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11.6 مليون دينار.واحتل قطاع البنوك املركز الثاني بكمية تداول حجمها 
37.4 مليون سهم نفذت من خالل 859 صفقة قيمتها 23.6 مليون دينار. 
وجاء قطاع االستثمار في املركز الثالث بكمية تداول بلغت 19.7 مليون 

سهم نفذت من خالل 312 صفقة قيمتها 2.3 مليون دينار.
وجاء قطاع الصناعة في 
الرابع بكمية تداول  املركز 
بلغ حجمها 15.6 مليون سهم 
نفذت من خالل 427 صفقة 

قيمتها 4.7 ماليني دينار.
العقارات  واحتل قطاع 
املركز اخلامس بكمية تداول 
حجمها 13 مليون سهم نفذت 
من خالل 194 صفقة قيمتها 

857 الف دينار.
وحل قطاع غير الكويتي 
في املركز السادس من خالل 
تداول 8.1 ماليني سهم نفذت 
من 102 صفقة قيمتها 635 

الف دينار.

آلية التداول

حافظ قطاع البنوك على 
اس���تحواذه على نصيب 

6.727.5 نقاط مرتفعا 16 نقطة، فيما ارتفع املؤشر الوزني بنسبة %1.08، 
بإقفاله عند مستوى 447.05 نقطة مرتفعا 4.76 نقاط.

وش����هدت املتغيرات الثالثة للسوق تباينا في االداء، حيث ارتفعت 
قيمة االسهم املتداولة بنسبة 5.9% حيث بلغت 44.565 مليون دينار، في 

حني انخفضت كمية االسهم 
املتداولة بنسبة 6.3% حيث 
بلغت 137.3 مليون سهم، أما 
الصفقات فارتفعت بنسبة 
1.3% حي����ث بلغ����ت 3033 

صفقة.
وج����رى الت����داول على 
أس����هم 106 أسهم من أصل 
212 اسهم ش����ركة مدرجة، 
ارتفعت أس����عار أسهم 29 
ش����ركة وتراجعت أسعار 
أسهم 43 شركة واستقرت 
قيمة أس����هم 34 شركة عند 
معدالت االقف����ال في نهاية 

االسبوع املاضي.
وتصدر قطاع اخلدمات 
النشاط بكمية تداول حجمها 
41.9 مليون سهم نفذت من 
خالل 1109 صفقات قيمتها 

قطاع البنوك بقيادة »الوطني« يقود السوق لالرتفاع
وجني أرباح على »أجيليتي« وأغلب األسهم الرخيصة

 استحوذت قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 
27.5 مليون دينار عل����ى 61.1% من إجمالي القيمة 
وهي: بيتك والوطني والدولي وزين وبنك بوبيان 

والصناعات.
 تص��درت قيمة تداول بيتك األس��هم املتداولة في 
السوق والبالغة 5.3 ماليني دينار متثل 8.11% من إجمالي 

القيمة.
 تصدر مؤش����ر قطاع البنوك قطاعات السوق 
املرتفعة بواقع 149.2 نقطة، تاله مؤشر قطاع غير 
الكويتي بواقع 89.2 نقطة، وتاله مؤشر قطاع التأمني 
بواقع 37.9 نقطة، وتاله مؤشر قطاع الصناعة في 
املرتبة الرابعة بواقع 9.8 نقاط. اما قطاع االغذية 
فكان االكثر تراجعا بواقع 61.1 نقطة، فيما انخفض 

مؤشر قطاع اخلدمات بواقع 1.2 نقطة.

