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اال في بدايات الش���هر القادم، وبالتالي فإن 
وتيرة تداوالت اسهم هذه الشركات ستظل 
ف���ي مس���توياتها الحالية م���ع تذبذب في 

اسعاره��ا.
وتراجعت اس���عار اغلب اسهم الشركات 
العقارية في تداوالت متواضعة باس���تثناء 
التداوالت المرتفعة على بعض االسهم جراء 
عمليات البيع عليها كسهم الوطنية العقارية 
الذي سيطرت على تداوالته عمليات البيع 
بسبب االجواء النفسية غير المريحة كذلك 
ارتفع����ت نس���بي����ا تداوالت س���هم ابيار 
العقارية والتي غل���ب عليه����ا عمليات البيع ما ادى النخفاضه 
بش���كل كبير، ورغ���م اع����الن ش���ركة انج���ازات عن ارب���اح 
جي����دة نسبي����ا لفترة التسعة اشهر اال ان سهمها سجل تراجعا 
كبيرا في س���عره، كما سجلت اس���هم عقارات الكويت وجيزان 
العقارية والدولي���ة للمنتجعات تداوالت ضعيفة وتراجعا في 

اسعاره���ا.
الصناعة والخدمات

وقد ازدادت وتيرة التراجع ألسعار اغلب الشركات الصناعية 
في تداوالت ضعيفة باستثناء التداوالت النشطة على سهم منا 
القابضة الذي تراجع خالل التداول من 500 فلس الى 480 فلسا، 
اال انه اغلق على 510 فلوس مرتفعا عش���رة فلوس عن اول من 
امس، وهذا يعود الى عمليات الشراء التي في الغالب قامت بها 
المحفظة المالية التابعة للشركة، وتكبد سهم السكب الكويتية 
خسائر كبيرة في تداوالت ضعيفة، وقد اعلنت الشركة انها حققت 
ارباحا لفترة التس���عة اشهر قدرها 6.7 ماليين دينار ما يعادل 
61.5 فلسا للس���هم مقارنة بنحو 70.8 فلسا للفترة نفسها من 
العام الماضي، فيما ان ارباح الشركة في الربع الثالث من العام 
الحالي س���جلت قفزة قياسية حيث بلغت 4.9 ماليين دينار ما 
يعادل 44.9 فلسا للسهم مقارنة بأرباح قدرها 11.7 فلسا للسهم 

في الفترة نفسها من العام الماضي.
وحققت اغلب اسهم الشركات الخدماتية انخفاضا في اسعارها 
في تداوالت ضعيفة خاصة س���هم ايفا للفن���ادق الذي واصل 
االنخفاض بالحد األدنى لليوم الثاني على التوالي، وسجل سهم 
زين انخفاضا محدودا في س���عره في تداوالت ضعيفة نسبيا، 
ولكن ما يثار من وقت الى آخر حول استقاالت لكبار المسؤولين 
في الشركة وخسائر ضخمة ناتجة عن استثماراتها في افريقيا 

يعطي انطباعات سلبية تجاه اوساط المتداولين.
وسجلت اغلب اسهم الش���ركات غير الكويتية انخفاضا في 
اسعارها في تداوالت متواضعة باستثناء التداوالت المرتفعة 

على سهم التمويل الخليجي.
وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 7 شركات على 50.9% من 
اجمالي قيمة الشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 140 

شركة.

الشركات القيادية، فإن هناك قناعة بأن االسعار 
الحالية ألسهم الشركات القيادية مناسبة مع 
األرباح المتوقعة في نهاية العام الحالي، وبذلك 
فإنها غير مغرية بالشراء علما انه وفقا لهذه 
االس���عار، فإن العائد الجاري المتوقع منها 

اعلى من العائد الثابت على الودائع.
آلية التداول

وقد تكبدت اس���هم 5 بنوك خس���ائر في 
اسعارها في تداوالت ضعيفة، فيما ان سهم 
بنك برقان الوحيد ال���ذي حقق ارتفاعا في 

سعره في تداوالت تعتبر مرتفعة مقارنة بتداوالت قطاع البنوك 
والسوق بشكل عام، وعلى الرغم من انه يفترض ان تعلن بعض 
البنوك عن نتائجها المالية خالل االس���بوع الجاري لكن كلما 
تأخرت في االعالن ادى ذلك الى مخاوف لدى أوساط المتداولين، 
وهذا يعني ان هناك تحفظ���ات من البنك المركزي على بعض 

