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الشراء االستثماري يسيطر على األسهم الثقيلة بقيادة »الوطني«
الشركات التابعة لمجموعة الخرافي في مقدمتها »زين« ستقود النشاط

1.112 ملي�ار دين�ار المكاس�ب الس�وقية ل�� »زي�ن« و»الوطن�ي« 
و»بيتك« األس�بوع الماض�ي وتمثل نح�و 71.2% من إجمالي المكاس�ب

المضارب�ات عل�ى أس�هم الش�ركات الرخيص�ة س�تتراجع 
نس�بيًا باس�تثناء األس�هم الت�ي س�تحظى باس�تمرار دع�م مالكه�ا

1.56 مليار دينار المكاسب السوقية األسبوع الماضي وارتفاع المؤشر العام 1.6% والوزني %5.3

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

%)+ أو -(31 يناير حتى 4 فبراير7 حتى 11 فبرايرمؤشر %)+ أو -(31 يناير حتى 4 فبراير7 حتى 11 فبرايرمؤشر 
7.5515.6721.87933.1املعدل اليومي لعدد الصفقات )صفقة/يوم(4.377.04.071.4305.67.5مؤشر NIC50 )نقطة(

85.073.97258.797.61226.276.36044.7املعدل اليومي لقيمة االسهم املتداولة )د.ك/يوم(7.177.07.064.6112.41.6السوق السعري )نقطة(

-54.3-1.012.5002.217.5001.205.000كمية االسهم املتداولة بالسوق اآلجل )سهم(400.0380.020.05.3السوق الوزني )نقطة(

-8.8-31343عدد الصفقات املتداولة بالسوق اآلجل )صفقة(2.556.995.0002.172.397.500384.597.50017.7كمية االسهم املتداولة بالسوق )سهم(

813.530683.386130.14519.0قيمة االسهم املتداولة بالسوق اآلجل )د.ك(37.75328.3599.39433.1عدد الصفقات املتداولة بالسوق )صفقة(

31.769.737.75630.209.273.3111.560.464.4455.2القيمة السوقية للشركات املدرجة بالسوق )د.ك(425.369.860293.988.060131.381.80044.7قيمة االسهم املتداولة بالسوق )د.ك(

5500عدد أيام التداول )يوم(511.399.000434.479.50076.919.50017.7املعدل اليومي لكمية االسهم املتداولة )سهم/يوم(

هشام أبوشادي
متثل تداوالت س�وق الكويت لالوراق املالية االس�بوع املاضي االفضل على 
االطالق منذ اكثر من خمسة اشهر نتيجة سيطرة عمليات الشراء االستثماري على 
اغلب اسهم الشركات القيادية خاصة سهمي البنك الوطني والتمويل الكويتي في 
الوقت الذي تراجعت فيه تدريجيا سيطرة اسهم الشركات الرخيصة على وتيرة 
التداول بعد ان كانت تقود نش�اط السوق منذ بداية العام، االمر الذي اوجد تباينا 

واضحا في نسب ارتفاع مؤشري السوق.
فقد ارتفع املؤشر العام 112.4 نقطة ليغلق على 7177 نقطة بارتفاع نسبته 
1.6% مقارنة باالسبوع قبل املاضي لتصل مكاسبه منذ بداية العام الى 171.7 نقطة 
بارتفاع نسبته 2.5%، وفي هذا االطار، فان املؤشر العام اذا ما جتاوز حاجز املقاومة 

7250 نقطة بقوة، فانه سيواصل االرتفاع ليتجاوز حاجز ال� 8000 نقطة.
وقد سجل املؤشر الوزني قفزة قياسية االسبوع املاضي محققا ارتفاعا مبقدار 20 

نقطة ليغلق على 400 نقطة بارتفاع نسبته 5.3% مقارنة باالسبوع قبل املاضي اال ان 
املكاسب التي حققها منذ بداية العام بلغت 14.2 نقطة بارتفاع نسبته %3.7.

