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البورصة تعكس جمود المشاريع التنموية والمخاوف من األزمات السياسية
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هشام أبوشادي
في الوقت الذي حققت فيه أغلب أسواق املال العاملية واخلليجية ارتفاعا كبيرا األسبوع 
املاضي خاصة داو جونز الذي جتاوز حاجز العشرة آالف نقطة اال ان سوق الكويت لألوراق 
املالية جتاهل التطورات اإليجابية العاملية وتأثر بأجواء االحباط احمللية ليتراجع بنسبة 
1.8% مقارنة باألسبوع قبل املاضي والتي أثرت على حجم السيولة املالية التي سجلت 
تراجعا بنسبة 6.6% مقارنة باألسبوع قبل املاضي. وهذا يعود الى أسباب محلية كثيرة في 
مقدمتها املخاوف من أزمات سياسية واستجوابات لوزراء يهدد بها بعض أعضاء مجلس 
األمة، باالضافة الى ترقب النتائج املالية للشركات خاصة انه يتوقع ان تبادر بعض البنوك 
خالل األسبوع اجلاري لإلعالن عن أرباحها لفترة التسعة أشهر، خالفا الستمرار الضبابية 
حول أولويات احلكومة ومجلس األمة في املشاريع التنموية، األمر الذي أدى الى ضعف 
السيولة املالية املوجهة للسوق، بل تفضيل أوساط املتداولني البيع واالحتفاظ بالسيولة 
كما حدث على أسهم الشركات القيادية التي شهد أغلبها عمليات بيع األسبوع املاضي 

األمر الذي دفع جميع مؤشرات السوق للتراجع.
فقد انخفض املؤشر العام للبورصة 140.7 نقطة ليغلق على 7707.9 نقاط بانخفاض 
نسـبته 1.8% مقارنة باألسبوع قبل املاضي، لتصل خسـائره منذ بداية العام الى 74.7 

نقطة ما نسبته %1.
كذلك انخفض املؤشـر الوزنـي 13.1 نقطة ليغلق علـى 449.7 نقطة بانخفاض 
نسـبته 2.8% مقارنة باألسـبوع قبل املاضي، ولتصل مكاسـبه منذ بداية العام الى 43 

نقطة بارتفاع نسبته %10.6.
وسجلت القيمة السوقية للسوق خسائر األسـبوع املاضي قدرها مليار و61 مليون 
دينار منها نحو 558.8 مليون دينار خسـائر سوقية ألربع شركات والتي تعادل %52.7 
من اجمالي خسائر السوق، وهذه الشركات هي: البنك الوطني، وبيتك وزين واجيليتي، 
لتصل القيمة السـوقية االجمالية للسـوق الى 35 مليارا و420 مليون دينار بانخفاض 
نسـبته 2.9% مقارنة باألسـبوع قبل املاضي، وقد سـجلت املتغيرات الثالثة انخفاضا 
ملحوظا، حيث تراجعت كمية األسـهم املتداولة بنسبة 13.1% والقيمة بنسبة %6.6 

والصفقات بنسبة %5.5.
يعيش أوساط املتداولني في السوق حالة من اإلحباط جراء املكاسب الكبيرة التي 
حتققها أسـواق املال العاملية واخلليجية في الوقت الذي يتكبدون فيه خسـائر جراء 
التراجع الذي يشـهده السوق الكويتي األمر الذي أفقدهم القدرة على قراءة السوق في 
ظل وجود ضبابية حول الكثير من القضايا االقتصادية وأولويات السـلطتني التشـريعية 

والتنفيذية في الدورة البرملانية القادمة خاصة في الشـق االقتصادي اخلاص بالقوانني 
االقتصادية ومشـاريع التنمية االقتصادية، باالضافة الى املطالب اخلاصة ببعض أعضاء 
مجلس األمة وتهديدهم باسـتجوابات لبعض الوزراء األمر الذي سيؤثر على األولويات 
االقتصاديـة للخروج من األزمة االقتصادية واملالية التي متـر بها البالد، فاليزال العديد 
من الشـركات تعاني صعوبة في سـداد التزاماتها املالية، كما ان بعض هذه الشركات 
معرضة لإلفالس في ظل الصعوبات التي تواجهها سـواء على مستوى قدرتها في بيع ما 
لديها من أصول أو مستوى توفيق أوضاعها إلعادة جدولة ديونها في ظل القضايا املرفوعة 

