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البورصة تسجل ثاني أدنى قيمة تداول منذ يناير

وأزمة الثقة تدفع السيولة للهجرة إلى األسواق الخليجية
التداوالت املرتفعة نسبيا على سهمي 
بنك اخلليج وبيت التمويل الكويتي، 
حيث سجل كل منهما انخفاضا محدودا 
في س����عره، فيما س����جل سهم البنك 
الوطني ارتفاعا محدودا في س����عره 
في تداوالت ضعيفة جدا، حيث متثل 
التداوالت احملدودة التي يشهدها سهم 
البنك الوطن����ي عمليات جتميع بأقل 
االسعار املمكنة، في ظل االرباح املمتازة 
التي حققها البنك لفترة التسعة اشهر 
والتي سجلت منوا بنسبة 10% على 
عك����س البنوك االخرى التي كانت نتائجه����ا املالية متواضعة، واليزال 
البنك التجاري وبنك برقان لم يعلنا نتائجهما املالية، والقلق ليس من 
املخاوف من النتائج املالية لهما، بل من املخاوف من وقف تداول أسهمها 

في حال جتاوزا الفترة القانونية دون إعالن.
وسجلت حركة تداول أسهم الشركات االستثمارية انخفاضا مقارنة 
بأول من أمس مع انخفاض في أسعار أغلب أسهم القطاع في ظل استمرار 
عدد كبير من أس����هم القطاع دون اإلعالن عن نتائج الربع الثالث، وقد 
أعلنت أمس شركة الساحل للتنمية نتائجها املالية، حيث تكبدت خسائر 
في الربع الثالث قدرها 111 ألف دينار لتصل اخلسائر اإلجمالية للشركة 
في األشهر التسعة الى 859 ألف دينار فيما اتسمت حركة تداوالت أسهم 
أمس بالتذبذب بني صعود الى 136 فلسا وانخفاض الى 124 فلسا ليغلق 
على 130 فلسا، واستمرت التداوالت مرتفعة على سهم ايفا الذي سجل 
ارتفاعا محدودا في س����عره، فيما سجل سهم الديرة القابضة انخفاضا 
محدودا في سعره في تداوالت مرتفعة نسبيا وقد أعلنت اكتتاب القابضة 
نتائجها املالية لفترة الربع الثالث محققة ارباحا قدرها 284 ألف دينار 
لتصل اخلس����ائر اإلجمالية للشركة الى 2.3 مليون دينار لفترة األشهر 
التسعة. وتباينت أسعار أسهم الشركات العقارية بني الصعود والهبوط، 
إال ان آلية التداول اتسمت بالضعف، حيث تراجعت أسعار أسهم عقارات 
الكويت وجيزان واملنتجعات في تداوالت ضعيفة، فيما شهد سهم العربية 

العقارية ارتفاعا باحلد األعلى في تداوالت مرتفعة نسبيا.
اتسمت حركة التداول على أسهم الشركات الصناعية بالضعف مع 
انخفاض محدود ألسعار بعض األسهم باستثناء سهم اسمنت بورتالند 
الذي سجل ارتفاعا باحلد األعلى مطلوبا دون عروض بدعم من االرباح 
القياسية التي أعلنتها الشركة لفترة األشهر التسعة البالغة 14 مليون 
دينار، ما يعادل 170.4 فلس����ا للسهم منها 3.9 ماليني دينار ارباح الربع 
الثالث والتي تعادل 47.8 فلسا للسهم، وواصل سهم منا القابضة اجتاهه 
النزولي في تداوالت ضعيفة. وتباينت حركة أس����عار أسهم الشركات 
اخلدماتية صعودا وهبوطا في تداوالت ضعيفة نسبيا، فقد شهد سهم 
اجيليتي ارتفاعا ملحوظا في س����عره في تداوالت ضعيفة، وذلك بدعم 
من األرباح اجليدة املتوقع ان تعلن عنها الشركة اليوم، فيما سجل سهم 
زين ارتفاعا محدودا في س����عره في تداوالت ضعيفة. وقد استحوذت 
قيمة تداول أسهم 8 شركات على 50.1% من القيمة اإلجمالية للشركات 

التي شملها التداول والبالغ عددها 121 شركة.