ومع املكاسب الس�وقية التي حققتها اغلب اسهم الشركات القيادية خاصة 
اس�هم زين والوطني والتمويل الكويتي فقد س�جلت القيمة الس�وقية مكاسب 
كبيرة االسبوع املاضي قدرها مليار و560 مليون دينار، والتي تعد اعلى مكاسب 
سوقية تسجلها البورصة في اسبوع واحد منذ اكثر من خمسة اشهر، ومن اجمالي 
املكاسب السوقية التي حتققت االسبوع املاضي، بلغت املكاسب السوقية لسهم 
زين 855 مليون دينار والتي متثل نحو 54.8% من اجمالي املكاس�ب السوقية، 
وبلغت مكاسب البنك الوطني نحو 118.9 مليون دينار والتمويل الكويتي 138.3 
مليون دينار لتصل املكاسب السوقية لهذه الش�ركات الثالث الى مليار و112 
مليون دينار والتي متثل نحو 71.2% من اجمالي املكاسب السوقية التي حققتها 
البورصة االسبوع املاضي، لترتفع القيمة السوقية االجمالية للبورصة الى 31 مليارا 

و769 مليون دينار مس�جلة ارتفاعا منذ بداية العام قدره مليار و84 مليون دينار 
بارتفاع نسبته %3.5.

وسجلت املتغيرات الثالثة ارتفاعا ملحوظا، حيث ارتفعت كمية االسهم املتداولة 
بنسبة 17.7% والقيمة بنسبة 44.7% والصفقات بنسبة %33.1.

على الرغم من ان االداء العام للسوق غلب عليه الشراء االستثماري على اغلب 
اسهم الشركات القيادية وبعض الشركات املرتبطة بها اال ان هناك اسبابا متباينة 

كانت وراء نشاط كل سهم على حدة.
فمنذ ان اعلن البنك الوطني عن ارباحه وتوزيعاته بدأت عمليات الشراء واالستثمار 
على السهم نتيجة العائد اجلاري اجليد والذي يقدر حاليا بنحو 10%، ومع خفض 
سعر الفائدة من 3% الى 2.5% زادت جاذبية الشراء االستثماري على سهم الوطني 

وبالتبعية على سهم التمويل الكويتي.
اما بالنسبة للتداوالت النشطة التي شهدها سهم زين، فان لها اسبابا اخرى يأتي 

في مقدمتها املعلومات التي انتشرت بشكل قوي حول عروض تلقتها الشركة لشراء 
اصول زين افريقيا والتي  كان آخرها نهاية األسبوع املاضي املعلومات التي انتشرت 
حول عرض تقدمت به شركة هندية لشراء أصول زين افريقيا بنحو 10.7 مليارات 
دوالر، ومن ش�أن هذه املعلومات ان توفر زخما قويا الستمرار االجتاه الصعودي 
لسهم زين وبالتبعية أسهم الشركات التابعة ملجموعة اخلرافي وخاصة الشركات 
التي لديها محافظ مالية وصناديق متتلك كميات مؤثرة في أسهم زين في مقدمتها 
االستثمارات الوطنية والساحل للتنمية واالستثمار وصناعات األنابيب واسمنت 
بورتالند وامريكانا واخلليج للكابالت، كما ان صعود سهم زين وامتام صفقة بيع زين 
افريقيا سيكون له تأثير قوي على سهم البنك الوطني، أما على مستوى أداء أسهم 
الشركات الرخيصة، فإنه يتوقع ان تشهد عمليات بيع من أوساط املتداولني لبناء 
مراكز مالية على أسهم الش�ركات القيادية وتوابع بعضها ما لم تستمر املجاميع 

االستثمارية في دعم نشاط أسهمها الرخيصة.

