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األسهم الرخيصة تواصل قيادة نشاط البورصة لألسبوع الثالث
الشركات القيادية خارج اهتمام المتداولين ألسباب متباينة ولكنها وقتية

البن�وك والش�ركات العقاري�ة والصناعي�ة خاص�ة »األس�منت« 
التنمي�ة مش�اريع  م�ن  اس�تفادة  األكث�ر  الخدماتي�ة  وبع�ض 

األجنبي�ة  االس�تثمارات  س�يجذب  الس�وق«  »هيئ�ة  قان�ون 
لالس�تف�ادة م��ن ف��ورة األس�ع�ار ف��ي الع�امي�ن المقبلي�ن

174 مليون دينار المكاسب السوقية األسبوع الماضي وارتفاع المؤشر السعري بنسبة 1.1% والوزني %0.5

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

%)+ أو -(10 حتى 14 يناير17 حتى 21 ينايرمؤشر %)+ أو -(10 حتى 14 يناير17 حتى 21 ينايرمؤشر 
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67.218.97858.124.5069.094.47215.6املعدل اليومي لقيمة االسهم املتداولة )د.ك/يوم(7.061.96.986.375.61.1السوق السعري )نقطة(

-40.4-997.5001.675.000677.500كمية االسهم املتداولة بالسوق اآلجل )سهم(384.0382.11.90.5السوق الوزني )نقطة(
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-27.7-349.176482.698133.522قيمة االسهم املتداولة بالسوق اآلجل )د.ك(38.22032.1046.11619.1عدد الصفقات املتداولة بالسوق )صفقة(

30.344.930.19830.170.088.911174.841.2870.6القيمة السوقية للشركات املدرجة بالسوق )د.ك(336.094.890290.622.53045.472.36015.6قيمة االسهم املتداولة بالسوق )د.ك(

5500عدد أيام التداول )يوم(663.834.000533.449.000130.385.00024.4املعدل اليومي لكمية االسهم املتداولة )سهم/يوم(

هشام أبوشادي
ما يهم املتداولني في س�وق الكويت لالوراق املالية استمرار نشاط السوق بصرف 
النظر عن طبيعة هذا النشاط او طبيعة االسهم التي تقود النشاط، او من يقف وراء هذا 
النشاط، املهم ان االسهم تصعد واالهم ان يكون هناك مكاسب تعوض جزءا وان كان 

محدودا من رؤوس اموالهم التي فقدوا منها ما بني 60 و80% منذ بداية االزمة.
فمنذ بداية العام تقود أسهم الش�ركات الرخيصة حركة التداول في السوق خاصة 
اسهم الش�ركات التابعة ملجموعتي ايفا والصفوة، وفي هذا الصدد هناك سؤال يطرح 
نفس�ه وهو: ماذا كان سيصبح وضع السوق في حالة عدم نشاط هذه االسهم منذ بداية 
العام وحتى اآلن؟ حتما كان السوق سيشهد تدهورا حادا في ظل غياب الشركات القيادية 

وخاصة البنوك عن اهتمام اوساط املتداولني السباب مقنعة.
فهناك مخ�اوف جتاه النتائج املالية الغلب البنوك، كم�ا ان القضية املرفوعة ضد 
»اجيليتي« في اميركا افقدت اوساط املس�تثمرين الثقة في الشركة، كما ان عدم امتام 
صفقة بيع 46% من اسهم زين اصاب االوساط االستثمارية واالقتصادية باالحباط، لذلك 

كان من الطبيعي ان تخرج اسهم الشركات القيادية من دائرة االهتمام لتقود الشركات 
الرخيصة حركة التداول في السوق والتي يتوقع استمرار قيادتها هذا النشاط خاصة ان 
االنخفاض في االس�عار السوقية للعديد من االسهم مقارنة بقيمتها االسمية ميثل عامل 
جذب للعديد من اصحاب رؤوس االموال الصغيرة، فضال عن ان كبار املضاربني يسعون 
القتناص الفرص خالل فترات رواج الس�وق حتى وان كانت هذه الفرص على ش�ركات 
تعاني من ازمات مالية وادارية، فالهدف مضاربي لتحقيق ارباح سوقية وليس احلصول 

