
اقتصاداالحد  26  يوليو  2009   32
469 مليون دينار المكاسب السوقية األسبوع الماضي وارتفاع المؤشر العام 1.2% والوزني %1.9

توقعات باستمرار األداء المتذبذب الصعودي والحذر في عمليات الشراء
وعماد حبيب جوهر حيات نحو 
18.16% وشركة الرؤيا لالستثمار 
واالجارة وشركاتها التابعة نحو 
13.78%، فيما ان رأسمال الشركة 
يق����در بنحو 6 مالي����ن دينار ما 
يعادل 60 مليون سهم. وقد تكبدت 
الشركة خس����ائر في الربع االول 
من الع����ام احلالي تقدر بنحو 121 

الف دينار.
وق����د بلغت تداوالت الس����هم 
االسبوع املاضي ما نسبته %45.5 

من اجمالي اسهم الشركة.
التمويل الخليجي

احتلت شركة التمويل اخلليجي 
املركز التاسع من حيث القيمة، اذ 
مت تداول 27.7 مليون سهم نفذت 
م����ن خالل 674 صفق����ة قيمتها 6 
مالين دينار، وانخفض س����همها 

8 فلوس.
اتسمت حركة التداول على سهم 
التموي����ل اخلليجي بالضعف مع 
غلبة عملي����ات البيع على حركة 
تداوالت السهم الذي انخفض بنسبة 
3.6% مقارنة باالسبوع قبل املاضي 
ليغلق على 216 فلس����ا. ومن اهم 
العوامل التي ساهمت في انخفاض 
السهم، اعالن الشركة تأجيل اجتماع 
مجلس االدارة ملناقش����ة البيانات 
املالي����ة للنص����ف االول من العام 
احلالي من 20 الشهر اجلاري الى 
العاشر من الشهر املقبل، االمر الذي 
ولد مخاوف لدى اوساط املتداولن 
جتاه النتائج املالية للشركة، خاصة 
ان سيناريو تأجيل اجتماع مجلس 
االدارة تك����رر في الربع االول من 
العام احلال����ي والذي تكبدت فيه 
الشركة خس����ائر قدرها 11 مليون 
دينار، ولكن هناك احتماالت بأن 
يكون اداء الشركة في الربع الثاني 

افضل من الربع االول.
الصفاة لالستثمار

جاءت شركة الصفاة لالستثمار 
في املركز العاشر من حيث القيمة، 
اذ مت تداول 36.5 مليون سهم نفذت 
من خالل 872 صفقة قيمتها 5.4 
مالين دينار، وانخفض س����همها 

اربعة فلوس.
عل����ى الرغ����م من الت����داوالت 
الضعيفة نسبيا على سهم الصفاة 
لالستثمار قياسا مبعدالت الدوران 
اال  السهم،  املرتفعة املعروفة عن 
انها تعتبر مرتفعة قياسا مبعدالت 
تداول اس����هم القطاع، وقد ش����هد 
السهم تذبذبا في نطاق محدود ما 
بن 142 فلس����ا و150 فلسا، وذلك 
يظهر ان السهم يشهد متاسكا عند 
هذه املستويات، ولكن في ظل اجواء 
احلذر التي تسود اوساط املتداولن، 
فإن����ه رغم ان هناك معلومات عن 
الشركة، يتوقع ان تعلن عن ارباحا 
جيدة في النص����ف االول، اال انه 
حتى يتفاعل السهم ايجابا مع هذه 
االرباح البد ان تكون هناك مبادرات 
الشراء القوي من قبل احملافظ املالية 
التابعة، خاصة ان هناك نحو ستة 
اطراف تستحوذ على 39.975% من 
اسهم الشركة، االمر الذي يساهم في 
حترك السهم نحو الصعود، وهذه 
االطراف ه����ي: مجموعة الصفوة 
متتلك نح����و 12.767%، ش����ركة 
القادسية 5.273%، الشيخ محمد بن 
سحيم 5.531%، شركة االستثمارات 
الوطنية وآخرون 5.988%، محمد 
علي النقي وآخرون 5.19%، شركة 

السور التاسع %5.406.

اخلليجين يرغبون في شراء ما 
نسبته 5% من أسهم البنك.