»التمويل الخليجي«... 
مضاربات

احتل بيت التمويل اخلليجي 
التاس���ع م���ن حيث   املرك���ز 
القيمة، اذ مت تداول 143.4 مليون 
 س���هم نفذت من خ���ال 1226 
 صفق���ة قيمته���ا 12.8 مليون 
دين���ار، وارتف���ع س���همها 3 

فلوس.
ُيعد سهم التمويل الكويتي 
م���ن األس���هم املضاربية التي 
يتح���رك عليها املضاربون من 
وقت الى آخر، حيث خرج من 
نطاق اسهم الشركات اجلاذبة 
للمستثمرين بعد ان زاد رأسماله 
ال���ى وصول عدد  والتي أدت 
أس���همه الى 1.8 مليار س���هم، 
فضا عن تأثر الشركة بشدة 
باألزمة املالي���ة، فقد انخفض 
سعر الس���هم من 88 فلسا الى 
84 فلسا اال ان بعض املضاربني 
ضاربوا على السهم ليرتفع الى 
91 فلسا مستغلني اعان الشركة 
عن دفعه���ا 200 مليون دوالر 
من قرض اس���تحق عليها في 
العاشر من الشهر اجلاري قيمته 
300 ملي���ون دوالر مع تأجيل 
سداد 100 مليون دوالر من أصل 
القرض لفترة 6 أش���هر، ومن 
املتوقع ان يناقش مجلس ادارة 
الشركة في اجتماع له بعد غد 
املالية للشركة والتي  النتائج 
سيتوقف عليها أداء السهم خال 

الفترة القادمة.

»عقارات الكويت«.. 
مضاربات

جاءت شركة عقارات الكويت 
في املركز العاشر من حيث القيمة 
اذ مت تداول 148 مليون سهم نفذت 
من خالل 697 صفقة قيمتها 11.9 
ملي��ون دينار، وارتفع س��همها 

فلسني.
سيطرت على حركة تداوالت 
س��هم عقارات الكويت األسبوع 
املاضي عمليات املضاربة القوية 
 الت��ي أدت الى انخفاض س��عر 
الس��هم م��ن 78 فلس��ا الى 76 
 فلس��ا اال انه ارتفع الى 83 فلسا 
ليتراج��ع ال��ى 80 فلس��ا بفعل 
 عمليات جني األرباح ولكنه أغلق 
على ارتفاع محدود بنسبة %2.6 
مقارنة باألس��بوع قبل املاضي، 
 ويتوق��ع اس��تمرار عملي��ات 
املضارب��ة على الس��هم في حال 
بقيادة  التابعة  استمرار احملافظ 
النش��اط، اال انه في ظل التحرك 
امللحوظ على أس��هم الش��ركات 
القيادي��ة، فإنه قد تتأثر أس��هم 
الرخيص��ة نتيج��ة  الش��ركات 
التحول املتوقع على أسهم تابعة 
ملجاميع استثمارية أخرى خاصة 
أسهم الشركات التابعة ملجموعة 

اخلرافي.

»الصفاة تك«.. 
صعود تدريجي

احتلت شركة الصفاة تك املركز 
الس���ابع من حيث القيمة، اذ مت 
تداول 170 مليون سهم نفذت من 
خال 1261 صفق���ة قيمتها 13.2 
مليون دينار، وارتفع س���همها 

فلسني.
عل���ى الرغم م���ن التداوالت 
القياسية التي شهدها سهم صفاة 
تك االسبوع املاضي والتي متثل 
نحو 42.5% من اجمالي عدد أسهم 
الشركة البالغة 400 مليون سهم 
اال ان السهم سجل ارتفاعا محدودا 
في س���عره بنسبة 2.6%، ولكن 
احلركة السعرية للسهم اتسمت 
بالتذبذب، حيث انخفض السهم 
من 78 فلسا الى 74 فلسا ولكنه 
أغلق في نهاية األسبوع على 80 
فلسا، وفي ظل استمرار التداوالت 
النشطة على السهم والصعود 
املدروس لس���عره فإنه يتوقع 
ان يواص���ل االرتفاع خاصة في 
ظل املعلومات التي تش���ير الى 
ان الشركة يتوقع ان تعلن عن 
أرباح لعام 2009 تتراوح بني 6 
و7 فلوس رغم األوضاع الصعبة، 
لذلك فإنه يتوقع ان حتقق أرباحا 
أكثر من جيدة في الربع األول من 
العام احلالي األمر الذي يش���كل 
عامل دعم ذاتي للسهم، لذلك فإن 
االحتفاظ بالسهم آلجال متوسطة 
وطويلة املدى نسبيا سيؤدي الى 
حتقيق مكاسب سوقية كبيرة.

