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بتغير قدره

»أموال« تخسر 32.2 ألف دينار للربع األول
أعلنت شركة أموال الدولية لالستثمار »أموال« أنها منيت بخسائر 
للربع االول من 2011 بقيمة 32.2 ألف دينار مقارنة بخسائر قدرها 
143.4 ألف دينار للفترة نفسها من 2010 وعليه فقد بلغت خسارة 
السهم 0.18 فلسا مقارنة بخسارة 0.8 فلس للسهم.
وقد بلغ إجمالي املوجودات املتداولة نحو 340.709 دنانير، فيما بلغ 
اجمالي املوجودات نحو 19.569.679 دينارا.

»اجلمان« في تقريره اخلاص لـ »األنباء«: 

9 عمليات تغيير بامللكيات املعلنة للشركات املدرجة 
إلى مصنع إزالة حمض الغاز في مصفاة األحمدي

»احتاد املقاولني« تقّدم أقل العروض
إلنشاء خطوط أنابيب لنقل الغاز 

قالت مصادر مطلعة ل� »األنباء« ان ش����ركة 
نفط الكويت تلقت 15 عرضا ماليا وفنيا لتنفيذ 
وإنش����اء خطوط انابيب جديدة لنقل وتصدير 
الغاز من محطة التعزي����ز اجلديدة رقم 171 الى 
مصنع إزالة حم����ض الغاز في مصفاة األحمدي 
حيث قدمت شركة احتاد املقاولني اقل العروض 
املالية بقيمة 37.2 مليون دينار، مشيرة الى ان 
املشروع يشتمل على جزأين األول يتضمن توريد 
أنابيب مصنعة محليا بقيمة 19.4 مليون دينار، 
والثاني يشتمل على توريد أنابيب مصنعة خارج 

الكويت بقيمة 17.8 مليون دينار.
وقالت املصادر ان املش����روع يأتي استكماال 
للمشروعني اللذين تقوم ش����ركة نفط الكويت 
والبترول الوطني����ة بتنفيذهما حيث ان محطة 
التعزيز التي تقوم ش����ركة نفط الكويت ببنائها 
حاليا غربي الكوي����ت تتألف من 3 وحدات ذات 
ضغط عال ومنخفض للغاز وتبلغ طاقة الواحدة 
منها معاجلة 125 مليون ق����دم مكعبة من الغاز 
احلامض يوميا، مشيرة الى انه سيتم احلصول 

على الغاز من مراك����ز التجميع ذوات األرقام 17 
و17 و28 باإلضافة الى مركز التجمع اجلديد رقم 
16 ويغطي عقد محط����ة التعزيز 171 ايضا بناء 
شبكة انابيب شاملة وواسعة تربط هذه الوحدات 
مبحطة التعزيز. وبينت املصادر ان شركة الهندسة 
امليكانيكية تقدمت بثان����ي أقل العروض املالية 
للمشروع حيث قدمت عطاء لشقي املشروع بقيمة 
39.9 مليون دينار، بينما تقدمت شركة الصناعات 
الهندس����ية الثقيلة وبناء السفن وشركة عربي 
للطاقة والتكنولوجيا بعروض مرتفعة للغاية 
للمش����روع حيث تقدمتا ب����� 44.6 و45.1 مليون 
دينار عل����ى التوالي لكل منهما، في حني تقدمت 
شركة املجموعة املشتركة للمقاوالت بعرض يقدر 
ب� 47.3 مليون دينار، مبينة ان ترسية املشروع 
ستتم خالل شهر يونيو املقبل بعد دراسة جميع 
العروض املقدمة والرجوع الى جلنة املناقصات 
املركزية لالنتهاء من عمليات الترس����ية ومن ثم 

