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انخفاض المؤشر 35.9 نقطة وتداول 290.7 مليون سهم قيمتها 92.2 مليون دينار

شبه إحجام عن الشراء و»زين« تستحوذ على 39.8% من قيمة التداول
ان سهم الوطنية العقارية سجل 
انخفاض����ا كبيرا في س����عره في 

تداوالت محدودة.
الصناعة والخدمات

سجلت اغلب اسهم الشركات 
الصناعية انخفاضا في اسعارها في 
تداوالت ضعيفة، فقد حققت اسهم 
اربع ش����ركات في القطاع ارتفاعا 
في اسعارها في تداوالت ضعيفة، 
خاصة سهم صناعات االنابيب حقق 
ارتفاعا ملحوظا في تداوالت ضعيفة 
نسبيا، وقد اعلنت شركة البناء عن 
أرباح اكثر من جيدة في النصف 
االول من العام احلالي والتي بلغت 
17.5 فلسا للس����هم منها نحو 8.1 

فلوس في الربع الثاني.
وتباينت حركة اسهم الشركات 
اخلدماتية ما بني صعود بعضها 
وانخف����اض البعض اآلخر. فرغم 
التداوالت النشطة على سهم زين، 
اال انه سجل انخفاضا محدودا في 
سعره فيما سجل سهم اجيليتي 
ارتفاع����ا محدودا في س����عره في 
تداوالت محدودة، ورغم التداوالت 
املرتفعة نسبيا على اسهم الصفاة 
للطاقة ومجموعة الصفوة وصفاتك 
اال انها سجلت انخفاضا محدودا 
الذي يشير  في اس����عارها، االمر 
الى ان هذه االسهم مرشحة ملزيد 
من االرتفاع، وفي قطاع االغذية، 
شهد س����هم دانة الصفاة ارتفاعا 
في تداوالته مع انخفاض ملحوظ 

في سعره.
وسجلت اغلب اسهم الشركات 
غير الكويتية انخفاضا في اسعارها 
في تداوالت ضعيفة بش����كل عام، 
فيما سجل سهم االسمنت االبيض 
ارتفاعا في سعره باحلد االعلى في 
تداوالت ضعيفة، وذلك بدعم من 
االرباح اجليدة التي حققتها الشركة 
في النصف االول من العام احلالي 

والتي بلغت نحو 8 فلوس.
وبش����كل عام، فقد استحوذت 
قيم����ة تداول اس����هم 3 ش����ركات 
على 66.3% من القيمة االجمالية 
للش����ركات التي ش����ملها التداول 

والبالغ عددها 129 شركة.

بها والتي حقق بعضها انخفاضا 
في سعره والبعض اآلخر سجل 
ارتفاعا في س���عره، فيما واصل 
س���هم اص���ول االرتف���اع باحلد 
االعلى مطلوبا دون عروض في 
تداوالت ضعيفة، وتراجع سهما 
ايفا والديرة بش���كل محدود في 
تداوالت متواضعة، واس���تمرت 
الت���داوالت مرتفعة على س���هم 
الصفاة لالس���تثمار والتي غلب 
عليها عمليات جني االرباح، خاصة 
بعد املكاسب الكبيرة التي حققها 
السهم االس���بوع املاضي، حيث 
يحتاج الس���هم ان مير بعمليات 
تأسيس على اس���عاره الراهنة، 
ولكن االجتاه العام نحو الصعود 
في املدى املتوسط في ظل التوقعات 
بأن تعلن الشركة عن نتائج مالية 
جيدة في النصف االول من العام 
احلالي. واتسمت حركة التداول 
على سهم اكتتاب الذي حافظ على 
سعره فيما س���جل سهم املدينة 
انخفاضا في سعره في تداوالت 
ضعيفة، ومن الواضح ان السهمني 
أساسا بشكل جيد على اسعارهما 
احلالية، حيث من املتوقع ان تعلن 
الشركتان عن ارباح جيدة ايضا 