»التمويل الكويتي«.. 
استثمار

احتل بي��ت التمويل الكويتي 
املركز الثامن من حيث القيمة، اذ 
مت تداول 11.3 مليون سهم نفذت 
من خالل 595 صفقة قيمتها 12.8 
مليون دينار، وارتفع سهمه 60 

فلسا.
الت��داوالت  الرغ��م من  على 
احمل��دودة جدا لس��هم التمويل 
الكويت��ي اال انه حقق مكاس��ب 
سوقية جيدة نسبتها 5.5% والتي 
تعتبر أكثر من ممتازة في أسبوع 
واحد، حيث ارتفع السهم من دينار 
و100 فلس الى دينار و160 فلسا، 
وجاء هذا االرتفاع بدعم من النظرة 
البن��ك خالل  املس��تقبلية ألداء 
العام احلالي خاص��ة انه يتوقع 
ان يكون هن��اك انخفاض كبير 
في مخصصات البنوك في العام 
2010 مقارنة بحجم املخصصات 
للبنوك والت��ي بلغت حتى نهاية 
االشهر التسعة من العام املاضي 
1.7 مليار دين��ار أغلبها كان من 
الكويتي، كذلك  التمويل  نصيب 
من احملفزات اإليجابية على سهم 
العائد اجلاري  الكويتي  التمويل 
اجليد على توزيعات الس��هم في 

انخفاض سعر اخلصم.

الس���هم تأخذ منحى الصعود 
 التدريجي، كما ان النتائج املالية 
اجليدة املتوقعة لهذه الشركات 
سيكون لها تأثير إيجابي طويل 
املدى على احلركة الس���عرية 
لسهم الصفاة لاستثمار خاصة 
ان الشركة تبذل قصارى جهدها 

للوفاء بالتزاماتها املالية.

»جيزان«.. 
جني أرباح

احتلت شركة جيزان القابضة 
املركز السادس من حيث القيمة، اذ 
مت تداول 202.5 مليون سهم نفذت 
من خالل 1341 صفقة قيمتها 14.4 
مليون دينار، وانخفض سهمها 

4 فلوس.
س��يطرت عمليات املضاربة 
والبي��ع جلن��ي األرب��اح عل��ى 
 حرك��ة ت��داوالت س��هم جيزان 
األس��بوع املاض��ي األم��ر الذي 
أدى ال��ى تراجع الس��هم من 73 
فلس��ا ال��ى 69 فلس��ا، ومتثل 
السهم  التي ش��هدها   التداوالت 
األس��بوع املاض��ي 74.7% م��ن 
الش��ركة  اجمال��ي عدد اس��هم 
 البالغ عددها 271 مليون س��هم، 
ويأتي انخفاض سهم جيزان في 
اطار عمليات التراجع التدريجي 
ألغلب أس��هم الش��ركات التابعة 
ايفا، وذلك لألس��بوع  ملجموعة 
الرابع على التوالي، فمن الواضح 
ان السيولة املالية تنتقل على هذه 
األسهم من محفظة مالية الى أخرى 
بهدف خلق معدالت تداول مرتفعة 
مع حتقيق أرباح س��وقية خالل 
املضارب��ات التي تش��هدها هذه 

األسهم.