ضد ادارات هذه الشركات.
وباعتبار ان البورصة مرآة تعكس الواقع السياسي واالقتصادي واملالي، فإن ما يحدث 
من حالة تذبذب وحترك املؤشـر العام في نطاق محـدود يعكس حالة الضبابية حول 

األولويات االقتصادية واملخاوف من تأثرها باألزمات السياسية.
في حوارات هاتفية أجرتها »األنباء« مع عدد من املسؤولني في شركات حول ضعف 
السيولة املالية املوجهة في السوق، كان هناك ما يشبه اإلجماع على ان السيولة املالية 
متوافرة سـواء لدى الصناديق واحملافظ املالية أو كبار املتداولني اال ان افتقاد السوق 
للمحفزات اجلاذبة للسيولة املالية وراء الضعف فالذي تشهده البورصة، باالضافة الى تفضيل 

كبار الالعبني في السوق اعالن أكبر عدد من الشركات عن نتائجها املالية خاصة الشركات 
القيادية في مقدمتها البنوك التي يتوقع ان يعلن بعضها خالل األسبوع اجلاري.

كذلك أشار هؤالء املسؤولون الى انه في األوقات العادية للسوق كانت هذه الفترة 
من كل عام تشهد عمليات بناء مراكز مالية اال ان االستراتيجية تغيرت، مبعنى ان حاجة 
الشركات االستثمارية للسيولة املالية وأيضا الشركات األخرى التي لديها محافظ مالية 
لسـداد التزامات قصيرة األجل أدت الى تأجيل بناء املراكز املالية نسـبيا الى بدايات 
العام القادم حتى تتضح الصورة متاما على املستوى السياسي أو مستوى أداء الشركات، 
كذلك الترقب لتعديالت مجلس األمة على قانون االستقرار املالي الذي ترفضه شركات 

االستثمار بشكل رئيسي.
واضافوا ان هناك ضغوطا مدروسة على السوق من قبل بعض كبار الالعبني فيه خللق 
ضغوط شـعبية بهدف الضغط على السـلطتني لتحقيق مطالب ملسـاعدة الشركات 
املتعثرة واحداث تغييرات جوهرية في قانون االستقرار املالي، وأيضا التعجيل باملشاريع 
التنموية التي يعول عليها خلروج القطاع اخلاص من أزمته والبالد بشـكل عام خاصة ان 
احلكومة لم تتخذ اجراءات جوهرية خاصة في ضخ سيولة مالية للمشاريع التنموية كما 

فعلت العديد من الدول.

هيتس 9
تلكوم

جاءت شركة هيتس تلكوم 
في املركز التاس���ع من حيث 
القيمة، اذ مت تداول 71 مليون 
س���هم نفذت من خ���ال 1413 
صفقة قيمتها 8.1 مايني دينار، 

وانخفض سهمها 6 فلوس.
سيطرت عمليات املضاربة 
والبي���ع على تداوالت س���هم 
ال���ذي تراجع  هيتس تلكوم 
من 122 فلس���ا الى 110 فلوس 
اال ان���ه أغلق على 116 فلس���ا 
في نهاية األسبوع بانخفاض 
نسبته 4.6% مقارنة باألسبوع 
قبل املاضي، وباعتبار ان هناك 
74.1% من أسهم الشركة متتلكها 
3 شركات، فإن النسبة املتبقية 
من أسهم الشركة تشجع على 
املضاربة على السهم في ظل 
رخص سعره وبالتالي انخفاض 
انه  اال  تكلفة املضاربة عليها 
في الغالب تقود املضاربة على 
الس���هم محافظ مالية تابعة 
للشركات التي متتلك حصصا 
مؤثرة في شركة هيتس التي 
حققت أرباحا في النصف األول 
العام احلالي تقدر بنحو  من 

147 ألف دينار.

الصفاة 10
لالستثمار

الصف��اة  ش��ركة  ج��اءت 
لالستثمار في املركز العاشر من 
حيث القيمة، اذ مت تداول 52.8 
مليون سهم نفذت من خالل 900 
صفقة قيمتها 7.5 ماليني دينار، 