الصناعات الوطنية

احتل����ت ش����ركة الصناع����ات 
الوطنية املركز السادس من حيث 
القيم����ة، اذ مت تداول 26.9 مليون 
س����هم نفذت من خالل 491 صفقة 
قيمتها 11.5 مليون دينار وارتفع 

سهمها 20 فلسا.
سيطرت عمليات الشراء على 
حركة تداوالت س����هم الصناعات 
الوطنية األس����بوع املاضي، األمر 
الذي أدى الى ارتفاع السهم بنسبة 
4.8% رغم ان تداوالت السهم تعتبر 
التداول  ضعيفة قياسا مبعدالت 
املرتفعة للسهم في األوقات العادية، 
ولكنها قياسا مبعدالت تداول السوق 
األسبوع املاضي تعتبر مرتفعة، 
الت����ي كانت وراء  ومن احملفزات 
االرتفاع ان هناك شركات متتلك 
فيها الصناعات الوطنية حصصا 
مؤثرة أعلنت عن أرباح أكثر من 
جيدة في النصف األول من العام 
احلالي، باإلضافة الى التوقعات بأن 
تعلن باقي الشركات التي متتلك 
الصناعات فيه����ا حصصا مؤثرة 
عن نتائج مالية جيدة، األمر الذي 
سينعكس بااليجاب على النتائج 
املالية املجمعة ملجموعة الصناعات 
في النصف األول من العام احلالي، 
فهناك مؤشرات أولية تشير الى ان 
الشركة يتوقع ان تطفئ خسائر 
الربع األول من العام احلالي والتي 
بلغ����ت نحو 36.6 ملي����ون دينار 
وحتقق أرباح����ا أيضا في مجمل 

نتائج النصف األول.
البنك التجاري

جاء البنك التجاري في املركز 
السابع من حيث القيمة، اذ مت تداول 
9.7 مالين س����هم نفذت من خالل 
62 صفقة قيمتها 9.7 مالين دينار 

وظل سهمه ثابتا.
في العادة تعتبر تداوالت سهم 
البنك التجاري ضعيفة إال انه شهد 
االسبوع املاضي تداوالت دفعته ألن 
يكون ضمن قائمة الشركات العشر 
األكثر تداوال من حيث القيمة أوال 
وذلك في إطار التداوالت الضعيفة 
للسوق، ويرجع ذلك إلى ان هذه 
التداوالت متت بن بعض احملافظ 
أو الصناديق التابعة، حيث يحظى 
الس����هم بعمليات دعم قوية عند 
مستوى الدينار. وان كان السهم 
تداول على سعر 990 فلسا خالل 

االسبوع املاضي.
حيات كوم

جاءت ش����ركة حيات كوم في 
املركز الثامن من حيث القيمة، اذ 
مت تداول 27.3 مليون سهم نفذت 
من خالل 903 صفقات قيمتها 8.4 
مالين دينار، وارتفع سهمها 45 

فلسا.
ألول مرة منذ بداية العام يدخل 
س����هم حيات كوم ضم����ن قائمة 
الشركات األكثر نشاطا األسبوع 
املاضي، وهذا يعود الى ان بعض 
احملافظ املالية حتركت بقوة على 
ارتفع بنسبة %15.8  الذي  السهم 
حيث ارتفع من 285 فلسا إلى 330 
فلسا، وقد ساهم في هذا االرتفاع 
بشكل رئيسي ان هناك نحو %44.52 
من أس����هم الشركة ممسوكة لدى 
ثالث جهات، وهم عالء حبيب جوهر 
حيات والذي ميتلك نحو %12.58 

تحليل شركة االستثمارات الوطنية لنشاط السوق

مقارنة مؤشرات التداول األسبوع الماضي مع األسبوع قبل الماضي

التغيرمؤشرات التداول خالل الفترة منالبيان
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الوطني االسبوع املاضي  البنك 
بالضعف مع اس���تقرار السعر 
السوقي للسهم عند مستوى دينار 
و200 فلس، ومع استحواذ البنك 
الوطني عل���ى حصة مؤثرة في 
بنك بوبيان، فإنه يكون قد دخل 
سوق الصناعة املالية االسالمية، 
االمر الذي سيؤدي من جهة الى 
تطور ملحوظ في اخلدمات املالية 
االسالمية في الكويت، ومن جهة 
اخرى سينعكس ذلك على االداء 
املالي لبنك الكويت الوطني في 
املدى البعيد. وفي ضوء النتائج 
املالية اجليدة التي حققها البنك 
في النصف االول من العام احلالي 
والتي بلغت نح���و 126 مليون 
دينار ما يعادل نحو 44 فلس���ا، 
فإن هن���اك توقعات بأن تتراوح 
ارباح البنك في نهاية العام ما بن 
252 مليون دينار و260 مليون 
دينار على االقل، وهذه االرباح 
تأتي في ظل السياسة املتحفظة 
التي يتبعه���ا البنك، خاصة في 
ظل االزم���ة العاملية التي التزال 
تعاني منه���ا الكثير من البنوك 
والش���ركات احمللية. ويذكر ان 
لدى البنك الوطني أسهم خزانة 
تقدر بنحو 104.3 مالين دينار، 
وهناك معلومات بأن املستثمرين 