البدء في املشروع.
أحمد مغربي  ٭

36.77 إلى 21.33% و»إيفا« مبقدار 
8.65 نقاط مئوية من 28.70 إلى 
20.05% و»الديرة« مبقدار 0.62 
نقطة مئوية من 18.82 إلى %18.20 
وذلك حلصصهم في »د للتمويل«، 
والذي يرجع في جانب منه إلى 
إعادة هيكلة رأس���مال األخيرة 
مبناس���بة امتام عملية دمج كل 
من »جيزان« و»كويت انفست« 
فيها، وفي السياق ذاته، خفضت 
»األولى« حصتها في »التعمير« 
مبقدار 0.04 نقط���ة مئوية من 

28.90 إلى %28.86.
وفيما يتعل���ق بالدخول في 
قوائم كبار املالك للشركات املدرجة 
خالل األسبوع ذاته، فقد كانت في 
حالتني، األولى: دخول »القرين« 
في قائمة مالك »نابيسكو« بنسبة 
6.54%، والثانية: دخول شركة 
كويت القابضة في قائمة مالك »د 

للتمويل« بنسبة %5.89.

قال احتاد مصارف الكويت ان 
املعامالت بالبطاقات املصرفية 
بنوعيها، بطاقات السحب املدينة 
والبطاقات االئتمانية، واصلت 
في عام 2010 منوها في الكويت 
لتعكس زيادة تفضيل العمالء 
للتعام����ل بها، وج����اء بعضها 
النش����اط  مؤش����را على تزايد 
بقطاع التجزئة، وزيادة نفقات 
كل من الكويتيني واملقيمني في 
معامالتهم اخلارجية، وزيادة 
نفق����ات األجانب في الس����وق 

الكويتي. 
جاء ذلك ف����ي حتليل أعدته 
وحدة الدراسات املالية والفنية 
باالحتاد حول تطور املعامالت 
بالبطاقات املصرفية في الكويت 
خالل عام 2010 مقارنة مبا كان 
عليه احلال في عام 2009، وذلك 
اس����تنادا إلى البيانات الواردة 
بالنشرة الفصلية لبنك الكويت 

املركزي.
وقد انخفض عدد ما أصدرته 
البنوك احمللية من بطاقات في عام 
2010 ليبلغ 734.6 ألف بطاقة منها 
631.1 ألف بطاقة سحب مدينة، 
بانخفاض نسبته 4.5% )مقارنة 
بانخفاض نسبته 11.5% في عام 
2009، فيما تشير التقديرات إلى 
انخفاض عدد البطاقات امللغاة 
)أو منتهية الصالحية( بنسبة 
49.4% مقارنة بزيادة نسبتها 
52.1% في عام 2009، لتبلغ 488.5 
ألف بطاقة منها 368 ألف بطاقة 

سحب مدينة.
 وسجل إجمالي عدد البطاقات 
ارتفاعا في  السارية  املصرفية 
ع����ام 2010 ليبلغ 3.214 ماليني 
بطاقة في نهاية عام 2010 مقارنة 
بنحو 2.968 مليون بطاقة في 
نهاية عام 2009، بزيادة قدرها 
246 ألف بطاقة ونسبتها %8.3، 
وذلك بعد تراجع نسبته %6.2 

سجله في عام 2009.
 ويأتي هذا االرتفاع محصلة 
الرتفاع عدد بطاقات الس����حب 
املدينة بنسبة 10.4% ليبلغ 2.794 
مليون بطاقة، وانخفاض عدد 
البطاقات االئتمانية بنسبة %3.9 

لتصل إلى 420.3 ألف بطاقة.
 وتش����ير التقديرات الى أن 
نسبة حائزي البطاقات االئتمانية 
من عمالء البنوك، معبرا عنهم 
املدينة،  بعدد بطاقات السحب 
سجلت تراجعا خالل السنوات 
الثالث األخيرة، حيث انخفضت 
من 23.1% في نهاية عام 2007 إلى 