في النصف االول.
وحقق س����هم نور لالستثمار 
ارتفاعا ملحوظا في س����عره في 
ت����داوالت ضعيفة، كذلك س����جل 
سهم جلوبل ارتفاعا في سعره في 
تداوالت محدودة، فيما استقر سهم 
املال على سعره في تداوالت ضعيفة 
ايضا. وتعتبر اس����هم الشركات 
الث����الث االخي����رة، باالضافة الى 
سهمي الساحل للتنمية واالستثمار 
واالستثمارات الوطنية من االسهم 
التي ستتأثر بش����كل ايجابي من 
امتام صفقة بيع زين افريقيا، ولكن 
النتائج املالية لهذه الشركات في 
النصف االول متثل عامال مهما في 

اجتاهات اسهمها.
وتكبدت اغلب اسهم الشركات 
العقارية انخفاضا في اس����عارها 
في تداوالت ضعيفة بش����كل عام 
باستثناء التداوالت املرتفعة على 
سهمي املستثمرون وجراند، فيما 

فإن السعر السوقي للسهم سيكون 
مبنزلة السعر االبتدائي على الرغم 
من ان السعر االبتدائي والسوقي 
احلالي للسهم مبالغ فيها جدا وال 
يتناسبان مع االداء احلالي للبنك 
الذي تكبد خسائر في الربع االول، 
كما ان هناك احتماالت ان يعلن عن 
خسائر في النصف االول من العام 
احلالي، لذلك فإنه يتوقع ان يشهد 
السهم املزيد من عمليات البيع من 
قبل اوساط املتداولني قبل موعد 
املزاد، خاصة انه سيشهد تراجعا 

كبيرا بعد املزاد.
وشهد سهم بيتك عمليات شراء 
ملحوظة نس���بيا، اال ان السعر 
ارتفاعا  السوقي للسهم س���جل 
محدودا، وس���جلت اغلب اسهم 
الشركات االستثمارية انخفاضا 
في اسعارها في تداوالت ضعيفة 
بش���كل عام باستثناء التداوالت 
املرتفعة على بعض االسهم قياسا 
بتداوالت القطاع، فقد شهد سهم 
املجموع���ة الدولية لالس���تثمار 
ارتفاع���ا في تداوالته وس���عره 
السوقي، االمر الذي ادى الرتفاع 
تداوالت باقي االس���هم املرتبطة 

باملضاربة على السهم لالستفادة 
من اجواء الزخم اخلاصة باملزاد، 
فإنه ليس م����ن مصلحة االطراف 
املشاركة في املزاد ان يشهد السهم 
ارتفاعا في البورصة اكثر من السعر 
االبتدائي للم����زاد، خاصة اذا كان 
سعر السهم وقت إقامة املزاد في 
السوق اعلى من السعر االبتدائي، 

شهد س����هم بنك بوبيان عمليات 
نقل تق����در بحوال����ي 20 مليون 
سهم، وحتى موعد مزاد بيع هيئة 
االس����تثمار حصتها البالغة %20 
يوم االربعاء املقبل، فإن سهم بنك 
بوبيان سيكون عرضة للتذبذب 
الس����عري، ففي الوق����ت الذي قد 
تقوم فيه مجموعة من املضاربني 

النفس����ية لدى اوساط املتداولني 
اال ان العام����ل االكث����ر تأثيرا هو 
التراج����ع الواضح ف����ي تداوالت 
االسهم، حيث اس����تحوذت قيمة 
تداول اس����هم ثالث شركات على 
66.3% من القيم����ة االجمالية من 
اجمالي 129 شركة شملها التداول 
الذي يظه����ر مدى الضعف  االمر 
الشديد في السيولة املالية، وهذا 
بالتبعية يظهر اجواء الترقب التي 
املتداولني وحاجة  تسود اوساط 
السوق الى املبادرة والقيادة، ومن 
الواضح ان آلية التداول في السوق 
سيغلب عليها طابع التذبذب صعودا 
وهبوطا حتى تنتهي الشركات من 
االعالن عن نتائجها املالية بشكل 