اسهم اسعارها السوقية اقل من قيمتها االسمية والدفترية، فإن افتقاد 
الس����وق عامل الثقة جعل االسعار احلالية للسهم غير جاذبة للسيولة 
املالية التي خرجت الى االسواق اخلليجية والعربية التي ال تواجه مشاكل 
سياس����ية واقتصادها تعافى 
من االزم����ة بفضل االجراءات 
التي اتخذتها هذه الدول والتي 
ابرزها ضخ مئات املليارات في 
اقتصاداته����ا بصور مختلفة، 
أما في الكويت، فإن البورصة 
تعاني م����ن تداعيات االزمات 
السياسية والتي بدورها اخرت 
عمليات التنمية االقتصادية في 
السنوات القليلة املاضية، االمر 
الذي جعل من االزمة العاملية 
اكثر حدة على الكويت مقارنة 
الدول اخلليجية  بالعديد من 
والعربية. حافظت أغلب اسهم 
البنوك على اس����عارها ثابتة 
في تداوالت ضعيفة باستثناء 

تولد أزمة الثقة التي تواجهها البورصة ضعفا ش����ديدا في السيولة 
املالية املوجهة للبورصة حتى وان كانت أسعار العديد من االسهم مغرية 
لبناء مراكز مالية جديدة وأغلبها اقل من القيمة االس����مية والدفترية، 

ولكن ف����ي فترات الرواج 
املالية  الس����يولة  ترتفع 
البورصة ملستويات  في 
قياس����ية حتى وان كانت 
اسعار االسهم متضخمة 
مدفوعة بحال����ة االفراط 
الشديد في مؤشر الثقة في 
السوق، وقد مرت البورصة 
بكلتا احلالتني، ففي فترات 
الثقة والرواج كانت اوساط 
املتداولني يندفعون لشراء 
أسهم اسعارها دينارية، 
رغم انها ورقية، وهذا كان 
يعود الى عامل الثقة الذي 
كان يسود السوق، اما اآلن 
وفي ظل وجود العديد من 

هشام أبوشادي
على الرغم من االنخفاض احملدود 
للمؤشر الس����عري لسوق الكويت 
لألوراق املالية مقابل االرتفاع احملدود 
للمؤشر الوزني اال ان قيمة التداول 
س����جلت ثاني أدنى قيمة تداول لها 
منذ ش����هر يناير املاضي االمر الذي 
يظهر مدى الضعف في الس����يولة 
املالية املوجهة للسوق منها هجرة 
رؤوس اموال كبيرة الى االس����واق 
اخلليجية والعربية، وضعف الكاش 

لدى الصناديق االستثمارية واحملافظ املالية، فضال عن ان افتقار السوق 
للمحفزات االيجابية وس����يطرة اجواء االحباط على نفس����ية اوس����اط 
املستثمرين بشكل عام ما ساهم بشكل كبير في ضعف السيولة املالية 
املوجهة للسوق في ظل تزايد وتيرة اخلالفات السياسية بني السلطتني 
االمر الذي ولد شعورا لدى املسؤولني في القطاع اخلاص بتراجع األولويات 
االقتصادية والذي يزيد من تعميق االزمة االقتصادية في البالد، باالضافة 
الى ذلك، فإن املؤشرات للنتائج املالية ألغلب الشركات في الربع الثالث 
تعطي انطباعات غير مريحة جتاه النتائج املتوقعة ألغلب الش����ركات 
في نهاية العام، خاصة الش����ركات غير التشغيلية األمر الذي قد يترك 
تداعيات س����لبية على اسعار االسهم في حال استمرار االوضاع املالية، 
اما اذا تغيرت الظروف الراهنة من خالل ظهور محفزات ايجابية قوية 
سواء على مستوى امتام صفقة زين او على مستوى اخلالفات السياسية 
بني الس����لطتني وبروز اهتمام بالقضاي����ا االقتصادية خاصة ما يتعلق 
باملش����اريع التنموية، فإن ذلك سيؤدي الى حتسن االداء العام للسوق 
اذ اليزال محصورا في مرحلة عنق الزجاجة والتي تعني انه اما يخرج 

منها بصعود قوي او انه يهبط ملستويات متدنية جدا.
انخفض املوشر العام للبورصة 7.9 نقاط ليغلق على 7272.2 نقطة، 
فيما سجل املؤشر الوزني ارتفاعا محدودا قدره 1.56 نقطة ليغلق على 
417.87 نقطة. وبلغ اجمالي االسهم املتداولة 200 مليون سهم نفذت من 