بنود الميزانية خاصة فيما يتعلق بالمخصصات.
فم���ن الواضح ان البنك المركزي ل���ن يخفض من تحفظاته 
على المخصص���ات في ميزانية الربع الثال���ث رغم ان البنوك 
لديها مخصصات مرتفعة ومتنوعة في النصف االول من العام 
الحالي، وهذا بالتبعية سيؤدي الى انخفاض في ارباح البنوك 
خاصة اذا علمنا ان هناك بنوكا ستظل تعاني من خسائر لفترة 
التسعة اشهر وبالتبعية س���تؤثر هذه االجواء في االداء العام 

للسوق الى ان تعلن كافة البنوك عن نتائجها المالية.
وواصلت اغلب اسهم الشركات االستثمارية االنخفاض في 
اسعارها بوتيرة مرتفعة في 
تداوالت ضعيفة جدا، فقد تكبد 
الوطنية  سهم االس���تثمارات 
خس���ائر كبيرة في تداوالت 
ضعيفة، حيث يواجه السهم 
حاليا مقاوم���ة عند حاجز ال� 
500 فل���س، والجهة الوحيدة 
القادرة على الدفاع عن السهم 
ومنعه م���ن الهبوط هي كبار 
المالك في الشركة وتراجعت 
تداوالت اس���هم ايفا والديرة 
بش���كل ملحوظ مع انخفاض 
في اسعارهما السوقية، فيما 
حقق س���هم كويت انفس���ت 
ارتفاعا ملحوظا في س���عره 

في تداوالت ضعيفة.
وحت���ى اآلن ل���م تعلن اي 
من الشركات االستثمارية عن 
نتائجها المالية، كما انه يتوقع 
اال تعلن اي شركة استثمارية 

واحتل قطاع الخدمات المركز الثالث بكمية 
تداول حجمها 34.3 مليون س���هم نفذت من 
خالل 772 صفقة قيمتها 7.3 ماليين دينار.

وجاء قطاع الش���ركات غير الكويتية في 
المركز الرابع بكمية تداول حجمها 24.2 مليون 
سهم نفذت من خالل 456 صفقة قيمتها 2.9 

مليون دينار.
وحصل قطاع الش���ركات الصناعية على 
المركز الخام���س بكمية تداول حجمها 16.9 
مليون سهم نفذت من خالل 586 صفقة قيمتها 

7.1 ماليين دينار.
استمرار ضعف الشراء

وتاريخيا، مع���روف ان البورصة الكويتية حالة فريدة من 
نوعها، تنشط عندما ال تكون هناك مبررات للنشاط، وبالعكس 
تهبط عندما ال تكون هن���اك مبررات للهبوط، ورغم ان الفترة 
الحالية غير مريحة على المس���توى السياسي والمخاوف من 
نتائج الشركات لفترة الربع الثالث، اال ان الكويت مرت بأوقات 
اكثر صعوبة وكان الس���وق يشهد نشاطا قويا، وكانت اسعار 
االسهم اعلى من المستويات الحالية بكثير، اآلن اسعار االسهم 
في مس���تويات متدنية وأغلبها اقل من القيم االس���مية وكذلك 
القيمة الدفترية ومع ذلك هن����اك احج���ام عن الش����راء بشك���ل 
واض����ح على الرغم من ان المؤش������رات العام���ة المحلي����ة 
والعالمي����ة على مدى عام من اآلن تظهر ان اس������واق الم���ال 

ستشه���د ارتفاع���ات كبي��رة.
وه���ذا يعن���ي ان اس���هم 
الرخيصة خاصة  الش���ركات 
التي اس���عارها السوقية اقل 
من قيمها االس���مية بنس���ب 
تتراوح بين 50 و30% يتوقع 
ان تحقق ارتفاعا في اسعارها 
بما ال يقل عن 100% خالل عام 
على األقل، ورغم القناعة بذلك 
لدى عموم أوساط المتداولين، 
اال ان النظ���رة قصيرة األجل 
تسيطر على قرارات قطاع كبير 
من اوساط المتداولين، وهذا 
ما يلحق بهم خسائر كبيرة، 

ففي الفترات الراهنة.
وفي ظل الظروف الحالية 
الكثير من اوس���اط  يتكب���د 
المتداولين خس���ائر مرتفعة 
وسريعة مقابل صعوبة شديدة 
في تحقيق ارب���اح حتى وان 
كانت محدودة، اما على مستوى 