االسد من قيمة التداول حيث بلغت 
تداوالته في جلس���ة االمس %52.9 
من السيولة التي تواصل ارتفاعاتها 
بش���كل تدريجي خالل اجللس���ات 
االخيرة، وحقق سهم الوطني ارتفاعا 
كبيرا بلغ 80 فلسا من خالل تداوالت 
نشطة بلغت كمياتها 3.6 ماليني سهم 
بقيمة 5.3 ماليني دينار، واقفل السهم 
عند مستوى دينار و500 فلس، كما 
واصل سهم بيتك نشاطه امللحوظ 
منذ بداية تعامالت االسبوع اجلاري، 
حيث اضاف 20 فلسا ملكاسبه السابقة 
ليصل الى دينار و140 فلسا بعد تداول 
7.5 ماليني س���هم بقيمة بلغت 8.4 
ماليني دينار، كما حقق سهم بوبيان ارتفاعا مبقدار 20 فلسا استقر 
على اثرها عند مس���توى 600 فلس بعد ان ش���هد تداوالت نش���طة 
بلغت كمياتها 5.4 ماليني س���هم بقيمة 3.2 ماليني دينار، كما واصل 
سهم برقان ارتفاعاته، حيث اضاف 5 فلوس جديدة رغم محدودية 
كميات االسهم املتداولة والتي بلغت 1.4 مليون سهم بقيمة 645 الف 
دينار، فيما واصل سهم البنك الدولي نشاطه املضاربي، حيث تعرض 
السهم لعمليات بيع ادت الى تراجعه 5 فلوس من خالل تداول 15.4 
مليون س���هم بقيمة 3.9 ماليني دينار، واستقرت باقي اسهم القطاع 

عند معدالتها السابقة.
وفي قطاع االس���تثمار حقق سهم التس���هيالت ارتفاعا ملحوظا 
مبقدار 15 فلس���ا بعد تداول 2.1 مليون سهم بقيمة 793 الف دينار، 
اما سهم املشاريع فأغلق مستقرا عند مستواه السابق بعد ان شهد 
تداوالت محدودة بلغت كمياتها 250 الف سهم بلغت قيمتها 105 آالف 
دينار، اما سهم االستثمارات الوطنية فشهد استقرارا بعد تداوالت 
محدودة بلغت كمياتها 60 الف سهم بقيمة 20.5 الف دينار، وارتفع 
سهم الساحل بعد تداوالته النشطة في محاولة جديدة لتجميع السهم 
بعد انخفاضه في جلسة اول من امس، حيث اقفل على ارتفاع فلسني 
بلغ على اثره الى مستوى 120 فلسا، وعلى مستوى اسهم مجموعة 

ايفا وشركاتها التابعة اليزال الهدوء السمة الغالبة لها.

الصناعة والخدمات

وواصل سهم »مجموعة الصناعات« مكاسبه السوقية من خالل 
اضافة 5 فلوس بلغ على اثرها مس���توى 360 فلس���ا بعد تداوالت 
نشطة لكنها اقل من تداوالت جلسة اول من امس، حيث مت تداول 8.1 
ماليني سهم بلغت قيمتها 2.8 ماليني دينار، اما سهم »اسمنت« فشهد 
ارتفاعا بلغ 20 فلس���ا مع استمرار محدودية كمية االسهم املتداولة 
والتي بلغت 430 الف س���هم بقيمة 282.4 الف دينار واقفل الس���هم 

عند مستوى دينار و670 فلسا.
واستقر سهم »زين« عند مستوى االغالق السابق وذلك للجلسة 
الثاني���ة على التوالي وذلك بعد تداول 2.7 مليون س���هم بقيمة 3.3 
ماليني دينار، اما س���هم »اجيليتي« فش���هد تراجعا محلوظا نتيجة 
عمليات البيع جلني االرباح التي تعرض لها الس���هم بعد االرتفاع 
الالفت في جلسة اول من امس، واقفل السهم عند مستوى 460 فلسا 

بعد تداول 4.4 ماليني سهم بقيمة 2.1 مليون دينار.

