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البورصة تتجاهل المحفزات اإليجابية العالمية وتتأثر بأجواء اإلحباط المحلية
هشام أبوشادي

على الرغم من ان طابع االجتاه 
الصعودي س���يطر على أغلب 
أسواق املال العاملية واخلليجية 
إال أن سوق الكويت لألوراق املالية 
واصل مسلسل اجتاهه النزولي 
الذي بدأ من شهر سبتمبر بشكل 
ملحوظ وحتديدا مع اإلعالن عن 
املفاوضات اخلاصة بشراء %46 
من أس���هم »زين« بعد ان كانت 
هذه الصفقة وراء انتعاش السوق 
الت���داول في أول  أغلب مراحل 

شهرين من الربع الثالث.
ورغ����م الب����وادر اإليجابية 
على تعاف����ي االقتصاد العاملي 
واستجابة أسواق املال العاملية 
املال اخلليجية  وأغلب أسواق 
والعربية بش����كل إيجابي لهذه 
البوادر إال أن السوق الكويتي 
لم يس����تجب إيجابا األمر الذي 
التشاؤمية  النظرة  يظهر مدى 
ألوساط املتداولني جتاه األوضاع 
احمللية س����واء على املستوى 
السياسي أو االقتصادي واألداء 
العام للشركات في الربع الثالث 
خاصة في ظل عدم حترك معظم 
املجاميع االستثمارية لتصعيد 
أسهمها لتحسني اغالقات نهاية 
الربع الثالث باس����تثناء بعض 
األسهم التي شهدت يوم األربعاء 
املاض����ي بعض التحس����ن في 
أس����عارها في الدقائق األخيرة 

قبل اإلغالق.
وقد انعكس����ت هذه األجواء 
على جميع مؤش����رات السوق 
األسبوع املاضي باالنخفاض، فقد 
انخفض املؤشر العام للبورصة 
45.6 نقطة ليغلق على 7754.6 
نقطة بانخفاض نسبته %0.6 
مقارنة بتداوالت األسبوع األخير 
من ش����هر رمضان، وانخفاض 
قدره 28 نقطة منذ بداية العام 
ما نسبته 0.4% وسجل املؤشر 
الوزني انخفاضا محدودا قدره 
1.3 نقطة ليغلق على 451.9 نقطة 
بانخفاض نسبته 0.3% قياسا 
بتداوالت األس����بوع األخير من 
ش����هر رمضان، فيما انه حتقق 
ارتفاع قدره 45.2 نقطة منذ بداية 

العام بارتفاع قدره %11.1.
الس����وقية  القيمة  وتكبدت 
االجمالية للس����وق خس����ائر 
محدودة قدره����ا 100.4 مليون 
دينار لتصل القيمة الس����وقية 
اإلجمالية الى 35 مليارا و632 
مليون دينار محققة ارتفاعا منذ 
بداية العام مبقدار مليار و933 
مليون دينار بارتفاع نس����بته 
5.4%، وسجلت املتغيرات الثالثة 
انخفاضا بنسب متفاوتة أعالها 
انخفاض قيمة التداول بنسبة 
22.8% والكمية بنس����بة %5.3 

والصفقات بنسبة %5.7.
السيولة المالية

املالي����ة  الس����يولة  متث����ل 
الوقود األساسي ألسواق املال، 
وانخفاض السيولة املالية يؤدي 
الى انخفاض في أسعار األسهم، 
املال  ورغم ان معظم أس����واق 
العاملية واخلليجية تشهد تطورا 
إيجابيا في سيولتها املالية اال 
ان السوق الكويتي عكس هذه 
األس����واق، وهناك عوامل عدة 
امللح����وظ في  التراج����ع  وراء 
املالية املوجهة  السيولة  حجم 

للسوق:
أوال: االفتق����ار الى احملفزات 
اإليجابية التي تدفع بالتدفقات 
املالية للسوق رغم ان األموال 
متوافرة بدلي����ل وصول قيمة 
التداول في مراحل التداول في 
الربع الثاني ال����ى 250 مليون 

دينار.
النتائج  ثانيا: نظرا ألهمية 
املالية للشركات في الربع الثالث، 
فإنه من الواضح ان الكثير من 
أوس����اط املتداول����ني يفضلون 
االنتظ����ار ال����ى ان تعلن أغلب 
الش����ركات عن نتائجها املالية 
التشغيلية  الش����ركات  خاصة 
البنوك،  وفي مقدمتها قط����اع 
وهذا يعني ان طبيعة التداول 
من السوق سيغلب عليها طابع 
اله����دوء الى ان تب����ادر البنوك 
املالية  باإلعالن عن نتائجه����ا 
خاصة انه في ض����وء النتائج 
املالية لفترة النصف األول، فإن 
األوس����اط االستثمارية تترقب 
األداء ف����ي الربع الثالث ملعرفة 
مدى حتسن أداء البنوك خاصة 
التي تكبدت خسائر من النصف 