عام والبنوك بشكل خاص.
آلية التداول

حافظت اغلب اس����هم البنوك 
على اسعارها في تداوالت ضعيفة 
باستثناء التداوالت النشطة على 
سهم بنك بوبيان الذي رغم تداوالته 
النش����طة، اال انه سجل انخفاضا 
ملحوظ����ا في س����عره، ففي آخر 
خمس دقائق من تداوالت السوق 

35.9 نقط����ة ليغلق على 7544.4 
نقطة، كذلك انخفض املؤشر الوزني 
2.68 نقط����ة ليغلق على 422.55 

نقطة.
وبلغ اجمالي االسهم املتداولة 
290.7 مليون سهم نفذت من خالل 
6468 صفقة قيمتها 92.2 مليون 

دينار.
وجرى التداول على اسهم 129 
شركة من اصل 203 شركات مدرجة، 
ارتفعت اس����عار اسهم 36 شركة 
وتراجعت اسعار اسهم 70 شركة 
وحافظت اس����هم 23 شركة على 
اس����عارها و74 شركة لم يشملها 
النش����اط، تصدر قطاع الشركات 
اخلدماتية النش����اط بكمية تداول 
حجمها 87.1 مليون س����هم نفذت 
من خالل 2182 صفقة قيمتها 44.4 

مليون دينار.
الش����ركات  قط����اع  وج����اء 
االس����تثمارية في املرك����ز الثاني 
بكمية تداول حجمها 78.7 مليون 
سهم نفذت من خالل 1763 صفقة 
قيمتها 7.8 ماليني دينار، واحتل 
قطاع العقار املركز الثالث بكمية 
تداول حجمها 45.3 مليون سهم 
نفذت من خالل 793 صفقة قيمتها 

3.5 ماليني دينار.
وجاء قطاع البنوك في املركز 
الرابع بكمية تداول حجمها 44.6 
مليون سهم نفذت من خالل 923 

صفقة قيمتها 29 مليون دينار.
وحصل قطاع الش����ركات غير 
الكويتية على املركز اخلامس بكمية 
تداول حجمها 17.5 مليون س����هم 
نفذت من خالل 400 صفقة قيمتها 

2.8 مليون دينار.
تقليص الخسائر

تقلصت خسائر مؤشري السوق 
في الثواني االخيرة بفعل عمليات 
تصعي����د بعض االس����هم، حيث 
تراجعت خسائر املؤشر السعري 
من 60 نقطة الى 35.9 نقطة، كما 
تقلصت خس����ائر املؤشر الوزني 
من 3.4 نقاط الى 2.6 نقطة، ورغم 
الثواني  ان تقليص اخلسائر في 
االخيرة يقلل م����ن حدة املخاوف 

هشام أبوشادي
سيطر اللون االحمر على حركة 
التداول في سوق الكويت لالوراق 
املالية في بداية تداوالت االسبوع 
امس م����ع ضعف عام في عمليات 
الشراء، سواء على اسهم الشركات 
القيادية او الرخيصة باس����تثناء 
س����هم زين الذي استحوذت قيمة 
تداوالت����ه على 39.8% من اجمالي 

القيمة.
وعلى الرغم من انه ليس هناك 
مبررات فني����ة او غير فنية تبرر 
هبوط السوق، اال ان االفتقار لعامل 
املبادرة والقيادة في الشراء كان له 
تأثير على نفسية اوساط املتداولني، 
خاصة على اغلب اسهم الشركات 
الرخيصة والتي متثل هدفا جاذبا 
لعموم صغار املتداولني، وهذا يعود 
في املقام االول الى ضعف التحرك 
من قبل اغلب املجاميع االستثمارية 
على اسهمها باس����تثناء الصفوة 
وش����ركاتها التي شهدت معدالت 
تداول مرتفعة، اال ان اغلبها سجل 
انخفاضا محدودا في اسعاره، كما 
س����اهم ضعف الشراء على اسهم 
البن����وك في ضع����ف االداء العام 
للسوق رغم محافظة اغلب اسهم 
القطاع على اسعارها، ويأتي هذا 
الضعف في اطار الترقب للنتائج 
املالية للبنوك، خاصة ملعرفة مدى 
تأثر هذه النتائج بانكشافاتها على 
شركتي سعد والقصيبي في ظل 
الضبابية الواضحة من قبل بعض 