مقارنة بأرباح الفترة نفسها من 
العام املاضي والتي بلغت 157.3 
مليون دينار، وجاء االنخفاض 
امللحوظ في ارباح بيت التمويل 
الكويتي جراء املخصصات التي 
مت اخذها، وكذلك جراء انخفاض 
حجم اعماله في النشاط العقاري 
السكني بعد صدور قانوني الرهن 
العقاري رقمي 8 و9 اللذين كانا 
محل قضايا منذ صدورهما ومنها 
صدور احكام لصالح بيت التمويل 
الكويتي آخرها رفض االستشكال 
ضد احلكم الذي صدر لصاحله 
باستثناء بيت التمويل من هذين 
القانونن، وبالتالي باقي البنوك 
االس���المية، االمر الذي سيمكنه 
من عودة نشاطه مرة اخرى في 
مجال الرهن العقاري، وسيكون 
له تأثير ايجابي على اداء النصف 

الثاني من العام احلالي.
البنك الوطني

احتل بن���ك الكويت الوطني 
املركز اخلامس من حيث القيمة، 
اذ مت تداول 13.3 مليون س���هم 
نفذت من خالل 339 صفقة قيمتها 
15.9 مليون دينار، وظل سهمه 

ثابتا.
اتسمت حركة التداول على سهم 

من البنك الوطني ولفترة زمنية 
طويلة.

»التمويل الكويتي«

جاء بيت التمويل الكويتي في 
املركز الثالث من حيث القيمة، اذ 
مت تداول 21.3 مليون سهم نفذت 
من خالل 1370 صفقة قيمتها 24.1 
مليون دينار، وارتفع سهمه 20 

فلسا.
اتس���مت حركة التداول على 
سهم التمويل الكويتي بالضعف 
مع تذبذب نس���بي ف���ي احلركة 
السعرية للسهم، حيث انخفض 
ف���ي بدايات تداوالت االس���بوع 
من دينار و120 فلس���ا الى دينار 
و100 فلس اال انه عاد لالرتفاع مع 
اعالن النتائج املالية في النصف 
االول الى دينار و180 فلسا ولكنه 
اغلق في نهاية تعامالت االسبوع 
على دينار و140 فلس���ا مرتفعا 
بنس���بة 1.8% مقارنة باالسبوع 

قبل املاضي.
وقد اظه���رت النتائج املالية 
لفترة النص���ف االول من العام 
احلال���ي انخفاض���ا كبي���را في 
االرب���اح والتي بلغ���ت نحو 72 
مليون دينار، ما يعادل 32 فلسا 
للس���هم بانخفاض نسبته %54 

والبالغة 66 مليون س���هم هناك 
نحو 45 مليون سهم قامت ببيعها 
شركة استحواذ التي تعد احدى 
الشركات التابعة او الزميلة لشركة 
دار االس���تثمار، واحل���دث االهم 
بالنسبة لبنك بوبيان يكمن في 
سيطرة البنك الوطني على نحو 
27.5% من اسهم بنك بوبيان بعد ان 
فاز بحصة نسبتها 13.2% من مزاد 
حصة الهيئة العامة لالس���تثمار 
الذي اقيم يوم اخلميس املاضي، 
ومع سيطرة البنك الوطني على 
حصة مؤثرة في بنك بوبيان، فان 
الكثير من االوساط االستثمارية 
باتت تنظر الى بنك بوبيان على 
انه من االسهم الواعدة التي ميكن 
االستثمار فيها على املدى البعيد 
اال انهم يرون ان االسعار احلالية 
للس���هم غير محفزة لالستثمار 
في ضوء النتائ���ج املالية للبنك 
في الربع االول من العام احلالي 
والذي تكبد فيه خس���ائر قدرها 
11.6 مليون دينار، لذلك فان هناك 
ترقبا للنتائ���ج املالية للبنك في 
الربع الثاني والذي قد يتكبد فيه 
البنك خس���ائر، وبالتبعية، فان 
ذلك س���يدفع السهم لالنخفاض، 
كما ان خروج البن���ك من ازمته 
احلالية سيحتاج الى جهود كبيرة 