وانخفض سهمها 10 فلوس.
عل��ى الرغم م��ن التداوالت 
الضعيفة نسبيا على سهم الصفاة 
لالستثمار اال ان سعره انخفض 
بنس��بة 6.6% مقارنة باألسبوع 
قبل املاضي، وذلك بفعل عمليات 
البيع التي شهدها السهم ما أدى 
الى انخفاضه من 152 فلسا الى 
136 فلسا ولكنه أغلق على 142 
فلسا، وكانت الشركة قد حققت 
أرباحا في النصف األول من العام 
احلالي تقدر بنحو 48 ألف دينار 
بعد ان كانت متكبدة خسائر في 
الربع األول من العام احلالي قدرها 
1.9 مليون دينار، وفي ضوء هذه 
النتائج، فإن��ه يتوقع ان حتقق 
أرباحا جيدة في الربع الثالث من 
العام احلالي، ولكن من الواضح ان 
آلية التداول على السهم تقودها 
احملافظ املالية التابعة للش��ركة، 
حيث يؤدي حترك سهم الصفاة 
الى حترك أسهم الشركات التي 
تسيطر مجموعة الصفوة على 

حصص مؤثرة فيها.

الش����ركات القيادية خاصة التي 
يرى اوساط املتداولني ان ارباحها 
املتوقعة لفترة االش����هر التسعة 
تتناسب مع االس����عار السوقية 
احلالي����ة، باالضافة الى ان هناك 
من يرى ان الوقت اليزال مبكرا 
لاس����تثمار في االسهم القيادية 
للحصول على عائدها االستثماري، 
التداول  ويتوقع استمرار حركة 
على سهم اجيليتي في الضعف 
النسبي مع تذبذب سعره الى ان 
تعلن الشركة عن نتائجها املالية 
لفترة االش����هر التسعة من العام 
احلالي والتي يتوقع ان تتراوح 
ما ب����ني 107 مايني دينار الى 113 
مليون دينار علما ان ارباحها في 
النص����ف االول من العام احلالي 
بلغت 74.9 مليون دينار ما يعادل 

74.9 فلسا للسهم.

مجموعة 8
الصناعات

احتل��ت مجموعة الصناعات 
الوطنية املركز الثامن من حيث 
القيمة، اذ مت تداول 22.2 مليون 
سهم نفذت من خالل 602 صفقة 
قيمته��ا 9.5 ماليني، وانخفض 

سهمها 25 فلسا.
عل��ى الرغم م��ن التداوالت 
الضعيف��ة لس��هم الصناع��ات 
الوطني��ة األس��بوع املاضي اال 
ان وتي��رة تداوالته س��يطرت 
 عليها عمليات البيع األمر الذي 
 أدى النخفاض س��عر الس��هم 
بنسبة 5.6%، حيث تراجع السهم 
من 450 فلس��ا الى 415 فلس��ا 
ليغلق في نهاية األس��بوع على 

425 فلسا.
ومن الواضح ان هناك ضغوط 
بيع واضحة على السهم قد تعود 
ف��ي بعضها ال��ى املخاوف من 
استمرار االجتاه النزولي للسوق 
في ظل األوضاع السياسية احمللية 
غير املريحة، وفي البعض اآلخر 
تعود الى الترقب للنتائج املالية 
للشركة، فمن الواضح ان أوساط 
املتداولني خاصة أصحاب رؤوس 
األموال الكبيرة نسبيا يفضلون 
االنتظار العالن الشركات رسميا 
عن نتائجها املالية وعدم االنسياق 
وراء املعلومات التي يتم تسريبها 
أو أخذ قرارات بناء على توقعات 
في ضوء النتائج املالية الفصلية 
احملقق��ة علم��ا ب��أن مجموعة 
الصناع��ات الوطني��ة حقق��ت 
نتائج مالية أكثر من ممتازة في 
النصف األول من العام احلالي، 
حيث تقلصت خسائرها في الربع 
األول من العام احلالي من 36.6 
ملي��ون دينار ال��ى 11.2 مليون 
دينار ف��ي النصف األول، وفي 
ضوء ذلك، فإن هذه النتائج تعطي 
أرباحا  بأنها ستحقق  مؤشرات 
في الربع الثال��ث بعد ان تكون 
النصف  عوضت خسائرها في 

األول من العام احلالي.

س��جل انخفاض��ا في س��عره 
بنس��بة 4.2% مقارنة باالسبوع 
قبل املاضي، حيث تراجع السهم 
من 360 فلسا الى 325 فلسا اال 
انه اغلق في نهاية االسبوع على 
345 فلسا، ويأتي هذا التراجع في 
اطار التراجع العام الذي شهدته 
اسهم البنوك، وتترقب االوساط 
االستثمارية النتائج املالية للبنك 
في الربع الثالث من العام احلالي 
والت��ي يتوق��ع ان يحقق فيها 
البنك ارباحا جيدة، حيث تشير 
التوقعات الى ان ارباح البنك في 
الربع الثالث ستعوض اخلسائر 
التي مني بها في النصف االول 
من العام احلالي والتي بلغت 7.4 
ماليني دين��ار مع حتقيق ارباح 
صافية والتي س��تكون مؤشرا 
لنتائج البنك في نهاية العام احلالي 
اال انه من الواضح ان االجتاه العام 
لسهم بنك اخلليج نحو الصعود 

في املديني املتوسط والبعيد.