على توزيعات كما كان يحدث قبل االزمة.
وقد انعكست احلركة النشطة على اسهم الشركات الرخيصة على حركة مؤشري 

السوق.
فقد ارتفع املؤشر الس�عري 75.6 نقطة ليغلق على 7061.9 نقطة بارتفاع نسبته 
1.1% مقارنة باالس�بوع قبل املاضي لتصل مكاس�به منذ بداية الع�ام الى 56.6 نقطة 

بارتفاع نسبته %0.8.
ونظرا لضعف التداول على اس�هم الش�ركات القيادية، فقد سجل املؤشر الوزني 

ارتفاعا محدودا قدره 1.9 نقطة ليغلق على 384 نقطة بارتفاع نس�بته 0.5% مس�جال 
انخفاضا منذ بداية العام قدره 1.8 نقطة ما نسبته %0.5.

وقد حققت القيمة الس�وقية االسبوع املاضي مكاسب محدودة قدرها 174 مليون 
دينار لتصل القيمة الس�وقية االجمالية الى 30 مليارا و344 مليون دينار بارتفع نسبته 
0.6% مقارنة باالس�بوع قبل املاضي، فيما بلغت اخلسائر السوقية منذ بداية العام نحو 

339.8 مليون دينار ما نسبته %1.1.
وقد سجلت املتغيرات الثالثة ارتفاعا ملحوظا، فقد ارتفعت كمية االسهم املتداولة 

بنسبة 24.4% والقيمة بنسبة 15.6% والصفقات بنسبة %19.1.
وكان إلقرار قانوني مشاريع التنمية وهيئة سوق املال في املداولة األولى في األسبوعني 
املاضيني تأثير نفسي إيجابي على السوق، أما التأثير بعيد املدى فسيظهر بعد ان يوافق 
املجلس على الشكل النهائي خلطة التنمية خاصة ان هناك استفسارات ومطالب من 
قبل مجلس األمة حول برامج تنفيذ اخلطة والفترات الزمنية لها وقدرة القطاع اخلاص 
على تنفيذها وغيرها من التساؤالت قبل ان تتم املوافقة عليها، اال انه وفقا لتصريح للشيخ 

أحمد الفهد، فإن تنفيذ هذه اخلطة سيبدأ في بدايات شهر أبريل املقبل، وحتى ينعكس 
دخول اخلطة حي�ز التنفيذ على القطاع اخلاص والذي متثله الش�ركات املدرجة في 
السوق، فإن ذلك يحتاج لفترة طويلة نسبيا من الوقت، وعلى األقل في العام القادم، اال ان 
األهم هو البدء في تنفيذ مشاريع التنمية املرصود لها 37 مليار دينار على مدى 4 أعوام، 
وبالتالي، فإن من أبرز القطاعات التي ستس�تفيد من هذه اخلطة، قطاع البنوك وقطاع 
الشركات العقارية وقطاع الصناعة خاصة شركات االسمنت والطابوق وبعض الشركات 

اخلدماتية، وفي النهاية يستفيد قطاع شركات االستثمار.
وعلى مس�توى قانون هيئة سوق املال الذي طال انتظاره منذ عام 2006، فإن هذا 
القانون يأتي جلعل السوق الكويتي ضمن األسواق الرشيدة ويجذب االستثمارات األجنبية 
واملتوقعة في ضوء االنعكاسات اإليجابية ملش�اريع التنمية على الشركات املدرجة، 
لذلك فإن يتوقع في الرب�ع األخير من العام احلالي بدء دخول االس�تثمارات األجنبية 
للسوق الكويتي، لالستفادة من األس�عار الرخيصة لألسهم والقفزات السعرية املتوقع 

حتقيقها في العامني القادمني خاصة في عام 2012.

