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السوق يدخل مرحلة الترقب لنتائج الربع األول وتوزيع أرباح صفقة »زين«
إفالس بعض الشركات سيكون تأثيره محدودًا و»الوطني« و»بيتك« سيواصالن الصعود

مجلس إدارة »أجيليتي« في موقف صعب وخيارات أصعب 
وقراراته ستكش�ف نس�بيًا الغموض حول قضيتها في أميركا

وبع�ض  قوي�ة  بي�ع  عملي�ات  ستش�هد  أس�هم 
المجاميع االستثمارية س�تقوم بتصعيد أسهم شركاتها

845 مليون دينار المكاسب السوقية األسبوع الماضي وارتفاع المؤشر العام بنسبة 1% والوزني %2.5

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

%)+ أو -(14 حتى 18 مارس21 حتى 25 مارسمؤشر %)+ أو -(14 حتى 18 مارس21 حتى 25 مارسمؤشر 
8.2066.4171.78927.9املعدل اليومي لعدد الصفقات )صفقة/يوم(5.019.54.852.1167.53.5مؤشر NIC50 )نقطة(

80.795.08259.471.42421.323.65835.9املعدل اليومي لقيمة االسهم املتداولة )د.ك/يوم(7.489.87.413.776.11.0السوق السعري )نقطة(

3.800.0002.485.0001.315.00052.9كمية االسهم املتداولة بالسوق اآلجل )سهم(444.2433.211.02.5السوق الوزني )نقطة(

3932721.9عدد الصفقات املتداولة بالسوق اآلجل )صفقة(1.936.472.5001.898.922.50037.550.0002.0كمية االسهم املتداولة بالسوق )سهم(

337.848698.07375.77510.9قيمة االسهم املتداولة بالسوق اآلجل )د.ك(41.03232.0868.94627.9عدد الصفقات املتداولة بالسوق )صفقة(

35.081.983.67534.236.390.582845.593.0942.5القيمة السوقية للشركات املدرجة بالسوق )د.ك(403.975.410297.357.120106.618.29035.9قيمة االسهم املتداولة بالسوق )د.ك(

5500عدد أيام التداول )يوم(387.294.500379.784.5007.510.0002.0املعدل اليومي لكمية االسهم املتداولة )سهم/يوم(

هشام أبوشادي
على الرغم من سيطرة طابع احلذر على حركة التداول في سوق الكويت 
لألوراق املالية إال أن جميع مؤشرات السوق حققت ارتفاعا األسبوع املاضي 
مقارنة باألسبوع قبل املاضي رغم عدم تفاعل السوق مع إقرار مجلس ادارة زين 
صفقة بيع أصولها في افريقيا، وذلك بسبب استنفاد هذه الصفقة انعكاساتها 
اإليجابية على الس�وق منذ اإلعالن عنها اال انه في املرحلة القادمة ستتوجه 

أنظار أوساط املتداولني آلليات توزيعات األرباح الناجتة عن الصفقة.
فقد اتسم مجمل أداء السوق بالش�مولية والتباين في توجهات أوساط 
املتداولني، ففي الوقت الذي ازدادت فيه عمليات الشراء املؤسسي على 
أسهم الشركات ذات األرباح التشغيلية خاصة في قطاع البنوك وفي مقدمته 
سهما البنك الوطني وبيت التمويل الكويتي، شهدت أغلب أسهم الشركات 
الرخيصة حتركا من املجاميع االستثمارية التابعة لها مع استمرار قيادة أسهم 

الرابطة والشركات املرتبطة بها االجتاه الصعودي األمر الذي دفع مختلف 
املؤشرات لالرتفاع.

فقد ارتفع املؤشر العام للبورصة 79.1 نقطة ليغلق على 7489.8 نقطة 
بارتفاع نسبته 1% مقارنة باألسبوع قبل املاضي لتصل املكاسب التي حققها 
منذ بداية العام الى 484.5 نقطة بارتفاع نس�بته 6.9% فيما سجل املؤشر 
الوزني ارتفاعا ملحوظا بفعل صعود أغلب أسهم الشركات القيادية، مرتفعا 
مبقدار 11 نقطة ليغلق على 444.2 نقطة بارتفاع نسبته 2.5% مقارنة باألسبوع 
قبل املاضي لتصل مكاس�به منذ بداية العام الى 58.5 نقطة بارتفاع نسبته 

.%15.2
وحققت القيمة الس�وقية ارتفاعا محدودا قدره 845 مليون دينار لتصل 
القيمة السوقية اإلجمالية الى 35 مليارا و81 مليون دينار محققة ارتفاعا منذ 

بداية العام مبقدار 4 مليارات و397 مليون دينار بارتفاع نسبته %14.3.