ان الس��هم وفق تقييمات العديد 
من املؤسس��ات من املفترض ان 
يكون س��عره حاليا بنحو دينار 
و270 فلسا، وفي ظل النمو املتوقع 
الداء البن��ك الوطني خالل العام 
احلالي، فان سعر السهم يتوقع ان 
يتجاوز حاجز الدينار ونصف على 
االقل خالل العام احلالي خاصة انه 
رغم االوضاع املالية واالقتصادية 
الصعبة في العام املاضي محليا 
وعامليا، متكن البنك من تسجيل 
منو في ارباح عام 2009 بنسبة 

4% مقارنة بعام 2007.

»الصفاة لالستثمار«.. 
مضاربات

ج���اءت ش���ركة الصف���اة 
لاستثمار في املركز اخلامس 
من حي���ث القيمة، اذ مت تداول 
106.7 مايني س���هم نفذت من 
خ���ال 821 صفقة قيمتها 15.5 
مليون دينار، وارتفع سهمها 

6 فلوس.
التداول  اتس���مت حرك���ة 
على سهم الصفاة لاستثمار 
 االسبوع املاضي بالتذبذب بفعل 
عمليات البي���ع جلني االرباح 
الت���ي ش���هدها الس���هم خال 
 مراحل تداوالت االسبوع، حيث 
انخفض الس���هم من 142 فلسا 
 ال���ى 138 فلس���ا اال انه ش���هد 
نش���اطا ليرتفع الى 152 فلسا 
ولكنه اغلق على 148 فلسا، وفي 
ظل اس���تمرار قوة الدفع على 
أسهم الشركات التابعة ملجموعة 
الصف���وة، فإن س���هم الصفاة 
لاس���تثمار يتوقع ان يواصل 
االرتفاع خاصة ان وتيرة صعود 

املالية في الربع االول، لذلك فان 
العام للسهم سيكون  االجتاه 

نحو االرتفاع.

»البنك الوطني«.. 
شراء استثماري

جاء بنك الكويت الوطني في 
املركز الرابع من حيث القيمة، اذ 
مت تداول 16.6 مليون سهم نفذت 
من خالل 476 صفقة قيمتها 19.6 
مليون دينار، وارتفع سهمه 40 

فلسا.
ان اه��م ما مييز حركة تداول 
سهم بنك الكويت الوطني االسبوع 
املاضي عمليات الشراء االستثماري 
التي شهدها السهم، حيث ارتفع 
السهم من دينار و140 فلسا الى 
دينار و220 فلسا اال انه اغلق في 
نهاية االسبوع على دينار و180 
 فلس��ا، مس��جال ارتفاعا بنسبة 
3.5%، وبهذا االرتفاع في س��عر 
 الس��هم، ف��ان القيمة الس��وقية 
للبن��ك الوطني س��جلت ارتفاعا 
مبق��دار 119 مليون دينار لتصل 
ال��ى 3 ملي��ارات و508 مالي��ني 
 دينار، ورغم محدودية تداوالت 
س��هم البنك الوطني اال ان هذه 
بالش��راء  اتس��مت  الت��داوالت 
االستثماري بس��بب التوزيعات 
للبن��ك والت��ي زادت  املمت��ازة 
جاذبية بعد خفض سعر اخلصم، 
االمر الذي ش��جع على الش��راء 
االس��تثماري على اغلب اس��هم 
الشركات التشغيلية، وفي ضوء 
االداء اجليد الذي يتوقع ان يحققه 
البنك في الرب��ع االول من العام 
احلال��ي، فانه يتوقع ان يش��هد 
السهم املزيد من االرتفاع خاصة 

تداول حجمها 65.3 مليون سهم 
نفذت من خ���ال 1092 صفقة 
قيمته���ا 21.9 ملي���ون دينار، 