هشام أبوشادي
ازدادت وتيرة االتجاه النزولي لس���وق 
الكويت لألوراق المالية امس مع اس���تمرار 
حالة شبه االحجام عن الشراء وسط اجواء 

سياسية واقتصادية غير مريحة.
ويالحظ ان وتيرة االتجاه النزولي للعديد 
من االسهم خاصة اسهم الشركات الرخيصة 
تشهد ارتفاعا في وحدات الهبوط من خالل 
تداوالت متواضعة جدا االمر الذي يش���ير 
ال���ى ان عمليات البيع تت���م من قبل صغار 
المتداولين لوقف نزيف الخسائر المتواصل 

في الوقت الذي تس���تمر فيه حالة االحجام عن الشراء من قبل 
الصناديق والمحافظ المالية الكبيرة خاصة التابعة للمجاميع 
االس���تثمارية، ومن الواضح ان من اهم اس���باب االحجام عن 
الشراء الترقب للنتائج المالية للشركات لمعرفة هذه النتائج 
رس���ميا خاصة وان هناك تضاربا واضحا في المعلومات التي 

يتم تسريبها حول ارباح بعض البنوك والشركات.
وهذا يدفع باتجاه ان االداء الحالي للسوق يتوقع استمراره 
الى بدايات الش���هر المقبل على األقل وقد يستمر الى منتصفه، 
حيث تنتهي الفترة القانونية العالنات الش���ركات في منتصف 
الش���هر المقبل، باالضافة الى ذلك ترقب االوساط االستثمارية 
واالقتصادية في البالد لدورة مجلس االمة واعالن الحكومة عن 
الخطة الخمسية بشكل مفصل والتي تعول عليها هذه االوساط 
الخراج البالد من ازمتها االقتصادي���ة، في الوقت الذي تعاني 
فيه كثير من الش���ركات مختلف القطاعات من تش���دد البنوك 
في اعادة جدولة ديونها او الحصول على تس���هيالت ائتمانية 
جديدة لتمويل مش���اريع قائمة او الدخول في مشاريع جديدة 
االمر الذي سيؤثر على مجمل اداء الشركات خالل العام الحالي 

والع��ام المقب���ل ايض��ا.
المؤشرات العامة

هذا وانخفض المؤشر العام للبورصة 67.9 نقطة ليغلق على 
7610.7 نقاط بانخفاض نس���بته 0.88% مقارنة بأول من امس، 
كذلك انخفض المؤشر الوزني 4.26 نقاط ليغلق على 447.88 

نقطة بانخفاض نسبته 0.94% مقارنة بأول من امس.
وبلغ اجمالي االسهم المتداولة 168.5 مليون سهم نفذت من 
خالل 3690 صفقة قيمتها 32.6 مليون دينار وجرى التداول على 
اس���هم 140 شركة من اصل 203 شركات مدرجة ارتفعت اسعار 
اسهم 15 شركة وتراجعت اسعار اسهم 94 شركة وحافظت اسهم 

31 شركة على اسعارها و63 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الشركات االس���تثمارية النشاط بكمية تداول 

حجمها 40.9 مليون سهم نفذت من خالل 906 صفقات.
وجاء قطاع العقار في المرك���ز الثاني بكمية تداول حجمها 
40.9 مليون سهم نفذت من خالل 577 صفقة قيمتها 4.1 ماليين 

دينار.

              الكثير من األسهم 
أسعارهـا السوقية 
أقل بكثير من قيمها 
االسميـة والدفترية

استمرار تأخر البنوك 
في إعالن نتائجها المالية 

يدفع البورصة لمواصلة الهبوط

   استحوذت قيمة تداوالت أسهم 7 شركات والبالغة 
16.6 ملي���ون دينار على 50.9% م���ن القيمة اإلجمالية، 
وهذه الشركات هي: البنك الوطني، بنك اخلليج، الوطنية 
العقارية، منا القابضة، زين، التمويل اخلليجي، هيتس 

تلكوم.
   اس��تحوذت قيمة تداوالت سهم منا القابضة البالغة 5 

ماليني دينار على 15.3% من القيمة اإلجمالية.
   سجلت جميع مؤشرات قطاعات السوق انخفاضا 
أعاله���ا قطاع اخلدمات مبق���دار 135.1 نقطة، تاله قطاع 
االستثمار مبقدار 95.8 نقطة، تاله قطاع العقار مبقدار 

47.3 نقطة.