س���هم األمر الذي دفع السعر 
الس���وقي للس���هم لالرتفاع 
بنسبة 9.3% مقارنة باألسبوع 
قبل املاضي، فقد ارتفع السهم 
من 54 فلسا الى 62 فلسا اال ان 
عمليات جني األرباح قلصت 
مكاسب السهم الى 59 فلسا، 
ومن أبرز مبررات النش���اط 
امللحوظ على السهم صعود 
أسهم الشركات التي تسيطر 
مجموعة الصفوة على حصة 
فيها، ومن شأن هذا الصعود 
ارتف���اع قيم ه���ذه األصول 
وبالتالي انعكاس ذلك إيجابا 
على النتائج املالية للشركة في 
الربع األول من العام احلالي، 
وللعلم، فإن الشركة قد حققت 
أرباحا في النصف األول من 
العام املاضي قدرها نحو 1.5 
مليون دين���ار اال ان الوضع 
املتدهور للس���وق في الربع 
الثالث من العام املاضي أدى 
الى تكبد الشركة خسائر لفترة 
التسعة أشهر تقدر بنحو 4.2 
ماليني دينار، وبالتالي في ظل 
س���وء الوضع العام للسوق 
في الربع األخير، فإنه يتوقع 
ارتفاع خس���ائر الشركة اال 
انها ستكون أقل من خسائر 
شركات أخرى، ويذكر ان شركة 
الصفاة لالستثمار وشركاتها 
الزميلة متتلك 9.1% من أسهم 

الصفوة.

»الديرة«
.. صعود محدود

جاءت شركة 
الديرة القابضة في املركز العاشر 
من حيث القيمة، اذ مت تداول 116.1 
مليون سهم نفذت من خالل 945 
صفقة قيمتها 12.5 مليون دينار، 

وارتفع سهمها 4 فلوس.
اتس��مت حركة التداول على 
س��هم الديرة القابضة األسبوع 
املاضي باملضاربات وعمليات جني 
األرباح اال ان السهم حقق مكاسب 
س��وقية نس��بتها 3.8% مقارنة 
باألسبوع قبل املاضي، فيما ان 
التداوالت التي شهدها والتي متثل 
نحو 15.5% من اجمالي أس��هم 
الشركة البالغ عددها 744.4 مليون 
سهم جاءت أقل مقارنة بتداوالته 
في األسبوع قبل املاضي، أما على 
مستوى النتائج املالية للشركة، 
فإنها تكبدت خسائر في النصف 
األول من العام املاضي بلغت 6.9 
ماليني دين��ار اال انها في الربع 
الى  الثالث تقلصت خس��ائرها 
3.4 مالي��ني دينار رغم الوضع 
السيئ للسوق في الربع الثالث، 
ومن املتوقع اس��تمرار االجتاه 

الصعودي التدريجي للسهم.

سيكون لها تأثير إيجابي على 
ميزانية الشركة للعام 2009، 
ويذك���ر ان هن���اك 3 أط���راف 
متتلك نحو 34.9% من أس���هم 

الشركة.

»مجموعة الصناعات«.. 
مضاربات مفاجئة

مجموعة  جاءت 
الصناع��ات الوطنية في املركز 
الثامن من حي��ث القيمة، اذ مت 
تداول 44.4 مليون سهم نفذت 
من خالل 898 صفقة قيمتها 14.7 
مليون دينار، وارتفع سهمها 30 