15.1% في نهاية عام 2010.
 وفي إط����ار ما تس����تهدفه 
التعامل  من توس����يع نط����اق 
بالبطاقات في املعامالت وزيادة 
درجة االنتشار للتيسير على 
العمالء، واصلت البنوك خالل 
عام 2010 تشغيل أجهزة سداد 
جديدة بنوعيها )السحب اآللي 
ونقاط البيع، حيث سجلت شبكة 
أجهزة الصرف اآللي منوا بنسبة 
3.2% ليبلغ عددها 1152 جهازا في 
نهاية عام 2010 مقابل 1116 جهازا 
في نهاية ع����ام 2009، في حني 
ارتفع ع����دد أجهزة نقاط البيع 
بنسبة 11% ليبلغ 24112 جهازا 
في نهاية عام 2010 مقابل 21730 
جهازا في نهاية عام 2009، وعلى 
الرغم من استمرار التوسع في 

2010، وفي ذات االجتاه، ارتفع 
متوسط عدد العمليات التي متت 
على جهاز السحب اآللي الواحد 
بنسبة 4.8% ليصل إلى 56.1 ألف 
عملية في عام 2010، كما ارتفع 
متوسط قيمة العمليات التي متت 
على جهاز نقطة البيع الواحد 
بنس����بة 4.1% ليصل إلى 6.33 

ماليني دينار في عام 2010.

إجمالي المعامالت 

 ش����هد عام 2010 اس����تمرار 
الزيادة في إجمالي عدد وقيمة 
املعامالت بالبطاقات املصرفية 
البن����وك احمللية  املصدرة من 
والبنوك األجنبية، وإن تباطأت 
وتيرة النمو في كالهما، ليبلغ 
إجمالي قيمة املعامالت 11.3 مليار 
دينار )من خالل 127.7 مليون 
معاملة( في عام 2010 مقابل 10.4 
مليارات )114.7 مليون معاملة( 
في عام 2009 بزيادة قدرها 969.8 
مليون دينار وبنس����بة %9.4 
)مقارنة بزيادة نسبتها %12.8 
في عام 2009(، ليتراجع متوسط 
قيمة املعاملة الواحدة بالبطاقة 
املصرفية ليبلغ 88.7 دينارا في 
عام 2010 مقابل 90.3 دينارا في 
عام 2009 نتيجة الرتفاع عدد 
املعام����الت مبعدل يفوق معدل 

ارتفاع قيمتها.
 وارتفعت املعامالت احمللية 
بالبطاقات املصرفية املصدرة 
البنوك احمللي����ة والبنوك  من 
األجنبي����ة بنحو 928.8 مليون 
دينار وبنس����بة 9.5% )مقارنة 
13.1% ف����ي عام 2009(  بزيادة 
لتبلغ 10.8 ملي����ار دينار )من 
خالل 111.7 مليون معاملة( في 
عام 2010 مقاب����ل 9.8 مليارات 
)101.2مليون معاملة( في عام 
2009 لتستحوذ املعامالت احمللية 
بذلك على النس����بة األكبر من 
إجمالي قيمة املعامالت بالبطاقات 
املصرفية، حيث شكلت %94.9 

في عام 2010. 
 وفي ه���ذا اإلط���ار، تبرز 
املؤش���رات اخلاص���ة بتعامل 
العم���الء بالبطاقات املصرفية 
)املص���درة من البنوك احمللية 
والبن���وك األجنبي���ة( عل���ى 
أجه���زة نقاط البي���ع احمللية 
احلالة االيجابي���ة والنمو في 
القطاع االس���تهالكي في  أداء 
الكويت���ي، والذي  االقتص���اد 
يأتي كنتيجة تفاعلية لعدد من 
العوامل التي تؤثر في القطاع 
العائلي وتغيرات عدد السكان، 
والعمالة واألجور، والدخل املتاح 
للصرف، وديون األسر، وشروط 
االئتمان، وأسعار األصول، وثقة 