شريف حمدي
الكوي����ت لالرواق  واصل س����وق 
املالية الس����ير في االجتاه التصاعدي 
بدعم كبير من قطاع البنوك الذي قاد 
السوق الرتفاع جديد عزز من استقرار 
املؤشر العام فوق مستوى 6700 ونقطة 
الذي بلغه مع نهاية تداوالت االسبوع 

املاضي.
وشهدت الدقائق االخيرة من عمر 
جلسة التداول دخوال قويا ومكثفا على 
اسهم القطاع البنكي وخاصة سهم البنك 
الوطني الذي حقق قفزة س����عرية من 
خالل حتقيق مكاسب اضافية بلغت 80 
فلس����ا بلغ السهم على اثرها مستوى 

دينار و500 فلس مع اقتراب االكتتاب في زيادة رأسمال البنك، كما شهد 
سهم بيتك عمليات تداول نشطة بعد اجلنوح الى االنخفاض في النصف 
االول من عمر جلس����ة التداول، لكن السهم اقفل على ارتفاع جديد عزز 
من مكاسبه التي بدأت منذ بداية تعامالت االسبوع بعد فترة طويلة من 
االستقرار، واغلق السهم عند مستوى دينار و140 فلسا، وكان للنشاط 
الكبير لقطاع البنوك في جلسة تداوالت امس الى جانب االسهم القيادية 
في قطاعات اخرى انعكاسا ايجابيا على املؤشر الوزني الذي حقق ارتفاعا 
ملحوظا، وفي ظل استمرار االقبال على شراء اسهم البنوك فإن السوق 

يتوقع ان يواصل االرتفاع بقوة عقب اجازة العيد.
وتباين اداء الس����وق في جلس����ة امس، حيث بدأت التعامالت على 
انخف����اض ملحوظ نتيجة الضغط على االس����هم التي حققت ارتفاعات 
خالل اجللستني االخيرتني وخاصة قطاع البنوك، حيث تراجعت اسهم 
بيتك واخلليج وبوبيان والدولي وبرقان بشكل الفت في بداية اجللسة 
نتيجة عمليات بيع واضحة جلني االرباح، قبل ان حتل حلظات االقفال 
االخيرة لتش����هد اسهم القطاع عمليات شراء كبيرة ارتفعت على اثرها 
اغلب اسهم القطاع باس����تثناء سهم الدولي الذي تعرض لعمليات بيع 

واضحة جلني االرباح.
وتعرض سهم اجيليتي الى عمليات بيع واضحة جلني االرباح بعد 
املكاس����ب السعرية التي حققها السهم في جلسة تداوالت اول من امس 
مبقدار 25 فلسا باالضافة الى 10 فلوس حققها السهم في بداية اجللسة، 
ومع اقفال السوق انخفض سهم اجيليتي مبقدار 10 فلوس، وانعكست 
عمليات التراجع التي ش����هدها الس����هم على اداء االسهم التابعة والتي 
تعرضت الى عمليات تصريف واضحة، حيث انخفض سهم املعادن مبقدار 
8 فلوس وانخفض سهم مركز سلطان مبقدار 6 فلوس وانخفض سهم 

الوطنية مبقدار 4 فلوس، كما انخفض سهم بيان مبقدار فلس واحد.
وشهدت تداوالت امس نشاطا ملحوظا لسهم الرابطة واالسهم التابعة 
خاصة سهم لوجستيك، حيث ارتفع كل منهما مبقدار 10 فلوس وذلك على 
اثر االخبار االيجابية املتعلقة بعقد املورد الرئيس����ي للجيش األميركي 
والذي مت االعالن عنه اول من امس، ويبدو ان التفاعل مع هذه االخبار 

ظهر بجالء في جلسة امس.

مؤشرات السوق

مع مواصلة السوق لالرتفاع في جلسة امس، زادت مكاسب مؤشراته، 
حيث أغلق املؤشر العام على ارتفاع نسبته 0.24% بإقفاله عند مستوى 
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باستثناء إغالق مؤشر قطر على اللون األحمر

»دبي« يقود 6 أسواق خليجية وعربية نحو االرتفاع و»هيتس تيليكوم« أكبر الرابحين
واصلت مؤشرات معظم أسواق 
ارتفاعها بنهاية  العربية  األسهم 
تداوالت أمس حي���ث ارتفعت 6 
أسواق في مقابل تراجع سوقني 
فقط. ووفقا ملا ذكره موقع »مباشر« 
تصدر االرتفاعات سوق دبي بنسبة 
2% ليغلق عند مستوى 1568.88 
نقطة، تاله سوق البحرين مرتفعا 
بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 
1422.72 نقطة، ثم سوق األردن 
مرتفعا بنسبة 0.43% ليغلق عند 