األول.
ثالث����ا: عدم حت����رك أغلب 
املجاميع االستثمارية لتحسني 
مستويات أسعار استثماراتها 
في البورصة مؤشر على ضعف 
السيولة املالية لدى هذه املجاميع 
ألسباب منها االلتزامات املالية 
وأهمية االلتزام بسدادها، كذلك 
تفضيل االحتفاظ بالس����يولة 
وعدم تبديدها في رفع األسهم 
خاصة ان الكثير من الشركات 
سترجع خس����ائرها الى األزمة 
العاملية التي أصبحت »قميص 
سيدنا عثمان« تعلق عليه ادارات 

الشركات مساوئ اداراتها.
رابع����ا: جتميد ج����زء كبير 
من األموال املدارة في الس����وق 
في أسهم زين والتي يتوقع ان 
تستمر مجمدة حتى نهاية الربع 

اجلاري.
خامسا: املخاوف من أزمات 
سياس����ية بسبب التناقض في 
األولويات بني احلكومة ومجلس 
األمة، فهناك أولويات ذات طابع 
شعبي لبعض التكتالت النيابية 
التوجهات  والتي تتناقض مع 
احلكومية واملالية العامة للدولة 
وكذلك العدالة االجتماعية األمر 
ال����ذي قد يدفع باس����تجوابات 
لبعض الوزراء إن لم يكن رئيس 

احلكومة.
القناع����ة بأن����ه  سادس����ا: 
باستثناء االجراءات والقوانني 
الت����ي اتخذت حلماي����ة اجلهاز 
املصرفي في البالد، فإنه لم تتخذ 
اجراءات فعلية ملعاجلة تداعيات 
القطاعات  األزمة على مختلف 

االقتصادية.
عالميا وخليجيا

على الرغ����م من ان العوامل 
الى اإلحباط إال  السابقة تدعو 
أنه عامليا وخليجيا، فإن هناك 
ما يدعو الى التفاؤل، فمع ارتفاع 
أسعار النفط وزيادة الفوائض 
املالي����ة، هن����اك توقعات بنمو 
االقتصاد الكويتي بنس����بة %4 

في العام القادم.
كذلك تعافي االقتصاد العاملي، 
سيؤدي الى منو أصول الشركات 
التي لها استثمارات  الكويتية 
خارجي����ة، وكذلك ف����ي الدول 
اخلليجية التي يتوقع ان تستمر 
أسواقها املالية في النشاط، كما 
ان االجراءات املالية واالقتصادية 
التي اتخذتها اإلمارات والسعودية 
وقطر باعتبار ان أكثر الشركات 
الكويتية لها اس����تثمارات في 
هذه الدول ستؤدي الى حتسن 
أصولها سواء في أسواق املال 

أو أصولها العقارية.
كذلك، فإن مرور الش���ركات 
الكويتية بأس���وأ ما في األزمة، 
ومع االنخفاض الكبير في أسعار 

على تصنيفاته، وتشير املؤشرات 
الى انه في ضوء النتائج املالية 
اجليدة املتوقعة، فانه يتوقع ان 
يصل سعر سهم البنك الوطني 
الى دينار و500 فلس في نهاية 

العام احلالي.
بنك الخليج

جاء بن���ك اخلليج في املركز 
الرابع من حي���ث القيمة، اذ مت 
تداول 52.6 مليون سهم نفذت 
من خالل 1089 صفقة قيمتها 18.3 
مليون دينار، وارتفع سهمه 25 

فلسا.
على الرغم م���ن ان تداوالت 
بنك اخلليج االس���بوع املاضي 
تعد االعلى ب���ني البنوك اال انها 
تعتبر متدنية قياسا برأسماله 
البالغ نحو 250.7 مليون دينار 
ما يعادل 2.5 مليار سهم، علما 
ان هناك 59.4% من اسهم البنك 