مع محافظة السوق على االجتاه 
الصعودي وان كان بوتيرة يغلب 

عليها التذبذب، وذلك السباب:
اوال: ان االسبوع اجلاري يعد 
االخير في تداوالت الشهر اجلاري 
االمر الذي سيدفع اغلب الصناديق 
واحملافظ املالية الكبيرة لتصعيد 
اسهم الشركات التي متثل مراكز 

مالية اساسية فيها.
ثاني���ا: عل���ى الرغ���م من انه 
الي���زال هناك بع���ض البنوك لم 
تعلن نتائجها املالية في النصف 
االول م���ن الع���ام احلالي، وهو 
ما يش���كل ضغوطا نفسية على 
الس���وق اال ان ذل���ك لن يحد من 
تزايد عمليات الشراء على اسهم 

الشركات الرخيصة.
ثالثا: مع نهاية االسبوع املاضي 
مضى ثالثة اس���ابيع من الفترة 
القانونية واعالن الشركات نتائجها 
املالية والي���زال هناك عدد كبير 
من الشركات لم تعلن اال ان اكثر 
القطاعات التي يترقب اوس���اط 
املتداول���ن نتائجها املالية قطاع 
االستثمار، وذلك بحكم رقابة البنك 
القطاع، ورغم  املركزي على هذا 
ان املؤشرات تشير الى ان اغلب 
الشركات االستثمارية يتوقع ان 
حتقق نتائج جيدة اال ان االجتاه 
العام لدى اوساط املتداولن نحو 
انتظار ان تعلن هذه الش���ركات 
رس���ميا ع���ن نتائجه���ا لتقييم 
االرباح مع االسعار السوقية لهذه 

الشركات.
أهم األحداث

حفل االسبوع املاضي ببعض 
االحداث بعضها سلبي كاالعالن 
عن توقف مفاوض���ات بيع زين 
افريقيا لشركة ڤيڤيندي الفرنسية، 
وبعضها اآلخر ايجابي، ومنها ما 
اعلنه احد املس���ؤولن الكبار في 
شركة اتصاالت عن اهتمامها بشراء 
51% من اسهم مجموعة زين االمر 
الذي اعطى للسهم زخما سريعا، 
كذلك استحواذ البنك الوطني على 
13.2% من مزاد بيع هيئة االستثمار 
حصتها في بن���ك بوبيان لتصل 
احلصة االجمالية للبنك الوطني 
الى 27.5%، كذلك رفض االستشكال 
احلكومي ضد احلكم الصادر لصالح 
بيت التمويل الكويتي في ش���أن 
قانوني الرهن العقاري رقمي 8 و9، 
اما احلدث االخير واالهم، فهو ما 
قامت به جلنة سوق االوراق املالية 
االميركية برفع دعوى قضائية ضد 
الرئيس التنفيذي لشركة الراية 
لالستثمار متهمة اياه بأنه حقق 
مكاسب قدرها خمسة مالين دوالر 
من خالل تعامالت مريبة في الوقت 
الذي اكدت فيه شركة كامكو ان هذه 
التعامالت تخص محافظ العمالء 
لدى الشركة التي يقومون بادارتها 
بأنفسهم، مؤكدة ان ال تأثير لها 

على بياناتها املالية.
بنك بوبيان

املركز  جاء بنك بوبي���ان في 
الثاني من حيث القيمة، اذ مت تداول 
66 مليون سهم نفذت من خالل 924 
صفقة قيمتها 36.1 مليون دينار، 
وانخفض سهمه 50 فلسا، سيطر 
االجتاه النزولي على س���هم بنك 
بوبيان االسبوع املاضي االمر الذي 
ادى لتراجعه من 570 فلس���ا الى 
520 فلسا، ومن اجمالي التداوالت 
التي شهدها السهم االسبوع املاضي 