فلسا.
بشكل مفاجئ وفي آخر يومني 
من تداوالت األس��بوع املاضي 
شهد سهم مجموعة الصناعات 
الوطنية نشاطا قويا دفع سعر 
الس��هم لالرتفاع بنس��بة %9.5 
املاضي،  مقارنة باألسبوع قبل 
حيث ارتفع سعره من 315 فلسا 
الى 345 فلس��ا، وقد سيطرت 
عل��ى تداوالت الس��هم عمليات 
املضاربة الت��ي قادها مجموعة 
من املضاربني بشكل مفاجئ على 
الشركات  السهم وبعض أسهم 
األخرى التابعة ملجموعة اخلرافي 
في قطاع الصناعة، األمر الذي 
دفع أسهم الشركات التي متتلك 
فيها الصناعات الوطنية لتحقيق 
مكاسب سوقية جيدة، ويذكر ان 
هناك 3 جهات متتلك 26.2% من 
اجمالي أسهم مجموعة الصناعات 
الوطنية البالغ عددها 1.2 مليار 
سهم، وفي ضوء الوضع املتدهور 
للس��وق في الرب��ع األخير من 
العام املاضي، ف��إن ذلك يتوقع 
ان ينعكس سلبا على النتائج املالية 
وإن كان بشكل محدود نسبيا، 
وكانت الشركة قد حققت أرباحا 
محدودة في التس��عة أشهر من 
العام املاض��ي قدرها 429 ألف 
دينار بعد ان كانت خس��ائرها 
في النص��ف األول تقدر بنحو 

11.2 مليون دينار.

»الصفوة«.. تداوالت 
قياسية

ج���اءت مجموعة 
الصفوة في املركز التاسع من حيث 
القيمة، اذ مت تداول 250.5 مليون 
سهم نفذت من خالل 2045 صفقة 
قيمتها 14.4 مليون دينار، وارتفع 

سهمها 5 فلوس.
سيطرت عمليات املضاربة 
على التداوالت القياسية التي 
شهدها سهم مجموعة الصفوة 
األسبوع املاضي والتي متثل 
نحو 19.2% من اجمالي أسهم 
الشركة البالغ عددها 1.3 مليار 

الصعودي التدريجي للسهم في ظل 
استمرار عمليات الشراء املدروس 
التي يشهدها خاصة من قبل محافظ 
مالية تابعة للشركة وشركات اخرى، 
ويذكر ان هناك خمس جهات متتلك 

34.2% من اجمالي اسهم الشركة.

»أبيار«.. 
تداوالت قياسية

جاءت شركة ابيار 
للتطوير العق���اري في املركز 
السابع من حيث القيمة، اذ مت 
تداول 265.5 مليون سهم نفذت 
من خالل 2256 صفقة قيمتها 
14.7 مليون دينار وارتفع سهمها 

11 فلسا.
شهد س���هم ابيار للتطوير 
العق���اري تداوالت قياس���ية 
االس���بوع املاضي متثل نحو 
25.1% من اجمالي اسهم الشركة 
البالغ عددها مليارا و55 مليون 
سهم، وقد ادت هذه التداوالت 
القياسية الى ارتفاع سعر السهم 
بنسبة 21.2% مقارنة باالسبوع 
قبل املاضي، حيث ارتفع من 50 

فلسا الى 60 فلسا.
وقياس���ا بالنتائ���ج املالية 
للش���ركة لفترة التسعة اشهر 
من العام املاضي والتي حققت 
فيها الش���ركة ارباح���ا قدرها 
خمسة ماليني دينار ما يعادل 
6.9 فلوس للسهم، فإن سعره 
احلالي يعتبر مغريا للش���راء 
خاصة بعد ان قامت الش���ركة 
بتسوية اخلالفات حول قطعة 
أرض في دب���ي والتي جنبتها 
ديونا قدرها 400 مليون درهم 

الشركة، وتستحوذ ثالث شركات 
على 39.5% من اس���هم الشركة، 
فشركة الصفاة لالستثمار متتلك 
21.9% وشركة مجموعة الصفوة 
9.1% وشركة دانة الصفاة الغذائية 

.%8.4

»الصفاة لالستثمار«.. 
صعود مدروس

ش��ركة  احتل��ت 
الصف��اة لالس��تثمار 
املركز السادس من حيث القيمة، اذ 
مت تداول 110.4 ماليني سهم نفذت من 
خالل 1331 صفقة قيمتها 14.7 مليون 