ومؤشرات

انخفاض المؤشر 67.9 نقطة وتداول 168.6 مليون سهم قيمتها 32.6 مليون دينار

            اســتـحـواذ 
أسـهم تداول   قيمة 
7 شركات على %51 
من القيمة اإلجمالية

»الوطنية للمسالخ« تربح 100.5 ألف دينار

6.7 ماليين دينار أرباح »السكب« 

»الكويتية للمقاصة« تعقد لقاء2.8 مليون دينار أرباح »إنجازات«  
مع المتداولين لشرح خدمات أون الين

»الشعيبة الصناعية« و»سنام العقارية«
تجتمعان لمناقشة بياناتهما المالية

قال سوق الكويت لألوراق املالية ان مجلس 
ادارة الشركة الوطنية للمسالخ قد اجتمع أمس، 
واعتمد البيانات املالية املرحلية للشركة للفترات 
املنتهية في 30سبتمبر 2009، وقد حققت الشركة 
أرباحا بلغت 100.5 ألف دينار لفترة ال� 9 أشهر 
املنتهية في 30 س����بتمبر املاضي بربحية سهم 
بلغت 3.48 فلوس وذلك مقارنة بالفترة املقارنة 
املنتهية في 30 س����بتمبر 2008 حيث بلغ ربح 
الشركة 148.9 ألف دينار لفترة ال� 9 أشهر بربحية 
س����هم بلغت 5.16 فلوس. كما بلغت أرباح ال� 3 
أش����هر املنتهية في 30 سبتمبر 53.9 ألف دينار 
بربحية س����هم بلغت 1.87 فلس مقارنة بالفترة 
نفسها من العام 2008 حيث حققت الشركة ربحا 
بلغ 30.08 ألف دينار بربحية سهم بلغت 1.04 
فلس، علما أن اجمالي املوجودات املتداولة لفترة 

ال� 9 أش����هر املنتهية في 30 سبتمبر 2009 بلغ 
1.3 مليون دين����ار مقارنة ب� 3.38 ماليني دينار 
لنفس الفترة من العام املاضي. كما أن اجمالي 
املوجودات للفترة املنتهية في سبتمبر املاضي 
بلغ 3.1 ماليني دينار مقارنة باملوجودات لنفس 
الفترة من العام املاضي البالغة 3.3 ماليني دينار. 
وإجمالي املطلوبات املتداولة 81.09 ألف دينار، 
مقارنة بنفس الفترة من العام املاضي والبالغة 
227.9 الف دينار وبلغ إجمالي حقوق املساهمني 
3.09 ماليني دينار لفترة ال� 9 أشهر املنتهية في 
30 سبتمبر 2009، مقارنة بنفس الفترة من العام 

2008 والبالغة 3.1 ماليني دينار. 
وإجمالي املطلوبات لل� 9 أشهر من العام 2009 
بلغ 91.6 ألف دين����ار مقارنة بنفس الفترة من 

العام املاضي البالغة 238.9 ألف دينار.

أفاد س���وق الكويت لألوراق املالية بأن مجلس 
ادارة شركة السكب الكويتية اجتمع أمس، واعتمد 
البيانات املالية املرحلية للشركة للفترات املنتهية 
في 30سبتمبر 2009، حيث حققت الشركة أرباحا 
لفترة ال� 9 أش���هر املنتهية في 30 سبتمبر املاضي 
بلغت 6.7 ماليني دينار بربحية سهم بلغت 61.56 
فلسا، مقارنة بالفترة نفسها من العام املاضي فقد 
حققت الشركة أرباحا بلغت 7.8 ماليني دينار بربحية 

سهم بلغت 70.86 فلسا.
وحققت الش���ركة أرباحا ل� 3 أشهر املنتهية في 
30 سبتمبر املاضي بلغت 4.9 ماليني دينار بربحية 
سهم بلغت 44.95 فلسا، مقارنة بالفترة نفسها من 
العام املاضي حيث حققت الشركة أرباحا بلغت 1.2 

مليون دينار بربحية سهم بلغت 11.73 فلسا.
وبلغ اجمالي املوجودات املتداولة 7.6 ماليني دينار 
لفترة ال� 9 أش���هر املنتهية في 30 سبتمبر املاضي 
مقارنة بإجمالي املوجودات املتداولة للفترة نفسها 

من العام 2008 والبالغة 2.6 مليون دينار.