مملوكة لنحو خمس جهات.
وتترقب االوساط االستثمارية 
النتائج املالية لبنك اخلليج في 
الرب���ع الثالث من العام باعتبار 
انها مؤشر أساسي ملعرفة مدى 
تعافي البنك م���ن أزمته، حيث 
يعتبر البنك قد جتاوز أزمة االدارة 
بعد ان اكتمل جهازه التنفيذي في 
ضوء الكفاءات التي استقطبها في 
الفترة األخيرة، فضال عن انه على 
رأس جهازه التنفيذي على رشيد 
البدر املعروف بكفاءته خاصة انه 
كان الرجل الذي قام بعملية اعادة 
هيكلة استثمارات الهيئة العامة 
لالستثمار في بدايات التسعينيات 
عندما كان عضوا منتدبا لها، وكان 
بنك اخلليج قد تكبد خسائر في 
العام احلالي  النصف األول من 
تقدر بنحو 7.4 ماليني دينار منها 
نحو 5.9 ماليني دينار في الربع 

الثاني من العام احلالي.
الديرة القابضة

جاءت شركة الديرة القابضة 
ف���ي املركز الس���ادس من حيث 
القيمة، اذ مت تداول 113.1 مليون 
سهم نفذت من خالل 888 صفقة 
قيمتها 13.5 مليون دينار، وظل 

سهمها ثابتا.
شهد س���هم الديرة القابضة 
تداوالت تعتبر قياسية مقارنة 
بالتداوالت الضعيفة ألغلب أسهم 
الذي  الرخيصة األمر  الشركات 
أدى الى ارتفاع س���عر س���همها 
من 116 فلس���ا الى 124 فلسا اال 
القوية جلني  البيع  ان عمليات 
األرباح أدت الى انخفاض السهم 
في نهاية تداوالت األسبوع الى 
116، ويأتي هذا النشاط في اطار 
النشاط الذي شهدته ايفا وأغلب 
شركاتها األسبوع املاضي حيث 
تع���د املجموع���ة الوحيدة التي 

شهدت نشاطا ملحوظا.
االستثمارات الوطنية

جاءت ش���ركة االستثمارات 
الوطنية في املركز الس���ابع من 
حي���ث القيمة، اذ مت تداول 19.9 
مليون سهم نفذت من خالل 323 
صفقة قيمتها 11.8 مليون دينار، 

وانخفض سهمها 20 فلسا.
أغلب التداوالت التي شهدها 
الوطنية  س���هم االس���تثمارات 
األس���بوع املاضي جاءت بفعل 
عمليات نقل بني بعض احملافظ 
املالية استعدادا الغالقات نهاية 
الربع الثال���ث، واغلب عمليات 
النقل متت على سعر 590 فلسا 
ولكن الس���هم خ���الل تعامالت 
نهاية األسبوع املاضي انخفض 
على س���عر 560 فلس���ا ولكنه 
أغلق على س���عر 590 فلس���ا، 

وتخض���ع احلرك���ة الس���عرية 
لسهم االستثمارات الوطنية في 
الفترة القادمة لتطورات صفقة 
بيع نسبة 46% من أسهم زين، 
مبعنى انه ف���ي حال امتام هذه 
الصفقة، فإن سهم االستثمارات 
الوطنية سيشهد قفزات سعرية 
قياسية نظرا لألرباح الضخمة 
التي ستحققها الشركة من هذه 
الصفقة، أما في حال عدم امتامها، 
فإن السهم سيشهد هبوطا حادا 
خاصة ان املكاسب السوقية التي 
حققها خالل تداوالت الربع الثالث 
جاءت بفعل عمليات الترتيب التي 

تقوم بها لصفقة زين.
عقارات الكويت

احتلت شركة عقارات الكويت 
املركز الثامن من حيث القيمة، اذ 
مت تداول 112.5 مليون سهم نفذت 
من خالل 780 صفقة قيمتها 10.8 
ماليني دينار، وانخفض سهمها 