البنوك في هذا الشأن.
فهناك ثمانية بنوك لم تعلن عن 
نتائجها املالية حتى اآلن، لذلك فإن 
سرعة اعالنها ستبدد القلق حولها 
وتساعد السوق في اخلروج من 
حال����ة الترقب حتى لو كان هناك 
ضعف في من����و اداء هذه البنوك 
في الربع الثان����ي مقارنة بالربع 
االول، بل هناك توقعات بأن تكون 
النتائج املالية لبعض البنوك في 
نفس مستوى الربع االول نفسه 

من العام احلالي.
المؤشرات العامة

انخفض املؤشر العام للبورصة 

اس�تحواذ قيمة تداول أس�هم 3 ش�ركات عل�ى 66.3% من القيم�ة اإلجمالية تداول 20 مليون س�هم ل�� »بوبيان« في آخر خم�س دقائق واقتراب الم�زاد يدفعه للتذبذب

عموميتها أقرت عدم توزيع أرباح وقيمة مشاريعها بلغت 185 مليون دينار

العوضي: »جيران القابضة« تمكنت من تغطية خسائر 
2008 محققة بالربع األول 5.1 فلوس ربحية للسهم

عاطف رمضان
اكد نائب رئيس مجلس إدارة 
ش����ركة جيران القابضة حس����ني 
العوضي ان اجمالي حجم مشاريع 
الشركة يقدر ب� 185 مليون دينار 
منها 6 مشاريع جديدة بقيمة 129 
مليون دينار، مشيرا الى ان ال� 6 
مشاريع اجلديدة منها مشروع كائن 
في ليبيا ومشروع ايضا كائن في 
عمان وان املشاريع القدمية قيمتها 

155 مليون دينار.
واضاف العوضي في تصريحه 
للصحافي����ني امس عق����ب انعقاد 
عمومية الش����ركة بنسبة حضور 
بلغت 74.43% ان جيران القابضة 
تعتمد على التمويل الذاتي، مؤكدا 
انها ليست لديها قروض طويلة او 

قصيرة االمد.
واوضح ان الشركة استطاعت 
خ����الل الرب����ع األول ان تغط����ي 
خس����ائرها للعام املاضي، حيث 
5.11 فلوس كربحية سهم  حققت 

بالربع األول.
وبني ان األزمة املالية العاملية 
ف����ي طريقها  بالنس����بة للكويت 
لالنفراج م����ع نهاية العام احلالي 
خاص����ة بالنس����بة للش����ركات 

التشغيلية.
وفي تقرير مجلس اإلدارة ألعمال 
السنة املالية املنتهية في 28 فبراير 
2009 على لس����ان رئيس مجلس 
اإلدارة علي العبداهلل ذكر فيه ان 
الشركة حصلت على اقل االسعار في 
عدد من املشاريع بقيمة 92.1 مليون 
دينار داخل سلطنة عمان والتي 
سيتم ترسيتها لصالح الشركة، 
مشيرا الى ان اغلب املشاريع التي 
مت توقيعها خالل السنة املاضية 
لم يبدأ التنفيذ الفعلي بها حيث 
قامت الشركة بتنفيذ ما قيمته 34.5 
مليون دينار اعماال خالل السنة وان 
اجمالي االعمال اجلاري تنفيذها 
بخالف املش����اريع اجلديدة 55.9 
مليون دينار اي ان اجمالي االعمال 
التي سيتم تنفيذها خالل االعوام 
الثالثة املقبلة قيمتها 233 مليون 
دينار في حالة ترس����ية املشاريع 