وتباينت نسب صعود املتغيرات الثالثة، فقد ارتفعت كمية األسهم املتداولة 
بنسبة 2% والقيمة بنس�بة 35.9% والصفقات بقيمة 27% مقارنة باألسبوع 

قبل املاضي.
مع نهاي�ة تعامالت يوم األربعاء القادم تنتهي الفت�رة القانونية إلعالنات 
النتائج املالية السنوية للشركات، وأي شركة ستتأخر عن هذا املوعد، فإنه 
سيتم وقف تداول أسهمها، فاليزال هناك أكثر من 50 شركة لم تعلن نتائجها 
املالية، وأغلبها يتوقع ان يعلن خالل األيام األربعة املتبقية من الفترة القانونية 
اال ان هناك شركات يدور حولها شكوك في امكانية اإلعالن عن نتائجها خاصة 
في قطاع االستثمار، لذلك ستزداد وتيرة البيع على هذه الشركات خوفا من 
توقف تداول أسهمها والدخول في متاهات اإلفالس، فبعض الشركات على 
شفا اإلفالس وعاجال أو آجال ستدخل في دائرة اإلفالس، وأي شركة سيعلن 
عن إفالسها سيكون تأثيرها محدودا نسبيا على السوق خاصة وان هناك احدى 

الشركات االستثمارية املتوقفة عن التداول مت رفع قضية إفالس لها.
وفي مقابل ذلك، فإن هناك بعض املجاميع التي يتوقع ان تقوم بتصعيد 
أس�همها خالل األس�بوع اجلاري لزيادة عمليات التجميع في ميزانياتها في 

الربع األول.
م�ع نهاية تداوالت يوم األربعاء القادم تنتهي فت�رة الربع االول من العام 
احلالي ليدخل الس�وق في مرحلة الترقب العالنات الش�ركات عن نتائجها 
املالية في تلك الفترة والتي يتوقع ان تكون اكثر من ممتازة، لذلك فان السوق 
سيدخل مرحلة االشاعات وتس�ريب املعلومات عن ارباح الشركات والتي 
ستمثل وقودا جيدا الستمرار النشاط القوي للسوق، ويتزامن ذلك مع قرب 
التوقيع النهائي على صفقة زين نهاية االس�بوع اجلاري على ان يتم االنتهاء 
من عمليات حتويل قيمة الصفقة والكشف عن االرباح الفعلية احملققة منها 

منتصف الشهر املقبل.

شهد سهم كي جي لوجستيك 
تداوالت قياسية األسبوع املاضي 
أدت الرتفاع السهم بنسبة %17.6 
مقارنة باألسبوع قبل املاضي، فقد 
ارتفع الس��هم من 370 فلسا الى 
455 فلس��ا اال ان عمليات جني 
األرباح الس��ريعة قللت نس��بيا 
من مكاسب الس��هم ليغلق على 
435 فلس��ا محققا ارتفاعا قدره 
65 فلس��ا، وفي ظ��ل التطورات 
اإليجابية حول مشاريع الشركة 
خاصة مين��اء دمياط وحصولها 
عل��ى عقود فإن الس��هم يتوقع 
ان يواص��ل االرتفاع ليصل الى 
مس��توى ال� 500 فلس، كما انه 
في حال حصول ش��ركة الرابطة 
على عقود من اجليش االميركي، 
فإن كي جي ال ستس��تفيد من 

هذه العقود.

»التنظيف«.. 
صعود قياسي

جاءت الوطنية للتنظيف في 
املركز التاسع من حيث القيمة، 
اذ مت تداول 40 مليون س���هم 
نفذت من خ���ال 2070 صفقة 
قيمتها 11.2 مليون دينار، وارتفع 

سهمها 49 فلسا.
بدعم م���ن الصعود القوي 
لسهم الرابطة للنقل، شهد سهم 
الوطنية للتنظيف التي متتلك 
فيها الرابطة نحو 15.6% صعودا 
قياسيا أيضا، فقد ارتفع السهم 
من 236 فلسا الى 310 فلوس اال 
ان عمليات جني األرباح التي 
شهدها السهم قللت من مكاسبه 
ليغلق على 285 فلسا مرتفعا 
بنسبة 20.8% مقارنة باألسبوع 
قبل املاضي م���ع توقعات بأن 

يواصل السهم االرتفاع.