واجمال���ي املوجودات بل���غ 55.7 ماليني دينار 
لفترة ال� 9 أش���هر املنتهية في 30 س���بتمبر 2009 
مقارنة باجمالي املوجودات للعام املاضي البالغة 

57.6 مليون دينار. 
كما أن اجمالي املطلوبات املتداولة لل� 9 أش���هر 
املنتهية في 30 سبتمبر املاضي بلغ 905.02 آالف دينار 
مقارنة باجمالي املطلوبات املتداولة لنفس الفترة 

من العام 2008 حيث بلغ 1.5 مليون دينار.  
وبلغ اجمالي املطلوبات لفترة ال� 9 أشهر من العام 
2009 حوالي 1.5 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة 

من العام 2008 والبالغة 2.1 مليون دينار.
وبلغ إجمال���ي حقوق املس���اهمني لفترة ال� 9 
أشهر للعام 2009 حوالي 54.1 مليون دينار مقارنة 
بالفترة نفس���ها من العام املاض���ي والبالغة 55.5 

مليون دينار. 
وبلغ اجمالي االيرادات من التعامالت مع االطراف 
ذات الصلة مبلغ 64.3 ألف دينار وذلك لفترة ال�9 

أشهر للعام 2009.

أجرى بنك الكويت الوطني سحب حساب اجلوهرة لشهر أكتوبر 
2009، حيث أعلن البنك عن فوز عميلة البنك سارة علي عبدالرحمن 
احلس���اوي مببلغ 125 ألف دينار اجلائزة األولى للسحب، وقد فاز 
باجلائ���زة الثانية وقدرها 7500 دينار عوض هالل الش���مري، فيما 
ف���از باجلائزة الثالثة وقدرها 3000 دينار بدر نصراهلل س���يد عطا 
عبدالوه���اب، كما حصل الفائزون اآلخرون عل���ى 97 جائزة نقدية 

أخرى قيمة كل منها 400 دينار.
وبهذه املناسبة، قالت سارة علي عبدالرحمن احلساوي الفائزة 
باجلائزة األولى وقدرها 125 الف دينار انها عميلة قدمية لبنك الكويت 
الوطني ولديها عدة حس���ابات لدى »الوطني«، وأشارت إلى أنها لم 
تكن تتوقع على اإلطالق أن تفوز باجلائزة األولى حلساب اجلوهرة 
الذي قام والدها بفتحه لها وهي في س���ن الثالثة عشرة، إضافة إلى 
أنها حتمل بطاقات الوطني االئتمانية، وأش���ارت إلى أنها ال تتعامل 
مع أي بنوك أخرى س���وى البن���ك الوطني نظرا ملا تلقاه من تعامل 
جيد وخدم���ات عديدة ومتميزة من جانب الوطني. وقد جاء فوزها 
باجلائزة األولى حلساب اجلوهرة وقدرها 125 الف دينار ليعزز من 

ثقتها ووالئها لبنك الكويت الوطني.
هذا ويقدم حس���اب اجلوهرة لعمالئه مزايا عديدة أخرى، وإلى 
جانب متيزه كحساب من دون فوائد، فإنه متاح للمواطنني واملقيمني 
على حد س���واء ويؤهل جميع عمالئه تلقائيا للدخول في السحب 
الشهري واحلصول على فرصة للفوز بإحدى اجلوائز املائة املخصصة 
لكل س���حب شهري حيث يجرى إيداع اجلوائز تلقائيا في حسابات 

الفائزين في اليوم التالي للسحب.

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن مجلس 
ادارة شركة اجنازات للتنمية العقارية قد اجتمع 
أمس، واعتمد البيانات املالية املرحلية للش���ركة 
للفت���رات املنتهية في 30 س���بتمبر 2009، حيث 
حققت الشركة 2.8 مليون دينار ربحا ل� 9 أشهر 
بربحية سهم قدرها 8.15 فلوس مقارنة بالفترة 
املقارنة للعام 2008 حيث حققت الشركة أرباحا 
بلغت 14.4 مليون دينار لفترة ال� 9 أشهر املنتهية 

في 30 سبتمبر 2008 بربحية سهم بلغت 43.
هذا وقد حققت الشركة أرباحا لفترة ال� 3 أشهر 

املنتهية في 30 س���بتمبر 2009 بلغت 227.6 ألف 
دينار بربحية سهم بلغت 0.66 فلس مقارنة ب� 2.1 
مليون دينار لنفس الفترة من العام املاضي حيث 

حققت ربحية سهم بلغت 6.24 فلوس.
وقد بلغ اجمالي املوجودات املتداولة لفترة ال� 
9 أشهر من العام احلالي 26.4 مليون دينار مقارنة 

ب� 22.1 مليون دينار للعام املاضي.
وبلغ اجمالي املوجودات 193.2 مليون دينار 
لفترة ال� 9 أشهر من العام احلالي مقارنة ب� 204.3 

ماليني دينار للعام املاضي.