دينار، وارتفع سهمها 18 فلسا.
على الرغم من التداوالت الضعيفة 
الصفاة لالستثمار  نسبيا لس��هم 
االسبوع املاضي والتي متثل %14.3 
من اجمالي اسهم الشركة البالغ عددها 
771.5 مليون س��هم اال ان الس��عر 
السوقي للسهم سجل قفزة نسبتها 
14.5% مقارنة باالسبوع قبل املاضي، 
حيث ارتفع الس��هم من 124 فلسا 
الى 142 فلسا مع توقعات باستمرار 
االجتاه الصعودي للسهم مدعوما 
باعالن الشركة االسبوع املاضي عن 
سدادها 1.8 مليون دينار من قيمة 
وكالة اس��تثمار قدرها 2.6 مليون 
دينار االمر الذي اعطى مؤش��رات 
ايجابية حول قدرة الش��ركة على 
املالية، واملتابع  بالتزاماته��ا  الوفاء 
حلركة تداوالت الس��هم منذ بداية 
العام يالحظ ان اجتاهه التصاعدي 
يأخذ املنحى التدريجي االمر الذي 
يجنب املتداولني الذين قاموا بالشراء 
اي خس��ائر ف��ي ح��ال احتفاظهم 
بالسهم، ومن املتوقع استمرار االجتاه 

االسوأ للبورصة في الربع االخير، 
فانه يتوقع ارتفاع خسائر الشركة، 
وم��ع ذلك فانه يتوق��ع ان يواصل 
الس��هم اجتاهه الصعودي بشكل 

تدريجي ايضا.

»الصفاة للطاقة«.. 
تداوالت قياسية

ج���اءت ش���ركة 
الصفاة للطاقة في املركز اخلامس 
من حيث القيمة، اذ مت تداول 188.4 
مليون سهم نفذت من خالل 1198 
صفقة قيمتها 19.4 مليون دينار، 

وارتفع سهمها 9 فلوس.
ش���هد س���هم الصفاة للطاقة 
تداوالت قياسية دفعته للدخول 
ضمن قائمة الش���ركات العش���ر 
االكثر نش���اطا الول مرة، حيث 
متثل التداوالت التي شهدها السهم 
االس���بوع املاضي نحو 32% من 
اجمالي اسهم الشركة البالغ عددها 
603 ماليني سهم االمر الذي دفع 
السهم لالرتفاع من 82 فلسا الى 
93 فلس���ا اال انه اغلق في نهاية 
االس���بوع على 91 فلس���ا، ومن 
املتوقع استمرار االجتاه الصعودي 
للسهم بفعل استمرار التركيز على 
اسهم الش���ركات الرخيصة التي 
تقود نشاطها اس���هم الشركات 
التابعة ملجموعة الصفوة، ورغم 
اخلس���ائر الضخمة للعديد من 
الش���ركات في التسعة اشهر من 
العام املاضي اال ان الشركة متكنت 
من حتقيق ارباح خالل تلك الفترة 
قدرها 276 الف دينار، ولكن مع 
االوضاع املتدهورة للس���وق في 
الربع االخي���ر من العام املاضي، 
ف���ان ذلك قد ينعك���س على اداء 