أجيليتي7

احتلت شركة اجيليتي املركز 
الس����ابع من حيث القيمة، اذ مت 
ت����داول 8.9 مايني س����هم نفذت 
من خال 401 صفق����ة قيمتها 11 
مليون دينار، وانخفض سهمها 

40 فلسا.
اتس����مت حركة التداول على 
سهم اجيليتي بالضعف امللحوظ 
مع انخفاض سعره بنسبة %3.1 
مقارنة باالسبوع قبل املاضي في 
اطار التراجع العام السعار اغلب 
اسهم الشركات القيادية، فرغم ان 
هناك قناعة بجدوى االس����تثمار 
في سهم اجيليتي اال ان االجواء 
النفس����ية غير املريحة التي مير 
بها السوق ادت الى ضعف شديد 
في السيولة املالية، بل الى قيام 
اوساط املتداولني بتوفير سيولة 
البيع  مالية من خ����ال عمليات 
التي كانت واضحة على اس����هم 

املركز اخلامس من حيث القيمة، 
اذ مت تداول 40.4 مليون سهم 
نفذت م���ن خال 1747 صفقة 
قيمتها 15.6 مليون دينار، وظل 

سهمها ثابتا.
سيطرت عمليات املضاربة 
على تداوالت سهم منا القابضة 
لاسبوع الثاني على التوالي 
االم���ر ال���ذي ادى الى تذبذب 
سعر الس���هم من 510 فلوس 
الى 540 فلس���ا ليتراجع الى 
490 فلسا بفعل عمليات جني 
االرباح القوية اال انه اغلق في 
نهاية االسبوع على 510 فلوس، 
وباعتبار ان هناك 80.7% من 
اسهم الشركة تسيطر عليها 
النسبة  خمس���ة اطراف فان 
املتبقية من اسهم الشركة تعتبر 
محدودة االمر الذي يشجع على 
املضاربة على السهم خاصة ان 
الش���ركة لديها محفظة مالية 
تقوم باملضاربة على الس���هم 
من وقت ال���ى آخر، وتترقب 
اوساط املتداولني النتائج املالية 
الثالث من  الربع  للشركة في 
العام احلالي والتي س���تكون 
مؤشرا اساسيا لنتائجها املالية 
في نهاية العام علما بان الشركة 
حققت ارباحا في النصف االول 
العام احلالي تقدر بنحو  من 
5.5 مايني دينار والتي اغلبها 
من صفقات تخارج قامت بها 

الشركة.

بنك 6
الخليج

جاء بن��ك اخلليج في املركز 
السادس من حيث القيمة، اذ مت 
تداول 40.7 مليون سهم نفذت 
من خالل 700 صفقة قيمتها 13.7 
مليون دينار، وانخفض سهمه 

15 فلسا.
حاف��ظ بن��ك اخللي��ج على 
تداوالته املرتفعة اال ان س��همه 

هاجس عدم امتامها.
ثانيا: معروف ان االستثمارات 
الوطنية تعد أكبر العب على سهم 
زين، وفي حال توقفها عن التداول 
على السهم، فإنه يفتقد أهم محرك 

للسهم.
ثالثا: حتديد تاريخ 6 سبتمبر 
املاض��ي ألحقية حملة الس��هم 
الدخول في صفقة بيع 46% من 
الكثير من أوساط  الشركة دفع 
املتداولني الى عدم شرائه خاصة 
ان ه��ذا التاريخ أعقبه بعد فترة 
اعالن العضو املنتدب للش��ركة 
د.سعد البراك تكبد الشركة خسائر 
تقدر بحوالي 600 مليون دوالر 
نتيجة هبوط قيمة الدوالر مما 
قلل من قيمة وأهمية استثماراتها 