خالل 3692 صفقة قيمتها 28.3 مليون دينار.
وجرى التداول على اس����هم 121 شركة من اصل 202 شركة مدرجة، 
ارتفعت اسعار اسهم 36 شركة وتراجعت اسعار اسهم 40 شركة وحافظت 

اسهم 45 شركة على اسعارها و81 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الشركات االستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 89.4 

مليون سهم نفذت من خالل 1115 صفقة قيمتها 8.5 ماليني دينار.
وجاء قطاع الشركات العقارية في املركز الثاني بكمية تداول حجمها 47.7 

مليون سهم نفذت من خالل 763 صفقة قيمتها 4.4 ماليني دينار.
واحتل قطاع الشركات غير الكويتية املركز الثالث بكمية تداول حجمها 

33 مليون سهم نفذت من خالل 815 صفقة قيمتها 6.7 ماليني دينار.
وحصل قطاع الشركات غير الكويتية على املركز الرابع بكمية تداول 
حجمها 11.8 مليون س����هم نفذت من خالل 277 صفقة قيمتها 1.5 مليون 
دينار. وجاء قطاع الصناعة في املركز اخلامس بكمية تداول حجمها 7 

ماليني سهم نفذت من خالل 327 صفقة قيمتها 2.8 مليون دينار.

ح  بــــا ر أل ا
القياسية تدفع سهم 
لالرتفاع  »بورتـالند« 
بالحد األعلى مطلوبًا

اسـتحــواذ 
قيمة تداول أسـهم 
8 شـركــات على 
50.1% مـن القيمة

استحوذت قيمة تداول أس����هم 8 شركات والبالغة 
14.2 مليون دينار على 50.1% من القيمة االجمالية، وهذه 
الشركات هي: بنك اخلليج، بيتك، ايفا، الديرة، الوطنية 

العقارية، اجيليتي، زين، التمويل اخلليجي.

اس��تحوذت قيمة تداول س��هم ايفا البالغة 3.3 ماليني 
دينار على 11.6% من القيمة االجمالية.

 سجلت مؤشرات ثالثة قطاعات ارتفاعا أعالها قطاع 
التأمني مبقدار 26.2 نقطة، تاله قطاع البنوك مبقدار 4.9 
نقاط، فيما سجلت مؤشرات خمسة قطاعات انخفاضا 
اعالها قطاع االغذية مبقدار 31.2 نقطة، تاله قطاع الصناعة 

مبقدار 28.9 نقطة.
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المؤشر 7.9 نقاط وتداول 
200 مليون سهم قيمتها 

28.3 مليون دينار

ض نخفـا ا

رياض بن عيسى

خليفة حمادة

رياض إدريس

أزمة الثقة في البورصة تؤثر بشدة على السيولة

إعداد: أحمد مغربي إعالنات البورصة
28.7 مليار دوالر 

العوائد النفطية
في النصف األول 

أ.ف.پ: أعلنت وزارة 
العائ���دات  املالي���ة ان 
النفطية للنصف االول من 
السنة املالية بلغت 28.7 
ملي���ار دوالر متجاوزة 
توقعات املوازنة للسنة 
بكامله���ا، وذلك بفضل 

حتسن أسعار النفط.
وبحسب أرقام نشرتها 
الوزارة عل���ى موقعها 
االلكتروني، فإن العائدات 
في األشهر الستة االولى 
املالية )التي  السنة  من 
متتد بني مطل���ع ابريل 
ونهاية م���ارس( حتى 
نهاية سبتمبر تتجاوز 
بنس���بة 1.6% توقعات 
املوازنة للس���نة املالية 
2009 � 2010 كاملة والتي 

هي 28.1 مليار دوالر.