»إيفا«.. 
صعود تدريجي

ش��ركة  ج��اءت 
املالية  االستش��ارات 
الدولي��ة )ايفا( في املركز الرابع من 
حيث القيمة، اذ مت تداول 181.1 مليون 
سهم نفذت من خالل 1667 صفقة 
قيمتها 18.9 مليون دينار، وارتفع 
سهمها 6 فلوس.متثل التداوالت التي 
شهدها سهم ايفا األسبوع املاضي 
نحو 25.1% من اجمالي أسهم الشركة 
البالغ عددها 720 مليون سهم، وقد 
حقق السهم ارتفاعا سعريا بنسبة 
6%، حيث ارتفع من 99 فلسا الى 110 
فلوس اال انه اغلق في نهاية تعامالت 
االسبوع على 106 فلوس، وقد ذكرنا 
في تقرير »األنباء« االسبوعي يوم 
االحد املاضي ان س��هم ايفا اسس 
بقوة وملدة اربعة اسابيع على اسعار 
ما بني 95 فلسا و99 فلسا، واشرنا 
الى انه سيتجاوز حاجز ال� 100 فلس 
بقوة ليواصل انطالقة سعرية جديدة 
وبشكل مدروس، وقد جتاوز السهم 
حاجز ال� 100 فلس االسبوع املاضي 
ويتداول بقوة بني سعر ال� 100 فلس 
و106 فلوس، ومن املتوقع ان يواصل 
الس��هم االرتفاع بوتيرة تدريجية 
ايضا، اما من حي��ث النتائج املالية 
للش��ركة وللتذكير فان خسائرها 
ارتفعت في النصف االول من العام 
املاضي من 3.6 ماليني دينار ما يعادل 
5.5 فلوس للس��هم الى 7.2 ماليني 
دينار ما يعادل 10.9 فلوس في نهاية 
التسعة اشهر، ما يعني ان خسائرها 
في الربع الثال��ث من العام املاضي 
تعادل خسائرها في النصف االول 
من العام نفس��ه، وفي ظل الوضع 

أسهم الشركة فيما ان معدل صعود 
السهم ال يتناسب مع معدل دورانه 
األمر الذي يظهر قوة وسرعة عمليات 
جني األرباح املتزامنة مع املضاربات 
القوية، ورغم انه ال يوجد مخالفات في 
تداوالت السهم اال انه لم يحدث من 
قبل ان يتداول كامل أسهم أي شركة 
في أسبوع واحد، ومع ذلك فإن السهم 
حقق ارتفاعا ال يتناسب مع التداوالت 
القياسية التي يشهدها ، فقد سجل 
ارتفاعا بنسبة 10.4% مقارنة باألسبوع 
قبل املاضي، أما من حيث النتائج املالية 
للشركة، فإن خسائرها ارتفعت 267 
ألف دينار في النصف األول الى 667 
ألف دينار في التسعة أشهر من العام 
املاضي، وليس مستبعدا ارتفاع هذه 
اخلس��ائر في نهاية العام جراء حالة 
التدهور التي شهدتها البورصة في 
الربع األخير، ومن املتوقع استمرار 
املضاربات القوية على الس��هم في 
اطار استمرار قيادة أسهم الشركات 
املرتبطة ب�»ايفا« بش��كل مباشر أو 

غير مباشر.

»المنتجعات«.. 
%174

ش���ركة  احتلت 
الدولية للمنتجعات املركز الثالث 
من حيث القيمة، اذ مت تداول 268.8 
مليون سهم نفذت من خالل 1382 
صفقة قيمتها 20.5 مليون دينار، 

وارتفع سهمها 3 فلوس.
الت���داوالت  الرغ���م من  على 
القياسية التي شهدها سهم الدولية 
للمنتجعات األسبوع املاضي والتي 
متثل نحو 174% من اجمالي أسهم 
الشركة البالغ عددها 154.4 مليون 
سهم اال ان السعر السوقي للسهم 
سجل ارتفاعا محدودا بنسبة %4.1، 
وذلك جراء املضاربات القوية التي 
شهدها السهم والتي رفعت سعره 
من 73 فلس���ا الى 80 فلسا اال ان 
عملي���ات جني األرب���اح قلصت 
مكاس���ب الس���هم الى 76 فلسا، 
وللتذكير، فإن خس���ائر الدولية 
للمنتجعات ارتفعت في النصف 
األول من 633 ألف دينار ما يعادل 
4 فلوس الى نحو 1.3 مليون دينار 
في نهاية التسعة أشهر من العام 
املاض���ي، ما يعني انه���ا تكبدت 
خسائر في الربع الثالث فقط تقدر 
بنحو 631 ألف دينار، وباعتبار ان 
أداء السوق في الربع األخير كان 
أسوأ من الربع الثالث، فإنه يتوقع 
تزايد خس���ائر الشركة في نهاية 
2009، ولكن قياسا بخسائر ضخمة 
لش���ركات أخرى، فإن اخلسائر 
املتوقعة للدولي���ة للمنتجعات 
تعتبر ضعيفة، وفي ظل التركيز 
على أسهم الش���ركات الرخيصة 
وخاصة أسهم الشركات املرتبطة ب� 
»ايفا« بشكل مباشر وغير مباشر، 
فإنه يتوقع استمرار املضاربات 