في افريقيا بشكل كبير.
األوس��اط  قناع��ة  رابع��ا: 
االستثمارية بأن خروج مجموعة 
اخلرافي من زين أهم مساهم فيها 
التاريخي  الزخم  السهم  سيفقد 
له خاصة ان مجموعة اخلرافي 
كان له��ا دور تاريخي في انقاذ 
سهم زين عندما تتعرض البورصة 
ألزمات، بل ان مجموعة اخلرافي 
كانت تتدخل النقاذ السوق بشكل 

عام.
خامسا: القناعة بأن السعر احلالي 
للسهم يتناس��ب مع النتائج املالية 
للشركة وان االستثمار فيه لن يحقق 
عائدا سوقيا مرتفعا حتى وان كان 
العائ��د اجلاري للش��ركة مضمونا 
اال ان االس��تثمار في السهم حاليا 
للحصول على العائد اجلاري يراه 

أوساط املتداولني مبكرا.
لذلك، فإن االجتاه العام للسهم 
سيظل خاضعا لتطورات صفقة 
زي��ن وحتركات االس��تثمارات 

الوطنية عليه.

منا 5
القابضة

احتلت شركة منا القابضة 

بأن األسعار السوقية احلالية 
للشركات القيادية مناسبة مع 
نتائجها املالية املتوقعة لفترة 
التسعة أشهر، فقد ذكرنا في 
تقرير »األنباء« األس����بوعي 
ان األرباح  يوم األحد املاضي 
املتوقعة ل� »بيتك« في التسعة 
أشهر ستتراوح ما بني 48 و50 
فلس����ا علما ب����أن أرباحه في 
التسعة أشهر بلغت نحو 32 
فلسا، ما يعني ان أرباح الربع 
الثالث ستتراوح ما بني 16 و18 
فلسا للسهم، ومع اخلسائر التي 
تكبدها السهم األسبوع املاضي 
والتي بلغت نحو 40 فلسا، فإن 
القيمة الس����وقية له تراجعت 
مبقدار 92.2 مليون دينار لتصل 
القيمة السوقية االجمالية لبيت 
التمويل الكويتي الى مليارين 

و950 مليون دينار.

زين4

جاءت شركة االتصاالت املتنقلة 
)زين( في املرك��ز الرابع بكمية 
تداول حجمها 13.1 مليون سهم 
نفذت من خالل 782 صفقة قيمتها 
17.9 مليون دين��ار، وانخفض 
سهمها 60 فلسا، على الرغم من 
ان االسبوع املاضي شهد زخما 
كبيرا يتعلق بصفقة زين بدءا من 
اخلالفات بني مجموعة األوراق 
املالية واالستثمارات الوطنية والتي 
انتهت في نهاية األسبوع، وانتهاء 
باملعلومات املتباينة حول صفقة 
بيع 46% م��ن زين الى التحالف 
الهندي – املاليزي، اال ان س��هم 
زين شهد أدنى معدل تداول له 
األسبوع املاضي على مدى العام 
احلالي تقريبا، وهذا يش��ير الى 
مجموع��ة من العوامل أولها: انه 
رغم استمرار تأكيدات مجموعة 
اخلرافي على استمرار الصفقة 
اال ان��ه اليزال هناك قطاع كبير 
من أوس��اط املتداولني يعيشون 

مليون دينار، وانخفض سهمه 
32 فلسا.

لعبت أس��باب عدة دورا في 
التداوالت القياسية التي شهدها 
س��هم التمويل اخلليجي والتي 
غلبت عليها عمليات البيع، منها 
عدم رغبة الكثير من حملة السهم 
في االكتتاب في زيادة رأس املال 
والتي انتهى اس��تحقاقها بداية 
األسبوع املاضي، كذلك مخاوف 
أوساط املتداولني من النتائج املالية 
للشركة في الربع الثالث خاصة 
انها تكبدت خسائر ضخمة في 
النص��ف األول من العام احلالي 
بلغت نح��و 26.4 مليون دينار، 
باالضاف��ة ال��ى ان هناك بعض 
املضاربني قاموا باملضاربة على 
السهم بقوة مس��تغلني شعبية 
السهم لدى صغار املتداولني، لذلك 
فإن كل هذه العوامل لعبت دورا 
في تراجع السهم من 162 فلسا 
الى 122 فلسا اال انه شهد نشاطا 
ملحوظا في تداوالت يوم اخلميس 
املاضي أدت الرتفاع السهم الى 
130 فلسا، ونظرا للشعبية التي 
يتمتع بها الس��هم فإنه سيشهد 
عمليات مضاربية من وقت الى 
آخر اال ان االجتاه العام للسهم 
س��يظل خاضعا للنتائ��ج املالية 
للش��ركة في الربع الثالث والتي 
ستكون مقياسا لتوقعات نتائجها 
في نهاية العام احلالي، وبالتالي 

االجتاه العام للسهم.