»مشاعر« تحقق 3.8 ماليين دينار 
في 9 أشهر

أعلنت ش���ركة مجموعة خدمات احلج والعمرة مشاعر عن 
النتائج املالي���ة املرح���لية لفترة ال� 9 أش���هر املنتهية في 30 
س���بتمبر 2009 حيث أظهرت الن��تائج حتقيق الشركة ألرباح 
صافية بلغت 3.8 ماليني دينار ما يعادل 24 فلسا ربحية للسهم 
الواحد، علما ان الش���ركة حققت في الربع الثالث فقط أرباحا 
بلغ���ت 733.884 ألف دينار ما يعادل 5 فلوس ربحية للس���هم 
الواحد وكانت الش���ركة تكبدت خسائر في ال� 9 أشهر املنتهية 
30 س���بتمبر 2008 بلغت 2.8 مليون دينار ما يعادل 19 فلس���ا 

خسارة للسهم.
وقال رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب في الش���ركة 
خالد األحمد ان الش���ركة اس���تطاعت ان حتقق أرباحا صافية 
على الرغم من التداعيات الس���لبية لألزمة املالية العاملية التي 
ألقت بظاللها على جميع القطاعات، مشيرا إلى أن هذه النتائج 
جاءت تش���غيلية بالكامل نظرا العتمادها على األداء والنشاط 
التشغيلي بالدرجة األولى خاصة ان الشركة ال يوجد لديها أي 
استثمارات في أوراق مالية حتى تؤثر التراجعات التي يشهدها 

سوق األوراق املالية على نتائج وأداء الشركة.
وأشار األحمد الى انه على الرغم من وجود حتديات تابعة لألزمة 
املالية العاملية إال أن الشركة ركزت على استكمال اإلستراتيجية 
التي مت اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة وذلك إلميانها وقناعتها 

بأهميتها مما خفف على الشركة من حدة األزمة.
وأوضح األحمد ان الوضع املالي للشركة جيد وال تعاني من أي 
فجوات متويلية وأنها متضي بخطى ثابتة لتحقيق نتائج مالية 
جيدة تعزز من قدرتها على مسايرة الشركات الرائدة في مجال 
القطاع اخلدماتي، مضيفا أن هناك مؤشرات إيجابية بالنسبة 
للشركة تنعكس بشكل كبير على النتائج املالية فهي تعمل في 
قطاعات تتميز باالستقرار النسبي باإلضافة إلى حرصها على 

التواجد في بعض األسواق التي تشهد منوا مستقرا.

أحمد مغربي
التخصيص  أعلن����ت ش����ركة 
القابضة عن شراكتها اإلستراتيجية 
مع شركة إس إن الفالني العاملية 
الهندس����ة  املتخصصة في مجال 
والتش����ييد وذلك عب����ر افتتاحها 

.SNC.lavalin Kuwait شركة
وفي هذا الس����ياق، قال رئيس 
مجلس ادارة ش����ركة التخصيص 
القابضة ري����اض ادريس � خالل 
الش����ركة  مؤمتر صحافي عقدته 
مس����اء اول من امس � ان افتتاح 
شركة إس إن سي الفالني الكويت 
يأتي في اطار التكامل القوي بني 
الشركتني والذي يستند على أساس 
من اخلبرة الدولية الفريدة في مجال 
املشروعات الهندسية واإلنشائية، 
الش����ركتان بتطوير  حيث قامت 
ومتويل وتنفيذ وإدارة مش����اريع 
في قطاعات الطاقة واملياه والصرف 
الصحي وبعدد من املشاريع االخرى 
في قطاع الصناعة والبنية التحتية. 
وأوض����ح أن »الفال����ني الكويت« 
ستعمل على زيادة فرص التوسع 
القطاعات املستهدفة  في عدد من 
مثل قطاعات البنية التحتية املقرر 
تنفيذها من خالل اخلطة التنموية 
التي تنوي احلكومة  اخلمس����ية 
املضي فيها، مشيرا الى أن الشركة 
سوف تكون شريكا هاما في مجال 
الكويت  التخصيص في  مشاريع 

وتقدمي التوصيات بالتغيرات 
االدارية والتشريعية الالزمة.

ال���وزارة تعمل  وافاد بان 
حاليا على املرحلة الثانية من 
املشروع لتطوير وتطبيق نظم 
معلومات ادارة مالية حكومية 
حديثة من قبل حتالف مجموعة 
متخصص���ة تضم ش���ركات 
اقليمية وعاملية بقيادة مكتب 
استش���اري عامل���ي مبينا انه 
مت االنتهاء من تنفيذ خدمات 
است����شارات االعم��ال في ستة 

اشهر وهو زمن قياسي.
وذكر حمادة انه مت االنتهاء 
من اعادة هيكلة امليزانية واعادة 
تصنيف دليل احلسابات ووضع 
التحول الساس  استراتيجية 
محاسبة االس���تحقاق واعادة 
تصني���ف املخزون وتصنيف 
األصول ووضع أدلة السياسات 

واالجراءات للنظم املالية.