»مجموعة السالم«.. 
صعود محدود

احتلت مجموعة السالم القابضة 
املركز العاشر من حيث القيمة، اذ 
مت تداول 69.8 مليون سهم نفذت 
من خ��الل 1357 صفقة قيمتها 10 
ماليني دينار، وارتفع س��همها 4 

فلوس.
على الرغم من التداوالت القياسية 
التي شهدها سهم مجموعة السالم 
اال انه س��جل ارتفاعا محدودا في 
سعره بنسبة 2.8% مقارنة باألسبوع 
قبل املاضي، حيث شهد السهم تذبذبا 
نزوليا في بداية تعامالت األسبوع 
من 142 فلسا الى 136 فلسا اال انه 
عاد لالرتفاع ملس��توى 150 فلسا 

ليغلق على 146 فلسا.
وفي ظ��ل التذبذب الس��عري 
احملدود للسهم واستيعاب عمليات 
البيع التي شهدها، فإنه بات مرشحا 
ألن يشهد ارتفاعا ملحوظا في الفترة 

القادمة.

دينار، وارتفع سهمها 10 فلوس.
س����يطرت عمليات البيع على 
سهم اجيليتي اغلب مراحل تداوالت 
االسبوع مع مضاربات وجني ارباح، 
حيث انخفض السهم من 590 فلسا 
الى 560 فلسا اال انه شهد مضاربات 

ادت الرتفاعه الى 610 فلوس.
وتترقب األوساط االستثمارية 
اجتماع مجلس ادارة الشركة بعد 
غد الثاثاء ملناقشة النتائج املالية 
السنوية للشركة، وفي ضوء هذه 
النتائج ستتكش����ف نسبيا حالة 
القضية  الت����ي تكتنف  الغموض 
املرفوعة ضدها في اميركا، فطبيعة 
احل����ال ان يتم اخ����ذ مخصصات 
ملواجهة تداعيات هذه القضية اال 
ان مجلس ادارة الشركة أمام أزمة 

فعلية لألسباب التالية:
أوال: ان الش����ركة ل����م ت����وزع 
أرباحا في العام 2008 واحتفظت 
بجميع األرباح احملققة، وقد تقبل 
القرار بس����بب  املس����اهمون هذا 
تداعيات األزمة وحاجة الش����ركة 
لتقوي����ة مركزه����ا املالي ومتويل 

التوسعات التي تقوم بها.
الش����ركة فوائض  ثانيا: لدى 
مالية كودائع ل����دى البنوك تقدر 
بحوالي مليار دوالر، ومع األرباح 
التي حققتها في العام املاضي والتي 
يفترض أال تق����ل عن 130 مليون 
ادارة الشركة  دينار، فإن مجلس 
يفترض ان يعل����ن عن توزيعات 
تعوض املساهمني الذين لم يحصلوا 
على أرب����اح وأيضا تعوضهم عن 
اخلس����ائر التي تكبدوه����ا جراء 
انخفاض السعر السوقي للسهم.

ثالثا: مجل����س االدارة الوحيد 
ال����ذي يعرف تداعي����ات القضية 
املرفوعة ضدها في اميركا وبالتالي 
اذا رفض املجلس توزيع أرباح، فإن 
ذلك يعد رسالة واضحة للمساهمني 
بأن تداعيات القضية خطيرة، واذا 
التوزيعات ضعيفة أيضا،  كانت 
فإنها لن تبدد الش����عور بخطورة 
القضي����ة خاصة انه في حال عدم 
التوصل حل����ل ودي فإن اللجوء 
الى القضاء يعن����ي احجام عقود 
اجلي����ش االميركي عن الش����ركة 
وبالتالي تراجع إيراداتها وبالتبعية 

أرباحها.
رابعا: هناك ما يبعث على القلق، 
فهناك معلومات بأن الشركة قامت 
بتفنيش حوالي 1600 عامل وموظف 
لديها على مستوى شركاتها علما 
بأن عدد العمالة لديها يقدر بحوالي 

100 ألف موظف.