التمويل 3
الكويتي

احتل بيت التمويل الكويتي 
املركز الثالث من حيث القيمة، اذ 
مت تداول 14.3 مليون سهم نفذت 
من خ����ال 829 صفقة قيمتها 
18.6 مليون دينار، وانخفض 

سهمه 40 فلسا.
على الرغ����م من التداوالت 
الضعيفة على س����هم »بيتك« 
األسبوع املاضي اال ان طبيعة 
تداوالته غلب عليها عمليات 
البيع األمر الذي كبد الس����هم 
خسائر نس����بتها 3% مقارنة 
باألسبوع قبل املاضي، حيث 
الس����هم م����ن دينار  انخفض 
و320 فلس����ا الى دينار و260 
فلسا ليغلق على دينار و280 
فلس����ا، وجاء هذا االنخفاض 
في اطار عملي����ات البيع التي 
شهدتها أغلب أسهم الشركات 
القيادي����ة األس����بوع املاضي، 
األمر الذي يشير الى ان هناك 
اجتاها لدى بعض الصناديق 
املالية،  واحملافظ للس����يولة 
باالضاف����ة ال����ى املخاوف من 
انخفاض هذه األس����هم حتت 
ضغوط املخ����اوف من أزمات 
سياسية مع بدء دورة مجلس 
األمة ف����ي 27 أكتوبر اجلاري، 
باالضافة الى ان هناك اعتقادا 
لدى األوساط االس����تثمارية 

 
الشركات 1

األكثر نشاطًا

تصدر بنك الكويت الوطني 
النشاط من حيث القيمة، اذ مت 
تداول، 47.2 مليون سهم نفذت 
من خ����ال 879 صفقة قيمتها 
58.9 مليون دينار وانخفض 

سهمه 60 فلسا.
سيطرت عمليات البيع على 
حرك����ة تداوالت س����هم البنك 
الوطني األسبوع املاضي األمر 
الذي أدى النخفاض سعر السهم 
بنسبة 4.7% مقارنة باألسبوع 
قبل املاضي، متراجعا من دينار 
و280 فلس����ا الى دينار و220 
فلس����ا، وجاء هذا التراجع في 
الذي انتش����رت فيه  الوق����ت 
معلوم����ات عن النتائج املالية 
للبنك في االشهر التسعة من 
العام احلالي والتي يتوقع ان 
تتجاوز حاجز ال� 200 مليون 
دينار، ما يعني ان البنك حقق 
الثالث تقدر  الربع  أرباحا في 
بحوال����ي 74 ملي����ون دينار 
قياس����ا بأرباح النصف األول 
من الع����ام احلالي الذي بلغت 
فيه أرباحه 126 مليون دينار 
علما بأن أرباح البنك في الربع 
الثاني من العام احلالي بلغت 
62.5 ملي����ون دينار، ما يعني 
ان هناك توقعات بتحقيق منو 
في أرباح الربع الثالث بنسبة 
10% في ح����ال االعان عن 74 
مليون دينار، ووفقا للخسائر 
التي تكبدها سهم البنك الوطني 
القيمة  األسبوع املاضي، فإن 
السوقية للبنك تراجعت مبقدار 
168.3 ملي����ون دين����ار لتصل 
الى 3 ملي����ارات و627 مليون 
دينار، أما ع����ن األطراف التي 
تقوم ببيع أسهم البنك الوطني، 
فقد تباينت املعلومات ما بني 
قيام البنك ببيع أسهم اخلزينة 
والتي تراجعت من 104 مايني 
سهم في نهاية النصف األول الى 
57.6 مليون سهم حتى نهاية 
تعامات األسبوع املاضي، وبني 
قيام محاف����ظ مالية بعمليات 
بيع لس����داد بعض االلتزامات 
املالي����ة عليه����ا، فضا عن ان 
األوضاع الراهنة غير املريحة 
دفعت بعض املستثمرين للبيع 
ترقبا لتطورات الفترة القادمة 
سواء على املستوى السياسي 
أو نتائج الشركات لفترة الربع 

الثالث.

التمويل 2
الخليجي

جاء بيت التمويل اخلليجي في 
املركز الثاني من حيث القيمة، اذ 
مت تداول 144.6 مليون سهم نفذت 
من خالل 2495 صفقة قيمتها 19 
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