مستوى 2268.75 نقطة.
وجاء سوق أبوظبي في املركز 
الرابع مرتفعا بنسبة 0.40% ليغلق 
عند مستوى 2517.39 نقطة، تاله 
سوق الكويت مرتفعا بنسبة %0.24 
ليغلق عند مستوى 6727.5 نقطة، 
وأخيرا سوق مسقط الذي ارتفع 
بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 

6281.89 نقطة.
التراجعات فقد اقتصرت  أما 
على كل من السوق القطري الذي 
انخفض بنسبة 0.46% ليغلق عند 
مستوى 7436.44 نقطة، وسوق 
فلسطني الذي انخفض 0.19% ليغلق 

عند مستوى 490.15 نقطة.
وفيم���ا يل���ي تفاصي���ل أداء 
األس���واق العربية: أنهى املؤشر 
العام لسوق دبي املالي تعامالته 
أم���س على ارتف���اع كبير بلغت 
نس���بته 2% ليس���ترد من خالله 
نحو 31 نقطة من رصيده، مواصال 

4% ليغلق على مستوى 1.82 درهم 
تاله سهم »صروح« بنسبة ارتفاع 
قدرها 3.11% ليغلق عند مستوى 

1.66 درهم.
وقد انتهت ثاني جلسات هذا 
األس���بوع ورابع جلس���ات شهر 
س���بتمبر اجلاري ف���ي بورصة 
ارتفاعا ملحوظا  الكويت لتشهد 
الرئيس���ية  أداء املؤش���رات  في 
للبورصة الكويتية لثالث جلسة 
على التوالي، حيث أغلق املؤشر 
السعري للسوق امس على منو 
نسبته 0.24% بإقفاله عند مستوى 
6727.5 نقطة رابحا 16 نقطة، فيما 
ارتفع املؤش���ر الوزني في نهاية 
جلس���ة امس بنسبة أكبر بلغت 
عند اإلغ���الق 1.08%، وذلك بعد 
إقفاله عند النقطة 447.05 رابحا 

4.76 نقاط.
وواصل مؤشر سوق مسقط 
لت���داول األوراق املالية ارتفاعه 
وأغلق في نهاي���ة تداوالت امس 
مرتفعا بنسبة 0.08% وربح 4.84 
نقاط بعد أن أغلق عند مستوى 
ال� 6281.89 نقطة بدعم من ارتفاع 

قطاعي الصناعة واخلدمات.
وق���د مت الت���داول امس على 
أسهم 53 ورقة مالية ارتفع منها 
19 سهما بينما تراجع منها 8 أسهم، 
واستقرت ال� 26 سهما الباقية عند 

نفس إغالقاتها السابقة.
القط���ري  وس���جل املؤش���ر 

تراجع���ا بنهاي���ة تعامالت امس 
بع���د 7 جلس���ات متواصلة من 
االرتفاع���ات ربح خاللها 325.28 
نقطة أو ما نسبته 4.55% ليخسر 
بنهاية جلسة امس 34.3 نقطة مبا 
نسبته 0.46%، ليصل إلى مستوى 

7436.44 نقطة.
وعلى صعيد الكميات والقيم 
فقد سجلت كميات التداول تراجعا 
بنهاية جلس���ة امس لتبلغ 5.3 
ماليني سهم مقارنة ب� 7.77 ماليني 
سهم بنهاية جلسة اول من أمس، 
كما انخفضت قيم التداوالت عن 
اجللسة السابقة لتسجل 169.93 
ملي���ون ريال مقارنة ب���� 221.19 
مليون ريال بنهاية جلس���ة اول 
من أم���س، وس���جلت الصفقات 
تراجعا كذلك حيث بلغت 2804 
ب���� 3101 صفقة  صفقات مقارنة 