هشام أبوشادي
على الرغم من الضعف العام 
في السيولة املالية املوجهة لسوق 
الكويت لالوراق املالية االسبوع 
املاض���ي اال ان ما ال يقل عن %60 
من حجم هذه السيولة وجه الى 
القيادية خاصة  اسهم الشركات 
سهم زين وفي الوقت الذي حقق 
فيه مؤشرا السوق ارتفاعا، سجلت 
املتغيرات الثالثة تراجعا ملحوظا 
مقارنة باالسبوع قبل املاضي وهذا 
يعود بشكل رئيسي الى اقتصار 
حركة التداول في االسبوع املاضي 
على اربعة ايام فقط، ويالحظ ان 
نس���بة كبيرة من املكاسب التي 
حققها مؤشرا السوق جاءت في 
الثواني االخيرة في الوقت الذي 
تراجعت فيه السيولة املالية، االمر 
الذي يدعو الى ضرورة استمرار 
الترق���ب لتحديد االجت���اه العام 
للسوق خاصة في ظل استمرار 
عدم اعالن اغلب الش���ركات عن 
املالي���ة لفترة النصف  نتائجها 
االول من العام احلالي، فقد ارتفع 
املؤشر العام للبورصة االسبوع 
املاض���ي 94.7 نقطة ليغلق على 
7.675 نقطة بارتفاع نسبته %1.2 
مقارنة باالس���بوع قبل املاضي، 
لتصل خسائر املؤشر منذ بداية 
العام الى 107.6 نقاط بانخفاض 

نسبته %1.4.
كذلك ارتفع املؤش���ر الوزني 
7.9 نق���اط ليغلق عل���ى 433.1 
نقطة بارتفاع نسبته 1.9% مقارنة 
باالس���بوع قبل املاضي، لتصل 
مكاسبه منذ بداية العام الى 26.4 

نقطة بارتفاع نسبته %6.5.
وقد حققت القيمة الس���وقية 
االسبوع املاضي مكاسب محدودة 
بلغت نحو 469.4 مليون دينار 
منه���ا نحو 361.1 ملي���ون دينار 
املكاسب السوقية لشركتي زين 
واجيليتي والتي متثل نحو %76.9 
من اجمالي املكاسب التي حققتها 
البورصة االسبوع املاضي فيما 
املكاسب السوقية لشركة  بلغت 
زي���ن وحدها نحو 256.5 مليون 
دينار والت���ي متثل نحو %54.6 
من اجمالي املكاسب لتصل القيمة 
السوقية االجمالية للسوق الى 34 
مليارا و186 مليون دينار بارتفاع 
نسبته 1.4% مقارنة باالسبوع قبل 
املاضي، ونظ���را القتصار حركة 
الت���داول على اربع���ة ايام فقط، 
فقد س���جلت املتغي���رات الثالثة 
تراجعا ملحوظا، فقد انخفضت 
كمية االسهم املتداولة بنسبة %37 
والقيمة بنسبة 17.8% والصفقات 
بنسبة 34.7%، فيما ارتفع املعدل 
اليوم���ي لقيمة التداول بنس���بة 
2.8% لتصل الى 93.1 مليون دينار 
مقارنة بنحو 90.6 مليون دينار 

االسبوع قبل املاضي.
حذر في الشراء

الرغم من متاسك وميل  على 
اغلب اسهم الشركات نحو االرتفاع 
اال انه كان هناك حذر واضح في 
عمليات الشراء، وهذا ال يعود الى 
ضعف احملفزات، بل الى االفتقار 
الشراء باستثناء اسهم  ملبادرات 
بعض املجاميع االستثمارية التي 
شهدت بعض اس���همها عمليات 
ش���راء كالصف���وة وش���ركاتها 
والشركات املرتبطة بشركة زين، 
اال ان االسبوع اجلاري يتوقع ان 
يشهد حتسنا نسبيا في الشراء 

تزاي�د الس�يولة المالي�ة مرتب�ط بتح�رك المجامي�ع االس�تثمارية الكبيرة على ش�ركاتها استحواذ المكاسب السوقية لس�همي »زين« و»أجيليتي« على 76.9% من المكاسب اإلجمالية

104.6 ماليين دينار 
المكاسب السوقية ل� »أجيليتي«

256.5 مليون دينار 
المكاسب السوقية ل� »زين«

احتلت ش��ركة اجيليتي املركز الرابع من حيث القيمة، 
اذ مت تداول 17.2 مليون سهم نفذت من خالل 820 صفقة 