املستهلكني.
 فق���د ش���هدت قيم���ة هذه 
املعامالت نشاطا ملحوظا معبرة 
عن زيادة قيمة مبيعات قطاع 
التجزئة بدولة الكويت خالل عام 
2010، حيث تسارعت وتيرة منو 
قيمة هذه املعامالت على الرغم 
من تباطؤ النمو في عددها، فقد 
ارتفعت قيمته���ا بنحو 419.9 
مليون دينار وبنس���بة %13.8 
مقارن���ة بزيادة 10.3% في عام 
2009، لتبلغ 3.5 مليارات دينار 
في عام 2010 مقابل 3 مليارات 
دينار في عام 2009، فيما سجل 

77.5 دينارا في عام 2009. 

المعامالت بالبطاقات المصرفية 
المصدرة من البنوك المحلية

 تشكل املعامالت بالبطاقات 
البنوك  املصرفية املصدرة من 
احمللية 95.7% من إجمالي قيمة 
املعامالت بالبطاقات املصرفية 
و93.6% م����ن إجمال����ي عددها. 
وقد ش����هد عام 2010 استمرار 
الزيادة في إجمالي عدد وقيمة 
البطاقات، وإن  املعامالت بهذه 
النمو، حيث  تباطأت وتي����رة 
س����جل إجمالي قيمة املعامالت 
زيادة قدرها 920.9 مليون دينار 
وبنسبة 9.3%)مقارنة بزيادة 
نس����بتها 12.8% في عام 2009( 
لتبلغ 10.8 مليارات دينار، من 
خالل 119.6 مليون معاملة، في 
عام 2010 مقاب����ل 9.9 مليارات 
)108.1 مليون معاملة( في عام 
2009، ليتراجع متوسط قيمة 
املعاملة الواح����دة ليبلغ 90.7 
دينارا في عام 2010 مقابل 91.8 

دينارا في عام 2009.
 وعل����ى صعي����د املعامالت 
حسب أجهزة السداد، فإنه على 
الرغم من أن العامني األخيرين 
قد ش����هدا ارتفاعا في نس����بة 
البطاقات في أجهزة  استخدام 
نقاط البيع، إال أن النسبة الكبرى 
من املعام����الت مازالت لصالح 
املعامالت على أجهزة السحب 
اآللي، والتي تراجعت نسبتها 
في إجمالي قيمة املعامالت من 
67.6% في عام 2009 إلى %66.3 
في ع����ام 2010، فيما تراجعت 
نسبة اس����تخدامها إلى إجمالي 
عدد املعامالت من 54.7% في عام 
2009 إلى 52.7% في عام 2010.   
فيما حقق إجمال����ي املعامالت 
على أجهزة نقاط البيع تسارعا 
ف����ي النمو، حي����ث زادت قيمة 
املش����تريات من خاللها بنسبة 
13.8% )مقارنة بزيادة 9.4% في 
عام 2009( لتبلغ 3.7 مليارات 
دينار )منها 3.3 مليارات دينار 
داخل الكوي����ت( في عام 2010، 
ورافق ه����ذا االرتفاع زيادة في 
املعامالت املنفذة بنسبة %15.4 
)مقارنة بزي����ادة 16% في عام 
2009، لتبلغ 56.6 مليون عملية 
)منها 51.1 مليون عملية داخل 

الكويت(.
 وقد ارتفع املتوسط السنوي 
ملشتريات البطاقة الواحدة التي 
متت عبر أجهزة نقاط البيع من 
نحو 1084 دينار في عام 2009 

إلى 1139 دينار في عام 2010.
 ووفقا لتوزي����ع املعامالت 
حسب نوع البطاقة املصرفية، 
س����جل إجمالي قيمة املعامالت 
ببطاقات السحب املدينة ارتفاعا 
بنسبة 9.3% لتبلغ 10.3 مليارات 
دينار من خ����الل 108.9 ماليني 
معاملة، في عام 2010 مقابل 9.4 
مليارات )98.6 مليون معاملة(، 
ليشكل 94.8% من إجمالي قيمة 
املعامالت بالبطاقات املصرفية، 