اخلارجية بسلطنة عمان.
اما بخصوص الشركة التابعة 
جي����ران اخللي����ج العقارية فإنها 

األزم�ة المالي�ة العالمية ف�ي طريقها لالنف�راج مع نهاية الع�ام الحالي

 استحوذت قيمة تداول اسهم 3 شركات والبالغة 61.2 
مليون دينار على 66.3% من القيمة االجمالية للتداول، 
وهذه الشركات هي: بيت التمويل الكويتي، بنك بوبيان 

وزين.
 استحوذت قيمة تداول سهم زين البالغة 36.7 مليون دينار 

على 39.8% من القيمة االجمالية.
 حقق مؤش����را قطاعني ارتفاعا أعالها قطاع الش����ركات 
غير الكويتية مبقدار 41.8 نقطة تاله قطاع التأمني مبقدار 
6.5 نقاط، فيما تكبدت مؤشرات 6 قطاعات خسائر أعالها 
قطاع اخلدمات مبقدار 114.5 نقطة، تاله قطاع األغذية مبقدار 

61.2 نقطة.

ومؤشراتأرقام

استقالة نائب رئيس 
مجلس إدارة »ريم«

تأجيل عمومية 
»الوطنية العقارية« 

إلى نهاية الجاري

أعل���ن س���وق الكوي���ت 
ل���أوراق املالية أن ش���ركة 
ادارة االمالك العقارية )رمي(  
افادته بأنه نظرا الس���تقالة 
اسامة عبدالعزيز اخلالد نائب 
رئيس مجلس ادارة الشركة 
من الهيئة العامة لش���ؤون 
القصر واملعني من قبلها في 
الش���ركة فقد  ادارة  مجلس 
قامت الهيئ���ة بتعيني خالد 
محمد الشاهني ممثال لها في 
مجلس االدارة بدال من العضو 

املستقيل.

أعلن سوق الكويت لأوراق 
الوطنية  الش����ركة  أن  املالية 
افادت����ه بأنه قد مت  العقارية 
تأجيل موعد انعقاد اجلمعية 
العمومية غير العادية للشركة 
الى 30 يوليو اجلاري في وزارة 
التجارة والصناعة وذلك لعدم 

اكتمال النصاب القانوني.

»مواد البناء« تربح 458 ألف دينار
اعتمد مجلس ادارة الشركة الكويتية لصناعة 
مواد البناء البيانات املالية  املرحلية للش����ركة 
للفت����رة املنتهية في 30 يونيو 2009 ما يعادل 
17.5 فلسا للسهم، مقارنة مع ربح بلغ 529.7 الف 
دينار ما يعادل 20.2 فلسا للسهم للفترة املقارنة 
من العام املاضي، وذلك طبقا ملا نشرته »األنباء« 
االسبوع املاضي.  علما أن أرباح الشركة في الربع 
الثاني بلغت 213.2 الف دينار ما يعادل 8.1 فلوس 
للسهم، مقارنة مع ربح بلغ 225 الف دينار ما 
يعادل 8.6 فلوس للسهم للفترة املقارنة من العام 
املاضي. وذكرت الشركة في بيان نشر على موقع 
البورصة أمس ان إجمالي املوجودات املتداولة في 

فترة ال� 6 أشهر املنتهية في 30 يونيو 2009 بلغ 
2.8 مليون دينار. وبلغ إجمالي املوجودات 5.2 
ماليني دينار وبلغ إجمالي املطلوبات املتداولة 
275 ألف دينار. وبل�غ إجم��الي املطلوب��ات 602 
ال��ف دين��ار وبل��غ إجمالي حقوق املساهمني 4.6 
ماليني دينار، قياسا بالفترة املقارنة من العام 
املاضي حيث بلغ إجمالي املوجودات املتداولة 
3.9 ماليني دينار وبلغ إجمالي املوجودات 6.1 
ماليني دينار وبلغ إجمالي املطلوبات املتداولة 
1.3 مليون دين����ار وبلغ إجمالي املطلوبات 1.6 
مليون دينار وبلغ إجمالي حقوق املس����اهمني 

4.5 ماليني دينار. 