خمسة فلوس.
عل���ى الرغم م���ن التداوالت 
القياسية التي شهدها سهم عقارات 
الكويت، اال ان احلركة السعرية 
للسهم غلب عليها طابع النزول، 
االم���ر الذي يظه���ر ان عمليات 
البيع اقوى من الش���راء خاصة 
في اليومني االخيرين من تداوالت 
االسبوع، فقد ارتفع السهم من 97 
فلسا الى 99 فلسا، اال انه تراجع 
الى 92 فلسا في نهاية تداوالت 
االسبوع، االمر الذي يظهر مدى 
املخاوف التي تس���ود اوس���اط 
املتداولني. وقياسا بالنتائج املالية 
للش���ركة في النصف االول من 
العام احلال���ي والتي بلغت 2.9 
مليون دينار ما يعادل 3.2 فلوس 
للسهم منها 1.1 مليون دينار في 
الربع االول من العام احلالي، ما 
يعني ان ارباحها في الربع الثاني 
بلغ���ت 1.8 مليون دينار بزيادة 
قدرها 700 الف دينار، وفي حال 
حتقيق نفس ه���ذه الزيادة في 
ارباح الربع الثالث، فإن ارباحها 
في هذه الفترة ستصل الى نحو 
2.5 ملي���ون دينار، ما يعني ان 
اجمالي ارباحها في االشهر التسعة 
سيقدر بنحو 5.4 ماليني دينار، 
وهذه االرب���اح تعتبر جيدة اذا 
اخذنا في االعتبار ان ارباحها في 
االشهر التسعة من العام املاضي 

بلغت نحو 8.5 ماليني دينار.
االستشارات المالية

جاءت ش���ركة االستشارات 
املالية والدولية »ايفا« في املركز 
التاس���ع من حيث القيمة، اذ مت 
تداول 70.1 مليون س���هم نفذت 
من خالل 870 صفقة قيمتها 8.8 
ماليني دينار، وانخفض سهمها 

فلسني.
شهد سهم ايفا تذبذبا سعريا 
كبيرا، خاصة في بدايات تداوالت 
االس���بوع في تداوالت نش���طة 
سيطرت عليها عمليات املضاربة، 
فقد ارتفع السهم من 122 فلسا الى 
130 فلس���ا، اال ان عمليات البيع 
التي شهدها جلني االرباح ادت 
لتراجعه مبس���توى 118 فلس���ا 
ليغلق في نهاية االسبوع على 120 
فلسا. وبالنظر الى النتائج املالية 
للش���ركة في النصف االول من 
العام احلالي، سنجد انها تكبدت 
خسائر قدرها 3.6 ماليني دينار 
ما يعني انه���ا تقلصت من 5.8 
ماليني دينار في الربع االول من 
العام احلالي، مبقدار 2.2 مليون 
دينار، ما يعني ان هناك توقعات 
بأن تتالشى خسائرها في الربع 
الثالث من العام احلالي أو تقل 

قليال.

األس���هم حاليا، ف���إن ذلك ميثل 
محفزا لنشاط السوق.

الشركات األكثر نشاطا

تصدر بيت التمويل الكويتي 
النش���اط من حيث القيمة، اذ مت 
تداول 37.2 مليون س���هم نفذت 
من خالل 1453 صفق���ة قيمتها 
48.8 مليون دين���ار، وانخفض 
سهمه 20 فلسا.  تعود التداوالت 
املرتفعة لس���هم بيتك األسبوع 
اجل���اري خاصة ف���ي أول ثالثة 
أيام من تداوالت األس���بوع الى 
عمليات النقل التي متت بني بعض 
احملافظ املالية الكبيرة استعدادا 
إلغالقات نهاية الربع الثالث من 
العام احلالي، وقد تراوحت احلركة 
السعرية للسهم ما بني دينار و280 
فلسا إلى دينار و340 فلسا اال ان 
السهم أغلق في نهاية األسبوع 

على دينار و320 فلسا. 
وتترقب األوساط االستثمارية 
النتائج املالية ل� »بيتك« في االشهر 
التسعة من العام احلالي والتي 
ستكون مؤشرا أساسيا لنتائجه 
املالية في نهاية العام احلالي، ومن 
خالل النتائج املالية في النصف 
األول من العام احلالي التي بلغت 
نحو 72 مليون دينار ما يعادل 
32 فلسا جند ان أرباحه في الربع 
الثاني والت���ي بلغت نحو 32.8 
مليون دينار ما يعادل 15 فلسا 
سجلت انخفاضا محدودا مقارنة 
بالربع األول م���ن العام احلالي 