و91.1% من إجمالي عددها. 
وعلى اجلانب اآلخر، وعلى 
الرغم من تراجع عدد البطاقات 
االئتمانية الس����ارية، س����جلت 
املعامالت بالبطاقات االئتمانية 
زيادة في عام 2010، بعد تراجع 

س����جلته في العامني املاضيني، 
حيث ارتفعت بنسبة 9.4% لتبلغ 
قيمتها إل����ى 569 مليون دينار 
)10.7 مالي����ني معاملة( في عام 
2010 مقاب����ل 520 مليونا )9.4 
ماليني معاملة(.  ورغم تراجع 
متوسط قيمة املعاملة الواحدة 
لكل من بطاقات السحب املدينة 
والبطاق����ات االئتمانية في عام 
2010، إال أن متوسط قيمة املعاملة 
الواحدة لبطاقة السحب املدينة 
مازال يفوق متوسط قيمة املعاملة 
للبطاق����ة االئتمانية، حيث بلغ 
األول 94.4 دينارا، فيما بلغ الثاني 
53.4 دينارا، كما فاق املتوسط 
السنوي لقيمة املعامالت لبطاقة 
السحب املدينة الذي بلغ 3678.7 
دينارا نظيره للبطاقة االئتمانية 

البالغ 1354 دينارا.

المعامالت بالبطاقات المصرفية 
المصدرة من البنوك األجنبية

 تباط����أت بش����كل ملحوظ 
وتيرة منو املعامالت بالبطاقات 
البنوك  املصرفية املصدرة من 
األجنبية، والتي تش����كل جزءا 
م����ن متحص����الت بند الس����فر 
في مي����زان املدفوع����ات لدولة 
الكوي����ت، بافتراض أن حائزي 
البطاقات ه����م من غير  ه����ذه 
املقيمني، حيث سجلت قيمتها 
ارتفاعا بنحو 186.8 مليون دينارا 
وبنس����بة 11.2% لتبلغ 484.6 
مليونا، من خ����الل 8.2 ماليني 
معاملة، في ع����ام 2010 مقابل 
435.7 مليون����ا )من خالل 6.6 
ماليني معاملة( في عام 2009، 
ليسجل متوسط قيمة املعاملة 
الواحدة تراجعا ملحوظا ليبلغ 
59.3 دينار في عام 2010 مقابل 
65.5 دينارا في عام 2009، وقد 
شكلت املعامالت بهذه البطاقات 
في النصف األول من العام نحو 
53.1% من إجمالي قيمة املعامالت 

بها خالل العام.
 وتبرز املؤشرات استمرار 
البطاقات  تفضيالت حائ����زي 
املصدرة م����ن البنوك األجنبية 
الستخدام بطاقاتهم في أجهزة 
الس����حب اآللي على الرغم من 
انخفاض نس����بتها في إجمالي 
قيمة معامالتهم من 72.5% في 
عام 2009 إل����ى 71.5% في عام 
2009. فقد تباطأت وتيرة النمو 
في قيم����ة املعامالت في أجهزة 
الس����حب اآللي لترتفع بنسبة 
9.7% )21.3% ف����ي عام 2009( 
لتبل����غ 346.7 مليونا في عام 
2010 )مبتوس����ط شهري 28.9 
مليون دينار(، وذلك من خالل 
4 ماليني معاملة، ليتراجع بذلك 
متوسط قيمة املعاملة الواحدة 

من 98.6 إلى 87.5 دينارا.
 وفي املقابل، ارتفعت قيمة 
املعامالت بالبطاقات املصرفية 
املصدرة م����ن البنوك األجنبية 
على أجهزة نقاط البيع في عام 
2010 بنس����بة 15.1% )مقارن����ة 
بانخفاض نسبته 11.3% في عام 
2009( لتص����ل إلى 138 مليون 
دينار، مبتوس����ط شهري 11.5 
مليون دينار، وذلك من خالل 4.2 
ماليني معاملة، ليبلغ متوسط 
قيم����ة املعامل����ة الواحدة 32.7 

دينارا. 