129 ألف دينار أرباح »دلقان العقارية«
و3 فلوس ربحية »العيد« للنصف األول

عمر راشد
توقعت مصادر مطلعة ل� »األنباء« اجتاه شركة 
دلقان العقارية لتحقيق ربحية للسهم قدرها 4 
فلوس للنصف االول من العام احلالي، مشيرة 

الى ان االرباح تقدر ب� 129 الف دينار.
وأوضحت املصادر ان الشركة تسعى لزيادة 
ادائها خالل النصف الثاني من العام احلالي، وذلك 
بعد حتقيق ربح 59.4 الف دينار في الربع االول 
من العام احلالي. وبينت املصادر ان الشركة تتجه 
إلجناز مشروعها في السوق السعودي في الفترة 
املقبلة والذي يتمثل في انشاء 1.5 مليون وحدة 
سكنية، وذلك بعد امتام الدراسات الالزمة لذلك. 
من جهة اخرى، علمت »األنباء« من مصادرها 

املطلعة ان »العيد لالغذية« تتجه لتحقيق ربحية 
بواقع 3 فلوس للسهم للنصف االول من العام 

احلالي بقيمة تقدر ب� 290 الف دينار.
واشارت املصادر الى ان العيد لالغذية استطاعت 
حتقيق ارباح صافية رغم تداعيات االزمة املالية، 
وذلك بعد ان قامت بزيادة استثماراتها في القطاع 
التشغيلي للشركة، مشيرة الى استمرار تنفيذ 
استراتيجية الش����ركة في املرحلة املقبلة. وقد 
حققت شركة العيد لالغذية أرباحا صافية عن 
الربع االول تقدر ب� 90.3 الف دينار، كما قامت 
الشركة بإعالن ربحية صافية لعام 2008 بلغت 
444.8 الف دينار بانخفاض قدره 47% عن الفترة 

نفسها من عام 2007.

املتاحة ملساهمي الشركة  امللكية 
األم بنسبة 7% حيث بلغت حقوق 
املساهمني في 28 فبراير 2009 مبلغ 
24.7 مليون دينار مقارنة مع 26.6 
املالية  الس����نة  مليون دينار عن 

املنتهية في 29 فبراير 2008.
العبداهلل كلمته قائال:  وانهى 
ان املجموعة تأمل خالل الس����نة 
املالية 2010/2009 ان تشهد زيادة 
االس����تقرار لأوضاع االقتصادية 
واملالية ويتم التوقيع على املزيد من 
املشروعات لزيادة االنفاق احلكومي 
والبدء في تنفيذ مشاريع الشركة 
احلالية على امل حتقيق العوائد 

املرضية للسادة املساهمني.
وزاد قائال: اقترح مجلس اإلدارة 
عدم توزيع ارباح عن السنة املالية 
املنتهية في 28 فبراير 2009 حيث 
ان الشركة في اطار التوسع االقليمي 
لم تبدأ في التوس����عات السابقة 
وبدأت االزمة العاملية االقتصادية 
ونحن على امل ان نكون في بداية 
طريق االنفراج االقتصادي احمللي 
والعاملي. واقرت »العمومية« بنود 
جدول اعمالها التي تضمنت جتديد 
تفويض مجلس اإلدارة بشراء ماال 
يزيد على 10% من اس����هم الشركة 
وفقا للقانون والقرارات الوزارية 
الصادرة في هذا الشأن وكذلك اقرت 
العمومية التعامل مع اطراف ذات 
صلة واخالء طرف األعضاء وابراء 
ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم عن 
السنة املالية املنتهية في 28 فبراير 