على سهم املنتجعات.

التمويل الخليجي.. 
مضاربات حادة

تصدرت ش����ركة 
بيت التمويل اخلليجي 
النش����اط من حيث القيمة، اذ مت 
تداول 235.5 مليون س����هم نفذت 
من خالل 2298 صفقة قيمتها 23 
مليون دينار، وارتفع س����همها 7 

فلوس.
التمويل اخلليجي  شهد سهم 
تداوالت قياسية األسبوع املاضي 
متثل نحو 12.6% من اجمالي أسهم 
الش����ركة البالغ عددها 1.8 مليار 
سهم اال ان طبيعة هذه التداوالت 
غلب عليها عملي����ات املضاربات 
القوية التي رفعت س����عر السهم 
من 90 فلس����ا إلى 104 فلوس اال 
ان عمليات جني األرباح أدت الى 
تقليص مكاسب السهم ليغلق على 
97 فلسا محققا ارتفاعا بنسبة %7.8 
مقارنة باألسبوع قبل املاضي، وقد 
قادت عمليات املضاربات على السهم 
بعض احملافظ املالية التابعة لشركة 
الذي  الوطنية األمر  االستثمارات 
حفز بعض املضاربني على املضاربة 
على السهم، في ضوء النتائج املالية 
للشركة في األشهر التسعة من العام 
املاضي والتي تكبدت فيها الشركة 
خسائر قدرها 34.7 مليون دينار 
ما يعادل 37 فلس����ا للسهم، فإنه 
في أفضل األحوال قد تتراجع هذه 
اخلسائر بشكل محدود في النتائج 
املالية للشركة لنهاية العام، وان 
كان هذا االحتمال بعيد املنال، وذلك 
كون األداء العام ألغلب أسواق املال 
اخلليجية ف����ي الربع األخير كان 
سيئا، باالضافة الى احتمال التأثر 
بأزمة دبي سواء بشكل مباشر أو 
غير مباش����ر، اال انه من الواضح 
انها تعم����ل على تنظيف ميزانية 
العام 2009 وانها تستمر في اعادة 
هيكلة اس����تثماراتها للخروج من 
تداعيات األزمة على نتائج أعمالها 
للعام املاضي، ويظل احملك األساسي 
ملعرفة مدى جناحها في إعادة هيكلة 
أصولها يكمن في أداء الربع األول 

من العام احلالي.

جيزان.. %09.9 
معدل الدوراند

ش��ركة  احتل��ت 
جيزان العقارية القابضة 
املركز الثاني من حيث القيمة، اذ مت 
تداول 297.9 مليون سهم نفذت من 
خالل 1747 صفقة قيمتها 21.1 مليون 
دينار. متثل التداوالت التي شهدها 
سهم جيزان األسبوع املاضي نحو 
109.9% من إجمالي أس��هم الشركة 
البالغ عددها 271 مليون سهم، حيث 
يالحظ انه لألسبوع الثاني على التوالي 
يشهد السهم تداوالت تعادل أكثر من 
عدد أسهم الشركة األمر الذي يظهر 
مدى قوة املضاربات التي تش��هدها 

نقطةمؤشر السوق السعري األسبوع الماضي

لخميس لخميساألحداالثنينالثالثاءاألربعاءا ا

نقطةمؤشر السوق الوزني األسبوع الماضي
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