تركيب أجهزة السداد إال أن هناك 
تباطوءا في الس����نوات الثالث 

األخيرة.
التوسع في تشغيل   وجاء 
أجهزة السداد اجلديدة متزامنا 
م����ع زي����ادة ع����دد البطاق����ات 
املصرفية، وهو ما أثر إيجابا في 
بعض املؤشرات، حيث انخفض 
متوسط عدد البطاقات لكل جهاز 
نقطة بيع م����ن 136 بطاقة في 
عام 2009 إل����ى 133 بطاقة في 
عام 2010، فيما سجل متوسط 
عدد البطاقات لكل جهاز سحب 
آلي ارتفاعا من 2656 بطاقة في 
عام 2009 إلى 2790 بطاقة في 

عام 2010. 
 من جانب آخ����ر، ونتيجة 
الرتف����اع إجمالي ع����دد وقيمة 
العمليات التي متت على أجهزة 
نقاط البيع احمللية مبعدالت أكبر 
من معدل زيادة عدد أجهزة نقاط 
البيع، فقد ارتفع متوسط عدد 
العمليات التي متت على جهاز 
نقطة البيع الواحد بنسبة %3.5 
ليصل إلى 2295 عملية في عام 

.2010
 كما ارتفع متوس����ط قيمة 
العمليات التي متت على جهاز 
نقطة البيع الواحد بنسبة %2.5 
ليبلغ 143.7 ألف دينار في عام 

عدد املعام���الت ارتفاعا بنحو 
7.2 ماليني معاملة وبنس���بة 
14.9% )مقارنة بزيادة 18% في 
عام 2009( ليبلغ 55.3 مليون 
معاملة في عام 2010 مقابل 48.2 
مليون معاملة في عام 2009. 

وتبرز املؤشرات أن متوسط 
قيمة املعاملة الواحدة بالبطاقة 
املصرفية على نقاط البيع احمللية 
تراجع بنسبة 1% ليصل إلى 62.6 
دينارا في عام 2010 مقابل 63.2 

دينارا في عام 2009. 
أما فيم����ا يتعلق باملعامالت 
احمللية بالبطاق����ات املصرفية 
البن����وك احمللية  املصدرة من 
والبنوك األجنبية، على أجهزة 
السحب اآللي، فقد تباطأت وتيرة 
منوها حيث سجل عددها ارتفاعا 
بنحو 4.9 ماليني معاملة وبنسبة 
8.2% )14.4% ف����ي عام 2009( 
ليبلغ 64.6 مليون معاملة في 
عام 2010 مقاب����ل 59.7 مليون 

معاملة في عام 2009.
 وس����جلت قيمة املعامالت 
ارتفاعا بنسبة 7.5% )14.4% في 
عام 2009( وبنحو 508.9 ماليني 
دينار لتبلغ 7.3 مليار دينار في 
عام 2010 مقاب����ل 6.8 مليارات 
في عام 2009، لينخفض بذلك 
متوسط قيمة املعاملة الواحدة 

بالبطاقة املصرفية على أجهزة 
السحب اآللي احمللية من 113.7 
دينارا في عام 2009 إلى 112.9 