» كي جي ال«... 
صعود قياسي

ج��اءت ش��ركة ك��ي ج��ي ال 
لوجس��تيك في املركز الثامن من 
حيث القيمة، اذ مت تداول 27.3 مليون 
سهم نفذت من خالل 1030 صفقة 
قيمتها 11.3 مليون دينار، وارتفع 

سهمها 65 فلسا.

مقارنة باالسبوع قبل املاضي.
ورغ��م اخلس��ائر الضخم��ة 
التي تكبدتها الش��ركة ف��ي العام 
املاض��ي اال انه يتوق��ع ان حتقق 
العام احلالي ارباحا ضخمة ايضا، 
فخسائر الشركة تعتبر غير محققة 
وناجتة م��ن انخفاض قيم اصول 
استثماراتها والتي حققت منذ بداية 
العام احلالي ارتفاعا كبيرا خاصة 
س��هم زين الذي حقق ارتفاعا في 
سعره بنس��بة 70%، وباعتبار ان 
سهم زين ميثل ابرز املراكز املالية 
لدى احملافظ والصناديق اخلاصة 
بالشركة، فهذا يعني انها ستحقق 
ارباحا اكث��ر من ممتازة في الربع 
االول م��ن العام احلالي، وفي حال 
اتخاذ قرار بتوزيع ارباح عن صفقة 
زين افريقيا، فان الشركة ستحقق 
ارباحا اكث��ر من ممتازة في الربع 
الثاني، بل ان��ه يتوقع ان تعوض 
خس��ائر العام املاضي كله وحتقق 
ارباحا في النصف االول، لذلك فانه 
رغم املضاربات التي شهدها السهم 
في الفترة املاضية وعمليات جني 
االرباح والتي يتوقع ان تس��تمر 
اال ان االجتاه العام للس��هم نحو 

االرتفاع.

»أجيليتي«.. 
ترقب وحذر

احتلت شركة اجيليتي املركز 
السابع من حيث القيمة، اذ مت تداول 
19.6 مليون سهم نفذت من خال 
927 صفق����ة قيمته����ا 11.4 مليون 

الكويتي منذ انعقاد عموميته اال 
انه يشهد ارتفاعا تدريجيا وبوتيرة 
محدودة االمر الذي يجعل السهم 
مير بعمليات تأس����يس س����عري 
مستقر ومحفزا لبناء مراكز مالية 
خاصة ان النتائج املالية املتوقعة 
خال العام احلالي ستكون افضل 
بكثير من العام املاضي، وستكون 
نتائجه املالية في الربع االول من 
العام احلالي مؤشرا مهما لقياس 
نتائج العام كله، لذلك فانه يشهد 
عمليات بن����اء مراكز مالية آلجال 
متوسطة وبعيدة املدى في ظل ندرة 
املالية اجليدة في السوق  املراكز 
االمر الذي يتوقع ان يدفع س����عر 
السهم على مدى العام كله بنسبة 

لن تقل عن %40.

»االستثمارات«.. 
مضاربات

احتلت »االستثمارات الوطنية« 
املركز السادس من حيث القيمة، اذ 
مت تداول 28.4 مليون سهم نفذت من 
خالل 971 صفقة قيمتها 12.9 مليون 

دينار وارتفع سهمها 15 فلسا.
عل��ى الرغم من اعالن ش��ركة 
االستثمارات الوطنية عن خسائر 
قدرها 26 ملي��ون دينار عن عام 
2009 في بدايات االسبوع املاضي 
اال ان الس��هم واصل االرتفاع من 
435 فلس��ا الى 475 فلسا اال انه 
في تعامالت نهاية االسبوع شهد 
انخفاضا ملحوظا ليغلق على 450 
فلس��ا محققا ارتفاعا بنسبة %3.4 