.2009

خسارة س����هم بلغت 6.82 فلوس 
للس����هم الواحد عن السنة املالية 
28 فبراير 2009 مقارنة مع ربحية 
س����هم بلغت 32.28 فلسا للسهم 
الواحد عن السنة املالية 29 فبراير 
2008 اي نسبة انخفاض بلغت %121 
وذلك نتيجة قيام املجموعة بعمل 
مخصصات لتدعيم موقف الشركة 
املالي من بعض الديون او انهيار في 
قيم االستثمارات غير املسعرة حيث 
بلغت تلك املخصصات 1.25 مليون 
دينار وخسائر غير محققة نتيجة 
تقييم االستثمارات في بيان الدخل 
بلغت 2.4 مليون دينار اي ان جميع 
اخلسائر هذا العام هي خسائر غير 
محققة بل على العكس هناك ارباح 
من النش����اط التشغيلي بالشركة 

وهذا الشيء مبشر باخلير.
وبالرغم من وجود خسائر لدى 
املجموعة فإن اجمالي موجودات 
املجموعة زاد بنس����بة 7.5% عن 
السنة السابقة حيث بلغ اجمالي 
موجودات الشركة في 28 فبراير 
2009 مبل����غ 46.9 مليون دينار 
مقارنة مع 29 فبراير 2008 مببلغ 
46.4 ملي����ون دين����ار وكذلك زاد 
اجمالي املطلوبات بنسبة %26.8 
حيث بل����غ اجمالي املطلوبات في 
28 فبراير 2009 مبلغ 25.1 مليون 
دينار مقارنة مع السنة املالية 29 
فبراي����ر 2008 مببلغ 19.8 مليون 

دينار.
ولفت العبداهلل الى ان ذلك ادى 
الى انخف����اض في اجمالي حقوق 

متلك 12 الف متر مربع في منطقة 
ابوفطيرة )معارض( سيتم تأجيرها 
خالل العام احلالي بعد االنتهاء من 
جتهيز املعارض لتأجيرها للغير 
وكذلك مساحة الف متر مربع في 
موقع متميز داخل نفس املنطقة 
ستؤتي ثمارها خالل البيانات املالية 
للعام املقبل في حني تبلغ القيمة 
السوقية ملجموعة االراضي بغرض 
املتاجرة والعقارات االستثمارية 
اململوك����ة للمجموعة 17.7 مليون 
الدفتري����ة 11.6  دين����ار وقيمتها 
مليون دينار بخالف اراضي مبنى 
العارضية املقر االداري للمجموعة 

واملنفذ بنسبة %85.
واشار العبداهلل الى ان املجموعة 
ال يوجد لديها اي مؤثرات خارجية 
قد تؤثر على نتائج اعمالها بشكل 
كبير »امثال قروض قصيرة وطويلة 
االجل لتمويل االسهم مثال« او ارباح 
مرحلة وسابقة من تقييم عقاري 
مبالغ فيها او عدم منح ضمانات 
وتس����هيالت مصرفي����ة قوية من 
البنوك مقاب����ل رهونات وخالفه، 
بل ان اغلب انشطة املجموعة من 
انشطة تشغيل في قطاع املقاوالت 
)متويليا ذاتيا( وميثل نسبة %90 
من انشطة املجموعة، اما النشاط 
العقاري فيمثل نسبة 5% من انشطة 
الباقية هي  املجموعة والنس����بة 
للنشاط االس����تثماري الذي تأثر 
كثيرا بالعوام����ل املختلفة لأزمة 

االقتصادية العاملية.
ومع هذا فقد حققت الش����ركة 

)سعود سالم(جانب من عمومية جيران القابضة

)محمد ماهر(تقليص خسائر املؤشرات في الثواني األخيرة

متداول يتابع أداء السوق وباد متأثرا بالتراجع