عق���دت وزارة املالية ندوة 
حول مش���روع اعادة هندسة 
العملي���ات املالية في مرحلته 
الفكر  الثانية به���دف تطوير 

املالي في اجلهات احلكومية.
وقال وكي���ل وزارة املالية 
خليفة حمادة في كلمة القاها في 
افتتاح الندوة ان هذه االنشطة 
التي تستمر الى ال� 12 من الشهر 
اجل���اري تس���تعرض نتائج 
االعمال االستش���ارية إلعادة 
هيكلة املالية العامة التي متت 
خالل االشهر الستة املاضية من 
املشروع، مشيرا الى انه يخدم 
جميع املعنيني باالدارات املالية 

في اجلهات احلكومية.
واوضح ان الوزارة تسعى 
عبر هذا املشروع الى تطوير 
الفكر املالي احلكومي ومواكبة 
النظم  ف���ي  التطور احلاصل 
املالية واحملاسبية واللوجستية 

حيث متت االستعانة بخبراء من 
صندوق النقد الدولي لتقييم 
وتش���خيص النظام املالي في 

الكويت.
الذين  واضاف ان اخلبراء 
مت االس���تعانة بهم قدموا عدة 
توصي���ات رئيس���ية جلعل 
املوازنة العامة ذات أداء أكثر 
فاعلية في صنع القرار، اهمها 
امليزانية وتبني  اعادة هيكلة 
احصاءات مالية احلكومة )جي 
اف سي( 2001 وتصنيف وظائف 
احلكومة لصندوق النقد الدولي 
والتحول حملاسبة االستحقاق 
ونظام حساب اخلزينة املوحد 
اضاف���ة الى تأس���يس وحدة 

االقتصاد الكلي.
واكد على ان الوزارة تبنت 
جميع توصيات صندوق النقد 
الدول���ي عبر تنفي���ذ املرحلة 
االولى من مشروع اعادة هندسة 

ودول اخلليج العربي، خاصة في 
مجال التطوير والتمويل والتشييد 
واإلدارة والص���يانة ملش����روعات 
ال� B.O.T في املشاريع التنموية.

من جانبه، قال نائب الرئيس 
التنفيذي ملجموعة إس إن س����ي 
الفالني والرئيس التنفيذي لإلنشاء 
في الش����ركة رياض بن عيسي ان 
الشركة ستقوم من خالل شركتها في 
الكويت باملساهمة املميزة في مجال 
املشروعات االستثمارية باإلضافة 
الى العمل قدما نحو تنفيذ وتنمية 
مشاريع البنية التحتية. وأوضح 
أن الشراكة اإلستراتيجية ستشهد 
املزيد من اقامات اجلذور القوية في 
الفعالة  الكويت وذلك للمساهمة 
كشريك في التنمية اإلستراتيجية، 

مش����يرا الى أن الشركة حريصة 
على املساهمة في توسيع مجاالت 
املشاريع التنموية في الكويت وذلك 
بعد أن جنحت الش����ركة في فتح 
عدة مجاالت ف����ي الدول املجاورة 
كالسعودية واإلمارات. واشار الى أن 
الشركة جنحت في استكمال اعمال 
مشروع حقول الغاز لشركة نفط 
الكويت، باإلضافة الى عزم الشركة 
للمنافسة على مناقصات شبيهة 
أخرى في مجال األعمال الكهربائية 
وامليكانيكية لشركة نفط الكويت 
وشركة البترول الوطنية ووزارة 

الكهرباء واملاء وكذلك األشغال.
ولفت الى أن الشركة ستحتفل 
العام املقبل مبرور 100 عام على 

تأسيسها.