اسهم الشركة البالغة نحو 724 
مليون سهم، وقد سيطرت عمليات 
املضاربة على تداوالت الس���هم 
الذي ارتفع من 156 فلس���ا الى 
172 فلس���ا ولكنه انخفض الى 
162 بفعل عمليات جني االرباح 
ولكن السهم اغلق مرتفعا بنسبة 
3.8% مقارنة باغالقه قبل اجازة 
عيد الفطر. وقد تكبدت الشركة 
خس���ائر ضخمة ف���ي النصف 
العام احلالي، فاجأت  االول من 
االوساط االستثمارية، حيث بلغت 
خسائرها 26.4 مليون دينار ما 
يعادل 28 فلسا منها نحو 15.4 
مليون دينار في الربع الثاني من 
العام احلالي، وهذا يعطي مؤشرا 
ال���ى ان مجمل النتائ���ج املالية 
للشركة في العام احلالي سيكون 
متواضعا، واالولوية اآلن تتعلق 
بكيفية اطفاء الشركة في النصف 
الثاني من العام احلالي خسائرها 
الضخمة التي تكبدتها في النصف 
االول من العام احلالي، وستكون 
النتائج املالية للشركة في الربع 
الثالث من العام احلالي مؤشرا 
اساسيا لتحقيق هذا الهدف، وقد 
اعلنت الشركة ان مجلس االدارة 
سيجتمع في العاشر من الشهر 
املقبل لالعالن عن النتائج املالية 
للربع الثالث، اي قبل نهاية الفترة 

القانونية بخمسة ايام.
البنك الوطني

احتل بن���ك الكويت الوطني 

والتي بلغت 39.2 مليون دينار 
ما يعادل 17 فلسا للسهم، وذلك 
نتيجة ارتفاع املخصصات، ورغم 
البنك املركزي  تصريح محافظ 
حول ان األوضاع املالية للبنوك 
مريحة اال انه يصعب التأكيد على 
ان البنك املركزي سيخفض من 
حجم املخصصات املالية للبنوك 
في الربع الثالث من العام احلالي، 
أرباح بيت  ان  ولكن بفرضي���ة 
النصف  الكويت���ي في  التمويل 
الثاني م���ن العام احلالي تعادل 
نفس أرب���اح النصف األول من 
العام احلالي، فإن مجمل األرباح 
املتوقعة ستصل الى 144 مليون 
دينار، وهذه األرباح تعتبر أكثر 
من جيدة في ظل الظروف املالية 
واالقتصادية احمللية والعاملية، 
ويذكر ان بيت التمويل الكويتي 
قد حقق أرباحا في االشهر التسعة 
من العام املاضي بلغت نحو 220.5 
مليون دينار ما يعادل 107 فلوس 

للسهم.
التمويل الخليجي

التمويل اخلليجي  جاء بيت 
في املركز الثاني من حيث القيمة، 
اذ مت تداول 126.8 مليون س���هم 
نفذت من خالل 1877 صفقة قيمتها 
20.8 مليون دينار، وارتفع سهمه 

6 فلوس.
شهد سهم التمويل اخلليجي 
تداوالت قياسية االسبوع املاضي 
متثل نحو 17.5% م���ن اجمالي 

املركز الثالث من حيث القيمة، اذ 
مت تداول 15 مليون سهم نفذت 
من خالل 585 صفقة قيمتها 19.6 
ملي���ون دينار، اتس���مت حركة 
تداوالت س���هم البن���ك الوطني 
االس���بوع املاضي بالضعف مع 
تذبذب س���عري ملحوظ ما بني 
دينار و260 فلسا الى دينار و340 
فلس���ا اال انه اغل���ق على دينار 
و280 فلس���ا، وتترقب اوساط 
املستثمرين النتائج املالية لقطاع 
البنوك بشكل عام والبنك الوطني 
بشكل خاص لفترة الربع الثالث، 
واملعلومات االولية تشير الى ان 
ارباح البن���ك الوطني في الربع 
الثال���ث يتوقع ان تكون جيدة، 
فوفقا لتصريح سابق للرئيس 
التنفيذي ملجموعة البنك الوطني 
اش���ار فيه ال���ى ان ارباح البنك 
ف���ي النصف الثاني م���ن العام 
احلالي ستشهد اداء جيدا افضل 
من النص���ف االول، وان مجمل 
ارباحه في العام احلالي لن تقل 
عن الع���ام املاضي والتي بلغت 
نحو 253 مليون دينار، وتعتبر 
هذه االرباح ف���ي حال حتقيقها 
اكثر من جيدة خاصة ان تداعيات 
االزمة في العام احلالي كانت اقوى 
من الع���ام املاضي حيث تركزت 
تداعياته���ا على الرب���ع االخير 
من العام املاض���ي، وفي الوقت 
الذي تراجع���ت فيه تصنيفات 
العربي  البنوك على املستويني 
الوطني  البنك  والعاملي، حافظ 

ترق�ب للنتائج المالية للربع الثالث خاصة الش�ركات التش�غيلية ف�ي مقدمتها البنوكضعف حاد في الس�يولة المالية الموجهة للسوق وجزء كبير منها مجمد في أسهم »زين«