وارتفع سهمها 15 فلسا.
في بداية تداوالت االسبوع 
املاضي اتسمت حركة التداوالت 
على سهم الصناعات الوطنية 
بالضعف مع صعود تدريجي 
محدود للس���هم من 315 فلسا 
الى 330 فلس���ا اال انه في آخر 
يومني من تداوالت االس���بوع 
املاضي ش���هد السهم تداوالت 
قياس���ية غلب عليها عمليات 
املضاربة وجني االرباح دفعت 
السهم لارتفاع الى 350 فلسا 
اال انه اغلق في نهاية تعامات 
االسبوع متراجعا الى 330 فلسا 
القوية  البي���ع  بفعل عمليات 
ولكنه س���جل ارتفاعا بنسبة 
4.8% مقارنة باالس���بوع قبل 
املاضي، وعل���ى الرغم من ان 
النتائج املالية للش���ركة لعام 
2009 لن تكون على مستوى 
الطموحات اال ان النتائج املالية 
للشركة في الربع االول من العام 
احلالي يتوقع ان تكون اكثر من 
ممتازة السباب منها، ان جميع 
اصول الشركة حققت مكاسب 
س���وقية منذ بداية العام اكثر 
من ممتازة حتى اآلن، وبالتالي 
سينعكس ذلك بشكل قوي على 

اداء الشركة.
كذلك بعض الشركات التي 
متتلك حصصا مؤث���رة فيها 
يتوق���ع ان تعق���د جمعيته���ا 
العمومية قبل نهاية الربع االول 
خاصة البن���ك الوطني وبيتك 
االمر الذي سيمكن »الصناعات« 
من احلصول على توزيعات هذه 
الشركات لتدخل ضمن نتائجها 

اجلمعية العمومية الس���نوية 
للشركة وهو ما دفع ممثل الهيئة 
العامة لاستثمار لانسحاب من 
االجتماع بعد ان مت رفض طلبه، 
كذلك لم يتم حسم منصب نائب 
رئيس مجلس االدارة، باالضافة 
الى بعض القضايا األخرى التي 
تتعلق بآليات البت في بيع أي 

أصول خاصة بالشركة.

»اجيليتي«.. 
مكاسب محدودة

احتل��ت ش��ركة اجيليتي املركز 
الثاني من حيث القيمة، اذ مت تداول 
40.8 مليون س��هم نفذت من خالل 
1539 صفقة قيمتها 25.2 مليون دينار، 
وارتفع سهمها 30 فلسا انخفض سهم 
اجيليتي ف��ي أول يوم من تداوالت 
األسبوع املاضي من 570 فلسا الى 
550 فلس��ا اال انه ف��ي اليوم التالي 
والذي كان محددا له النظر في قضية 
الش��ركة )يوم االثنني املاضي( شهد 
السهم نشاطا وصعودا قويا استمر 
ليوم الثالثاء ليصل سعر السهم الى 
650 فلسا، حيث وردت معلومات حول 
اجللسة تفيد بأن القاضية األميركية 
التي نظرت القضية طلبت من محامي 
الشركة االقرار بعدم الذنب، وعندما 
أف��اد بأنه غير مخ��ول بذلك، أقرت 
القاضي��ة بأن الش��ركة غير مذنبة، 
ومعنى ذلك هو اتاحة الفرصة للتوصل 
التفاق تسوية في القضية، وما ورد 
على لسان محامي الشركة ان املبلغ 
الذي تدور حوله القضية هو 60 مليون 
دوالر، وحس��ب القانون األميركى، 
فإن اجليش األميركي يحصل على 
تعويضات تعادل ضعفي املبلغ الذي 
تدور حوله القضية، وهذا ينفي متاما 
املبالغ  املليارية التي سبق ان روجت 
في الصحف من خالل ترجمات عن 
صح��ف أميركية والتي يبدو انها ال 
تختلف عن الصح��ف الكويتية في 
الترويج دون ان يكون هناك معلومات 