العمليات املالية بواسطة مكتب 
االستش���اري العاملي حيث مت 
دراسة وتوثيق عمليات العمل 
املالية احلالي���ة كما مت وضع 
عمليات العمل املالية املستقبلية 
التي تتوافق مع افضل اخلبرات 
العاملية  املالية  واملمارس���ات 

»التخصيص« و »إس إن سي الفالين« شراكة إستراتيجية 

حمادة: »المالية« تسعى لتطوير الفكر المالي الحكومي  
»إيكاروس« تخسر 157 ألف دينار ومواكبة التطور في النظم المحاسبية

2.8 مليون دينار أرباح »البحرينية الكويتية« 

»الساحل« تخسر 859.9 ألف دينار 

..و»مدينة األعمال« تخسر 2.64 فلس للسهم 

32 ألف دينار خسارة »عارف للطاقة«

»إسكان« تخسر 11.2 مليون دينار 

»أنابيب« تربح 1.2 مليون دينار 

اعتم����د مجل����س ادارة ش����ركة ايكاروس 
للصناعات النفطية البيانات املالية املرحلية 
للشركة للفترات املنتهية في 30 سبتمبر 2009 
حيث جاءت نتائج أعمال الشركة لتحقق خسارة 

بلغت 157 الف دينار ما يعادل خسارة للسهم 
بلغت 0.2 فلس للس����هم، مقارنة مع ربح بلغ 
5.1 ماليني دينار ما يعادل 6.9 فلوس للسهم 

للفترة املقارنة من العام املاضي.

أعلنت الشركة البحرينية الكويتية  للتامني 
بأن مجلس ادارة الش���ركة اعتمد  البيانات 
املالية املرحلية للشركة للفترة املنتهية في 
30 سبتمبر 2009 حيث جاءت نتائج أعمال 

الشركة لتحقق ربحا بلغ 2.8 مليون دينار ما 
يعادل 47 فلسا للسهم مقارنة مع ربح بلغ 
2.5 مليون دينار ما يعادل 42 فلسا للسهم 

للفترة املقارنة من العام املاضي.

أعلنت شركة الساحل للتنمية ولالستثمار 
أنها حصلت على موافقة بنك الكويت املركزي 
على بياناتها املالية  املرحلية للفترة املنتهية 
في 30 سبتمبر 2009 حيث جاءت نتائج أعمال 

الشركة لتمنى بخسارة بلغت 859.9 الف دينار 
ما يعادل خسارة للسهم بلغت فلسا، مقارنة مع 
ربح بلغ 5.8 ماليني دينار ما يعادل 10 فلوس 

للسهم للفترة املقارنة من العام املاضي.

اعتمد مجلس ادارة شركة مدينة األعمال 
الكويتية العقارية البيانات املالية املرحلية 
للش���ركة للفترات املنتهية في 30 سبتمبر 
2009 حي���ث جاءت نتائج أعمال الش���ركة 

لتحقق خس���ارة بلغت 1.5 مليون دينار ما 
يعادل 2.64 فلس للسهم ، مقارنة مع ربح 
بل���غ 1.5 مليون دينار ما يعادل 2.77 فلس 

للسهم للفترة املقارنة من العام املاضي. 

اعتمد مجلس ادارة شركة عارف للطاقة 
القابضة البيانات املالية املرحلية للشركة 
للفترات املنتهية في 30 سبتمبر 2009 حيث 
جاءت نتائج أعمال الشركة لتحقق خسارة 

بلغت 32 الف دينار ما يعادل خسارة للسهم 
بلغت 0.6 فلس للسهم، مقارنة مع ربح بلغ 
7.4 ماليني دينار ما يعادل 15.6 فلسا للسهم 

للفترة املقارنة من العام املاضي.

حصلت ش���ركة متويل االسكان »إسكان« 
على موافقة بنك الكويت املركزي على بياناتها 
املالية املرحلية للشركة للفترات املنتهية في 30 
سبتمبر 2009 حيث جاءت نتائج أعمال الشركة 

لتمنى بخسائر قدرها 11.2 مليون دينار ما يعادل 
خسارة للسهم بلغت 38.5 فلسا للسهم مقارنة 
مع ربح بلغ 5 ماليني دينار ما يعادل 17.11 فلسا 

للسهم للفترة املقارنة من العام املاضي.

أعتمد مجلس ادارة شركة الكويتية لصناعات 
 األنابيب واخلدمات النفطية )أنابيب( البيانات 
املالية املرحلية للشركة للفترات املنتهية في 
30 س����بتمبر 2009 حيث جاءت نتائج أعمال 

الشركة لتحقق ربحا بلغ 1.2 مليون دينار ما 
يعادل 5.57 فلوس للسهم، مقارنة مع خسارة 
بلغت 10.5 ماليني دينار ما يعادل 46.94 فلسا 

للسهم للفترة املقارنة من العام املاضي.

)محمد ماهر(