100.4 مليون دينار الخسائر السوقية األسبوع الماضي وانخفاض المؤشر العام بنسبة 0.6% والوزني بنسبة %0.3

مؤشر السوق السعري األسبوع قبل الماضيمؤشر السوق السعري األسبوع الماضي
نقطة نقطة

113 مليون دينار أرباح
»أجيليتي« المتوقعة للربع الثالث

احتلت شركة اجيليتي املركز اخلامس من حيث القيمة، 
اذ مت تداول 12.3 مليون س����هم نفذت من خالل 541 صفقة 

قيمتها 15.3 مليون دينار، وانخفض سهمها 40 فلسا.
على الرغم من اخلسائر احملدودة لسهم اجيليتي األسبوع 
املاضي اال ان السهم تكبد خسائر بنسبة 3.1%، وذلك بفعل 
عمليات بيع وان كانت ضعيفة اال انها تظهر مدى املخاوف 
التي تسود أوساط املتداولني مبن فيهم حملة أسهم الشركات 
التشغيلية القادرة على حتقيق منو في أرباحها التشغيلية 
في ظل األزمة العاملية، حيث حققت الش����ركة أرباحا بلغت 
نحو 75 مليون دينار في النصف االول ما يعادل 75 فلسا 
للس����هم منها 38.1 مليون دينار في الربع الثاني من العام 
احلالي، وبفرضية حتقيق الش����ركة أرباح في الربع الثالث 
تعادل نف����س أرباحها في الربع الثاني، فإن مجمل أرباحها 
في االشهر التسعة من العام احلالي يتوقع ان تكون بحدود 
113 ملي����ون دينار مقارنة بأرباح قدرها 107.8 ماليني دينار 
في الفترة نفس����ها من العام املاضي بزيادة متوقعة قدرها 
5.2 ماليني دينار، وفي حال حتقيق هذه األرباح، فإن مجمل 
األرباح املتوقعة للش����ركة في نهاية العام احلالي ستكون 
بحدود 150 مليون دينار في حدها األقصى و140 مليون دينار 
في حدها األدنى، فضال على أن قوة املركز املالي للش����ركة 
ووجود فوائض مالية لديها يعطي زخما قويا للسهم ليواصل 

االرتفاع في املديني املتوسط والبعيد.

230 مليون دينار أرباح »زين« 
المتوقعة للربع الثالث

احتلت مجموعة االتصاالت املتنقلة »زين« املركز العاشر 
م����ن حيث القيمة، اذ مت تداول 6.9 ماليني س����هم نفذت من 
خالل 665 صفقة قيمتها 8.8 ماليني دينار، وارتفع سهمها 

20 فلسا.
من����ذ ان اعلن عن ان من يحق لهم املش����اركة في صفقة 
بيع 46% من اس����هم الشركة للمساهمني حملة السهم حتى 
تاريخ السادس من سبتمبر املاضي، وبدأت حركة التداول 
على السهم في التراجع تدريجيا، الى ان وصلت ملستوياتها 
املتدنية االسبوع املاضي، االمر الذي اثر على مجمل التداوالت 
في السوق بش����كل عام، وذلك يعود الى ان عددا كبيرا من 
املساهمني جمدت اموالهم في س����هم زين، وستستمر هذه 
االموال مجمدة حتى نهاية العام احلالي والذي تنتهي فيه 
الفترة التي اعلنت عنها االستثمارات الوطنية لالنتهاء من 
الصفقة التي اما ان تدفع الس����وق ملس����تويات قياسية من 
الصعود أو الهبوط. اما من حيث النتائج املالية للش����ركة، 
فقد حققت ارباحا في النصف االول من العام احلالي تقدر 
بنحو 155 مليون دينار، وفي حال حتقيق نفس مستويات 
ارباح الربع الثاني من العام احلالي، فإن ارباحها املتوقعة 
في االشهر التسعة من العام احلالي ستكون بحدود 230.7 
ملي����ون دينار وتصل الى 310 ماليني دينار في نهاية العام 
احلالي، علما ان ارباحها في االشهر التسعة من العام املاضي 

بلغت 235.1 مليون دينار على رأس املال القدمي.

مقارنة مؤشرات التداول األسبوع الماضي مع األسبوع قبل الماضي
التغيرمؤشرات التداول خالل الفترة منالبيان

%)+ أو –(13 حتى 17 سبتمبر17 سبتمبر حتى 1 اكتوبرمؤشر
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