أعلنت الشركة الكويتية للمقاصة عن عقد لقاء 
تش���رح فيه خدمات املقاصة أون الين وذلك غدا 
في متام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا في 
قاعة خالد اخلرافي بالبورصة، وخدمات املقاصة 

أون الين هي:
1- تعبئة منوذج فتح حساب تداول، 2- إمكانية 

االطالع على كشوف التداول اليومية واألسبوعية 
اخلاصة بهم، 3- دفع املبالغ املستحقة على العميل 
)كي نت(، 4- اضافة رصيد نقدي حلساب التداول 
)ك���ي نت(، 5- االكتتاب عن عمالء الش���ركة في 
زيادة رأس املال للشركات املدرجة بسوق الكويت 

لالوراق املالية.  

ذكر سوق الكويت لألوراق املالية أن مجلس 
ادارة شركة الشعيبة الصناعية سيجتمع اليوم، 
ملناقشة البيانات املالية املرحلية للشركة للربع 

الثالث املنتهي في 30سبتمبر 2009.  

من جهة أخرى قالت البورصة ان مجلس ادارة 
شركة سنام العقارية سيجتمع غدا ملناقشة البيانات 
املالية املرحلية للشركة للربع الثالث املنتهي في 

30سبتمبر 2009.  

)محمد ماهر(

1.5 مليون دينار ربح »فنادق« لـ 9 أشهر  
أفاد سوق الكويت لألوراق املالية بأن مجلس ادارة شركة الفنادق 
الكويتية اجتمع امس األول، واعتمد البيانات املالية املرحلية للشركة 
للفترات املنتهية في 30سبتمبر 2009، حيث حققت الشركة 1.5 مليون 
دينار ربحا لل� 9 أشهر املنتهية في 30 سبتمبر 2009 بربحية سهم بلغت 
29.56 فلسا وذلك مقارنة بالفترة نفسها في العام 2008 حيث بلغت 
ارباح الش���ركة لفترة ال� 9 أشهر املنتهية في 30 سبتمبر 1.04 مليون 
دينار بربحية سهم بلغت 19.4 فلسا. كما بلغت أرباح الشركة لفترة 
ال� 3 أشهر املنتهية في 30 سبتمبر املاضي 205.9 آالف دينار بربحية 
سهم 3.83 فلوس مقارنة بالفترة نفسها من العام املاضي حيث بلغت 
134.3 ألف دينار بربحية سهم قدرها 2.5 فلس. وبلغ اجمالي املوجودات 
املتداولة 8.5 ماليني دينار لفترة ال� 9 أش���هر من العام احلالي مقارنة 
ب� 9.4 ماليني دينار للعام املاضي. وبلغ اجمالي املوجودات ل� 9 أشهر 
من العام احلالي 15.8 مليون دينار مقارنة ب� 15.3 مليون دينار للعام 
املاضي.  وبلغ اجمالي املطلوبات املتداولة 4.8 ماليني دينار ل� 9 أشهر 
للعام احلالي مقارنة ب� 5.007 ماليني دينار للفترة نفس���ها من العام 
املاضي. وبلغ اجمالي املطلوبات 2.6 مليون دينار لفترة ال� 9 اش���هر 
من العام احلالي مقارنة بالفترة نفسها من العام املاضي البالغة 6.4 
ماليني دينار. وبلغ اجمالي حقوق املساهمني 9.6 ماليني دينار لفترة 
ال� 9 اش���هر من العام احلالي مقارنة بالفترة نفسها من العام املاضي 
والبالغة 8.8 ماليني دينار.  وبلغ اجمالي االيرادات من التعامالت مع 
االطراف ذات الصلة 323.2 الف دينار ل� 9 أشهر من العام احلالي بينما 
بلغ اجمالي املصروفات من التعامالت مع األطراف ذات الصلة 353.9 

ألف دينار لفترة ال� 9 أشهر من العام احلالي. 

عميلة البنك سارة الحساوي فازت بمبلغ 125 ألف دينار

»الوطني« أجرى السحب الشهري لحساب الجوهرة 

متداول تبدو عليه آثار اخلسائر املتواصلة للبورصة

بدر املطوع يسلم اجلائزة للفائزة األولى سارة احلساوي