والتي مت تداول نصفها يوم اخلميس 
املاضي، فقد اتسمت احلركة السعرية 
للسهم بالتذبذب، حيث انخفض من 
400 فلس في بدايات األسبوع الى 390 
فلسا ليعود الى االرتفاع التدريجي 
في تداوالت ضعيفة خالل تداوالت 
األسبوع اال ان السهم شهد تداوالت 
قياس��ية يوم اخلميس املاضي أدت 
الرتفاع��ه من 400 فل��س الى 420 
فلس��ا ولكن عملي��ات جني االرباح 
الى اغالق الس��هم على 410 فلوس، 
وتترقب االوساط االستثمارية اجتماع 
مجلس ادارة الشركة بعد غد الثالثاء 
ملناقشة النتائج املالية للشركة والتي 
يتوقع ان تعلن عن خسائر محدودة 
والتي قدرتها مصادر بحدود 12 فلسا 
اال ان الشركة يتوقع ان تعلن عن ارباح 
اكثر من ممتازة في الربع االول من 
العام احلالي والتي ستكون احملرك 
االساسي للس��هم في الفترة املقبلة 
خاصة في ظل حصولها على توزيعات 
من معظم الشركات التي متتلك فيها 
حصصا مؤثرة باالضافة الى ارتفاع 

قيم اصول استثماراتها.

»التمويل الكويتي«.. 
ارتفاع تدريجي

احتل بي����ت التمويل الكويتي 
املركز اخلامس من حيث القيمة، اذ 
مت تداول 13.1 مليون سهم نفذت من 
خال 745 صفقة قيمتها 15 مليون 

دينار، وارتفع سهمه 40 فلسا.
عل����ى الرغ����م من الت����داوالت 
الضعيفة نس����بيا لسهم التمويل 

شهد س���هم الرابطة للنقل 
تداوالت وصعودا قياسيا في 
سعره األسبوع املاضي بنسبة 
23.6%، حيث ارتفع السهم من 
270 فلسا الى 360 فلسا اال انه 
شهد عمليات جني أرباح أدت 
لتراجعه الى 340 فلسا، وجاء 
هذا الصعود القياسي بدعم من 
تأكيد الشركة على انها تقدمت 
للمناقص���ات اخلاصة بعقود 
اجليش االميركي وانه لم يصلها 
أي معلومات في هذا الش���أن، 
وهو م���ا يؤكد املعلومات التي 
نشرتها »األنباء« منذ حوالي 
اس���بوعني بأن الشركة يتوقع 
ان تفوز بعقد أو بعض العقود 
بقيمة تتراوح بني املليار و1.5 
مليار دوالر، وسيمثل هذا العقد 
الوقود األساس���ي الس���تمرار 
السهم،  القوي على  النش���اط 
وفي خضم هذا النش���اط، فإن 
أوساط املتداولني يترقبون إعان 
النتائج املالية للش���ركة خال 

األسبوع اجلاري.

»مجموعة الصناعات«.. 

مضاربات

احتلت مجموعة الصناعات الوطنية 
املركز الرابع من حيث القيمة، اذ مت 
تداول 52.4 مليون س��هم نفذت من 
خالل 849 صفقة قيمتها 21.1 مليون 

دينار، وارتفع سهمها 10 فلوس.
سيطرت عمليات املضاربة على 
الوطنية  الصناعات  تداوالت س��هم 

»البنك الوطني«.. 
صعود تدريجي

احت��ل بنك الكوي��ت الوطني 
المركز الثان��ي من حيث القيمة، 
اذ ت��م تداول 21.3 مليون س��هم 
نفذت من خالل 519 صفقة قيمتها 
25.2 مليون دينار، وارتفع سهمه 

80 فلسا.
الت��داوالت  الرغ��م من  على 
الضعيفة لسهم البنك الوطني والتي 
جزء كبير منها تم في تداوالت يوم 
الخميس الماضي اال ان الس��هم 
حقق مكاس��ب س��وقية كبيرة 
االسبوع الماضي نسبتها 7%، حيث 
ارتفع من دينار و140 فلس��ا الى 
دينار و220 فلسا مع توقعات بأن 
يحقق السهم المزيد من المكاسب 
خالل االسبوع الجاري، والفترة 

المقبلة ألسباب:
أوال: االستفادة التي سيحققها 
البنك الوطني باعتباره أكثر البنوك 
استفادة من صفقة زين، باالضافة 
الى ان ارتفاع قيمة س��هم زين 
في السوق يخفق من الرهونات 
الخاصة بالسهم مقابل تسهيالت 
ائتمانية األمر الذي سينعكس في 
مجمله على المؤش��رات المالية 

للبنك.
ثانيا: باعتبار ان س��هم البنك 
الوطني يمثل أح��د أهم المراكز 
المالي��ة ل��دى المحاف��ظ المالية 
والصناديق االس��تثمارية األمر 
الذي س��يدفعها لتصعيد السهم 
لتحسين مستوى قيمة مراكزهم 
المالية في الربع األول من العام 