حقيقية.
واما حركة السهم، فانها تتوقف 
على من يلعب دور صانع الس��وق 
علي��ه خاصة ان الس��هم متدن جدا 
قياسا باالرباح املتوقعة للشركة التي 
يتوقع االعالن عنها والتي ستتراوح 
ب��ني 140 و145 مليون دينار، اال انه 
في حال استمرار عدم حسم قضية 
الش��ركة فانه يتوقع ان يكون هناك 
مخصصات لهذه القضية اال ان هذه 
املخصصات س��تكون محدودة من 
ميزانية عام 2009 خاصة وان الشركة 
لديها سيولة مالية كودائع في البنوك 
تقدر بنحو مليار دوالر، وقد تراجعت 
حصة التأمينات االجتماعية االسبوع 

املاضي من 18.88% الى %18.70.

»مجموعة الصناعات«.. 

نشاط قياسي

احتلت مجموعة الصناعات 
الوطني���ة املركز الثالث بكمية 

»زين«... 
صعود قياسي

تص���درت مجموع���ة زين 
النشاط من حيث القيمة، اذ مت 
تداول 71.4 مليون سهم نفذت 
من خال 1960 صفقة قيمتها 
71.5 ملي���ون دين���ار، وارتفع 

سهمها 200 فلس.
بعد فترة ه���دوء وتراجع 
تدريجي اس���تمرت حوالي 5 
أشهر، شهد سهم زين تداوالت 
قياسية دفعت السهم لارتفاع 
بنسبة 22.7% حيث ارتفع من 
880 فلسا الى دينار و80 فلسا، 
ووفقا لهذا السعر، فإن القيمة 
السوقية لشركة زين ارتفعت 
األس���بوع املاضي مبقدار 855 
ملي���ون دينار لتص���ل الى 4 
ملي���ارات و617 مليون دينار، 
وهناك عوام���ل وراء الصعود 
القياسي لسهم زين األسبوع 

املاضي:
أوال: انتشرت معلومات في 
بداية األسبوع املاضي تفيد بأن 
هناك 3 شركات تتفاوض لشراء 
أصول زين افريقيا في صفقة 
تتراوح قيمتها بني 11 و12 مليار 
دوالر، ورغم نفي الشركة في 
بيان للبورصة هذه املعلومات 

اال ان السهم واصل االرتفاع.
ثانيا: في اليوم األخير من 
تداوالت األسبوع والذي شهد 
فيه السهم أعلى تداول له في 
يوم واحد انتشرت معلومات 
أيضا حول تلقي الشركة عرضا 
الهندية  الش���ركات  من إحدى 
لش���راء أصول زي���ن أفريقيا 
بنح���و 10.7 ملي���ارات دوالر، 
ودعم هذه املعلومات انتش���ار 
معلومات عن قيام شخصيات 
اس���تثمارية كبيرة بعمليات 
شراء على الس���هم األمر الذي 
دفع أوساط املتداولني للدخول 
بقوة على الس���هم، لذلك فإنه 
يتوقع ان ينعكس ذلك بشكل 

إيجابي وقوي على السهم.
ثالث���ا: قناع���ة األوس���اط 
االستثمارية بأن هناك توجها 
جديدا ل���دى االدارة التنفيذية 
العليا للشركة يتعلق باتباع 
استراتيجية جديدة لتقليص 
املصروفات وحتس���ني األداء 
التش���غيلي جلميع شركاتها 
األمر الذي س���ينعكس إيجابا 
عل���ى أرباحه���ا التش���غيلية 

املستقبلية.
وف���ي االجتم���اع األخي���ر 
ملجل���س ادارة الش���ركة الذي 
أقر فيه باألغلبية تعيني نبيل 
بن سامة في منصب الرئيس 
ت���رددت معلومات  التنفيذي، 
حول وجود تباين بني أعضاء 
مجلس االدارة في بعض القضايا 
منه���ا ان هناك 3 أعضاء كانوا 
يطالبون باس���تمرار د.سعد 
البراك في منصبه حتى اجتماع 
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