دينارا في عام 2010
 من جانب آخر، شهد عام 2010 
تسارعا في وتيرة منو املعامالت 
اخلارجية بالبطاقات املصرفية 
املصدرة م���ن البنوك احمللية، 
معب���را بذلك عن زيادة نفقات 
املقيمني  البطاقات من  حائزي 
واملواطنني على مشترياتهم عبر 
االنترنت، وزيادة انفاقهم خارج 
الكويت، وهو ما يشكل جزءا 
من مدفوعات بند السفر مبيزان 
املدفوعات الكويتي، حيث ارتفع 
إجمالي عدد هذه املعامالت بنحو 
944 ألف معاملة وبنسبة %13.7 
)مقابل 8.7% ف���ي عام 2009( 
ليبلغ 7.8 ماليني معاملة في عام 
2010 مقابل 6.9 ماليني معاملة 
في عام 2009، كما ارتفعت قيمة 
املعامالت بنحو 41 مليون دينار 
وبنسبة 7.7% )مقارنة بزيادة 
6.5% في عام 2009( لتبلغ 574 
مليونا في عام 2010 مقابل 533 

مليونا في عام 2009. 
وبذلك، يكون متوسط قيمة 
الواح����دة بالبطاقة  املعامل����ة 
املصرفية قد سجل تراجعا ليبلغ 
73.3 دينار في عام 2010 مقابل 

 قال مركز اجلمان لالستشارات 
االقتصادية في تقريره اخلاص 
ل� »األنباء« حول حركة امللكيات 
املعلنة للشركات املدرجة في سوق 
الكويت لألوراق املالية لألسبوع 
املنتهي في 19 مايو اجلاري، انه مت 
رصد 9 عمليات تغيير بامللكيات 
املعلنة، منها 3 حركات رفع مبا 
يعادل 33% من إجمالي عمليات 
التغيير بامللكيات مقابل 4 عمليات 
خفض ملكيات مبا يعادل %44 
من اجماليها، كما كانت عمليات 
الدخول في قوائ���م كبار املالك 
بواق���ع حركتني مبا يعادل %22 
من اجماليها، ف���ي حني لم يتم 
رصد وعملي���ات خروج بقائمة 
كبار املالك في الشركات املدرجة 
بس���وق الكويت لألوراق املالية 

خالل األسبوع املذكور.
ومن أهم عمليات رفع امللكيات 
املعلنة في الشركات املدرجة خالل 

األس���بوع املنتهي ف���ي 19 مايو 
اجلاري، رفع صندوق الوطنية 
االستثماري حصته في »سكب ك 
»من 5.62 إلى 6.74% مبقدار 1.13 
نقطة مئوية، تلتها رفع »كامكو« 
حصتها في »منافع« من 30.00 
إلى 30.52% أي مبقدار 0.52 نقطة 
مئوية، كما رفعت »استثمارات« 

حصتها في »السورية« مبقدار 
0.40 نقطة مئوية من 6.49 إلى 

.%6.89
وفي االجت���اه املعاكس، أي 
خف���ض حص���ص امللكيات في 
الش���ركات املدرجة، فقد خفض 
كل من صن���دوق جلوبل ماكرو 
مبق���دار 15.44 نقطة مئوية من 

احتاد املصارف: 11.3 مليار دينار قيمة املعامالت بالبطاقات املصرفية
املصدرة من البنوك احمللية واألجنبية في 2010 بنمو ٪9.4

إحصائية مختصرة حلركة امللكيات املعلنة خالل األسبوع املنتهي في 2011/5/19
احلصة من اإلجمالي ٪العددنوع احلركة

22%2دخول
0%0خروج
33%3رفع

44%4خفض
100%9اإلجمالي

عمليات دخول املساهمني في قوائم كبار املالك في الشركات املدرجة لألسبوع املنتهي في 2011/5/19
النسبة احلالية ٪الشركةاملساهم

5.89د للتمويلشركة كويت القابضة
6.54نابيسكوشركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية

3.214 ماليني بطاقة 
أجريت من خاللها 

127.7 مليون
معاملة

95.7% نسبة 
املعامالت بالبطاقات 

املصرفية املصدرة 
من البنوك احمللية 

من إجمالي قيمة 
املعامالت بالبطاقات 

املصرفية و%93.6
من إجمالي عددها