قيمتها 18.6 مليون دينار، وارتفع سهمها 100 فلس.
على الرغم من التداوالت احملدودة نسبيا لسهم اجيليتي 
االس��بوع املاضي، اال ان الس��هم حقق ارتفاعا في سعره 
بنس��بة 9.6%، وذلك بفضل عمليات الشراء التي شهدها 
السهم، خاصة في اليومني االخيرين من تداوالت االسبوع 
والتي تركزت فيها عمليات الش��راء على اسهم الشركات 
القيادية، وقد ادى ذلك الى ارتفاع سهم اجيليتي من دينار 
و40 فلسا االسبوع قبل املاضي الى دينار و140 فلسا في 
نهاية االس��بوع املاضي لتحقق القيمة الس��وقية للشركة 
ارتفاعا مبقدار 104.6 ماليني دينار لتصل الى مليار و192.4 

مليون دينار.
وتترقب االوساط االستثمارية النتائج املالية للشركة في 
النصف االول من العام احلالي والتي يتوقع االعالن عنها 
في االس��بوع االول من الشهر املقبل أو بدايات االسبوع 
الثان��ي واالخير من الفترة القانونية إلعالنات الش��ركات 
والتي تنتهي منتصف شهر اغسطس املقبل. وهناك توقعات 
بأن حتقق الشركة منوا جيدا في ارباح النصف االول من 
العام احلالي والتي يتوقع ان تتراوح ما بني 74 و75 مليون 
دينار، علما ان ارباحها في الفترة نفسها من العام املاضي 
بلغت 72.6 مليون دينار، ما يعادل 70 فلسا للسهم. وهذا 
يعني ان االرباح املتوقعة للش��ركة في نهاية العام احلالي 
ل��ن تقل عن 150 مليون دينار،ما يعني ان الس��عر احلالي 
للسهم ميثل فرصة جيدة ألصحاب االجتاهات االستثمارية 

متوسطة وطويلة املدى.

تصدرت شركة زين النشاط من حيث القيمة، اذ مت تداول 
120.6 مليون سهم نفذت من خالل 3674 صفقة قيمتها 142.9 
مليون دينار، وارتفع س��همها 60 فلسا وواصل سهم زين 
قيادة حركة النشاط العام في السوق االسبوع املاضي محققا 
ارتفاعا نسبته 5% في سعره السوقي، حيث ارتفع السهم من 
دينار و200 فلس الى دينار و260 فلس��ا في نهاية تعامالت 
االسبوع اال انه مع االعالن عن توقف املفاوضات مع شركة 
ڤيڤيندي الفرنسية واخلاصة ببيع زين افريقيا، انخفض سهم 
زين الى دينار و120 فلس��ا، وتزامن مع االعالن عن توقف 
املفاوضات مع ڤيڤيندي الفرنسية تصريح ملسؤول في شركة 
اتصاالت االماراتية عن اهتمامها بش��راء ما نسبته 51% في 
مجموعة زين االمر الذي حفز عمليات الشراء على سهم زين 
مرة اخرى والذي حصل على دعم قوي من النتائج املالية التي 
اعلنتها الشركة لفترة النصف االول من العام احلالي والتي 
حققت فيها ارباحا قدرها 154.5 مليون دينار مقارنة بربحية 
قدرها 148 مليون دينار في الفترة نفس��ها من العام املاضي 
مع االخذ في االعتبار الزيادة التي متت في رأسمال الشركة 
بنس��بة 75% والتي مت على اساسها احتساب ارباح النصف 
االول من العام احلالي، كما اظهرت البيانات املالية للش��ركة 
حتقيق قفزة في االيرادات والتي بلغت 1.1 مليار دينار بنمو 
نس��بته 24% مقارنة بالفترة نفسها من العام املاضي والتي 
بلغت نحو 930.8 مليون دينار. وفقا ملؤش��رات االرباح في 
النصف االول من العام احلالي، فإنه يتوقع ان تتراوح ارباح 
الشركة في نهاية العام ما بني 310 الى 320 مليون دينار على 
االقل، وفقا الرتفاع السعر السوقي للسهم 60 فلسا االسبوع 
املاضي، فان القيمة السوقية للشركة حققت مكاسب سوقية 
قدره��ا 256.5 مليون دينار لتصل ال��ى 5 مليارات و108.6 

ماليني دينار.
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