الحالي.
 ثالث��ا : التوقعات ب��أن يحقق 
 البن��ك الوطني نم��وا جيدا في 
 أرباح��ه خالل الرب��ع األول من 
 الع��ام الحال��ي والتي س��تكون 
مؤشرا مهما لنتائج البنك خالل 
الع��ام الحالي، لذل��ك فإننا نؤكد 
عل��ى أهمي��ة بناء مراك��ز مالية 
في س��هم البن��ك الوطني آلجال 
بعيدة ومتوس��طة المدى، فعقب 
تداول الس��هم دون أرباح أشرنا 
الى أن السهم مرشح ألن يحقق 
مكاسب سوقية خالل العام الجاري 
س��تتراوح بين 40 و50%، ومنذ 
ذلك الوقت حقق السهم مكاسب 
تقدر بحوالي 9% منها 7% األسبوع 

الماضي.

»الرابطة«.. 
صعود قياسي

 احتل���ت ش���ركة الرابط���ة 
 للنق���ل املرك���ز الثال���ث م���ن 
حيث القيمة، اذ مت تداول 72.5 
مليون س���هم نفذت من خال 
2479 صفق���ة قيمته���ا 23.6 
مليون دينار، وارتفع سهمها 

65 فلسا.

»زين«.. 
زين

تصدرت شركة زين النشاط 
من حيث القيمة، اذ مت تداول 41.8 
مليون سهم نفذت من خال 1624 
صفقة قيمتها 58.6 مليون دينار، 

وارتفع سهمها 60 فلسا.
على الرغم من ان االوساط 
االستثمارية كانت على قناعة 
بأن اجتماع مجلس ادارة زين 
في اواخر االسبوع املاضي سيقر 
اتفاق بيع زي����ن افريقيا اال ان 
حركة تداول سهم زين استمرت 
في وتيرتها الضعيفة مع ارتفاع 
تدريجي لسعر السهم الذي ارتفع 
االسبوع املاضي بنسبة %4.4، 
ويرجع التفاعل الضعيف لسعر 
سهم زين إثر قرار مجلس االدارة 
باملوافقة على صفقة زين افريقيا 

الى عدد من االسباب:
اوال: انه من����ذ ان اعلن عن 
الصفقة ف����ي 11 فبراير املاضي 
كان سعر سهم زين يتذبذب ما 
بني 840 فلسا و860 فلسا وخال 
تلك الفترة وحتى امس بلغ سعر 
السهم دينارا و420 فلسا محققا 
ارتفاعا بنسبة 70% خال فترة 
زمنية قصيرة، ما يعني ان السهم 

آخذ حاصلة من االرتفاع.
ثانيا: الترقب الرباح الصفقة 
وتوزيعاتها، فحسب البيان الذي 
البورصة  الى  ارسلته الشركة 
في بداية االعان عن الصفقة، 
ذكرت فيه ان العوائد املتوقعة 
من الصفقة تقدر بنحو 5 مليارات 
دوالر، واملعلومات تش����ير الى 
ان االرب����اح املتوق����ع توزيعها 
ستتراوح ما بني 250 فلسا و300 
فلس، وتظل هناك تكهنات حول 
آلية توزيع هذه االرباح، فهناك 
اجتاه شبه عام لدى كبار املاك 
بتوزيع هذه االرباح على ثاثة 
اعوام، ج����زء منها خال العام 
احلالي والباقي يوزع في العامني 
القادمني، فيما ان هناك اجتاها 
بتوزيع كامل هذه االرباح خال 

العام احلالي.
وميثل عنصر توزيع االرباح 
الرئيس����ي لسهم زين  احملرك 
واسهم الش����ركات املرتبطة به 

في الفترة املقبلة.
ثالثا: خال االسبوع اجلاري 
يفترض ان يعقد مجلس ادارة 
الشركة اجتماعا ملناقشة البيانات 
املالية للش����ركة واالعان عن 
االرباح والتوزيعات السنوية 
لع����ام 2009، ورغم ان االرباح 
املتوقعة تقدر بنحو 60 فلسا 
اال ان املعلومات متباينة حول 
نس����بة التوزيع����ات وان كان 
ال يس����تبعد ان يكون مجلس 
االدارة ق����د ناقش في اجتماعه 
البيانات  يوم االربعاء املاضي 

املالية السنوية للشركة.
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