بنهاية اجللسة السابقة.
وجرى التداول امس على 39 
س���هما من ال� 42 شركة املدرجة، 
حي���ث جاء 14 س���هما منها على 
ارتفاع، بينما تراجع 18 س���هما، 

وظل 7 أسهم بال تغير.
وأسفرت تعامالت جلسة أمس 
عن ارتفاع مؤشر سوق البحرين 
ل���أوراق املالية بنس���بة %0.56 
مكتس���با 7.90 نقاط ليصل الى 
مستوى 1422.72 نقطة بعد تداول 
6.527 ماليني سهم بقيمة تداول 

بلغت 651.7 ألف دينار.

تعزيز ارتفاعاته الس���ابقة التي 
بلغت أربع���ة ارتفاعات متتالية 
في رحلة تعويض اخلسائر بعدما 
جنح في اختراق مستويات 1500 
نقطة مغلقا عند أعلى مستوياته 
امس، لتصبح احملصلة النهائية 
استقرار املؤشر العام لسوق دبي 

مع اإلغالق عند 1568.88 نقطة.
وم���ن ناحية أحج���ام وقيم 
التداوالت، فقد واصلت مستويات 
السيولة حتسنها على نحو كبير 
امس على خلفية التداوالت املكثفة 
التي تشهدها غالبية األسهم، حيث 

بلغ إجمالي حجم تعامالت السوق 
حوالي 204.1 ماليني سهم وبلغت 
قيمة التداوالت قرابة 393.4 مليون 
درهم، وذلك من خالل تنفيذ 4110 

صفقات.
وعل���ى صعيد أداء األس���هم، 
تصدر سهم هيتس تيليكوم قائمة 
الرابحني بنسبة 6.07% ليصل الى 
0.664 درهم، يليه سهم سوق دبي 
املالي بنسبة 5.26% ليصل الى 1.60 
درهم، ثم سهم أرابتك بنسبة 4.65 

% وصوال الى 1.80 درهم.
وفي س���وق أبوظبي لأوراق 

الرئيسي  ارتفع املؤش���ر  املالية 
بنهاية التداوالت مكتس���با 10.13 
نقاط ليصل إلى مستوى 2517.39 
نقطة بنسبة 0.40%. وبلغ حجم 
التداول امس 116.215 مليون سهم 
وبلغ���ت قيمة الت���داول 184.610 
ملي���ون درهم من خ���الل 2002 
صفقة. ومت تداول امس 30 ورقة 
مالية ارتف���ع منها 18 ورقة فقط 
تصدرها سهم »اسمنت االحتاد« 
بارتفاع نسبته 8.46% ليغلق على 
مستوى 1.41 درهم تاله سهم »بنك 
ابوظبي التجاري« بارتفاع نسبته 

اإلمارات تشدد الرقابة 
على تعامالت البنوك مع إيران

 أبوظبي � رويترز: قال مصرفيون إن بنوك اإلمارات تلقت توجيهات من 
البنك املركزي بتقدمي تفاصيل عن حتويالتها إليران على فترات أكثر تقاربا 

فيما يبدو أنه تشديد رقابي بناء على عقوبات األمم املتحدة.
 وتواجه اإلمارات وهي حليف للواليات املتحدة وتستضيف جالية إيرانية 
كبيرة في إمارة دبي ضغوطا لكي تقوم بحملة ضد أي روابط مع إيران تنتهك 
العقوبات، وذكرت نشرة أرسلت إلى البنوك أنه يتعني عليها تقدمي املعلومات 
املتعلقة بالتحويالت من وإلى إيران عن شهر أغسطس في إطار دراسات لألثر 
االقتصادي لعقوبات األمم املتحدة على إيران.  وقالت النشرة »نعتزم القيام 
بهذا اإلجراء لبضعة أشهر فقط« ولم تذكر أي تفاصيل أخرى عن أسباب هذه 
اخلطوة، وقال مصرفي في أبوظبي رفض ذكر اس��مه إن البنوك كانت تقدم 
املعلومات املتعلقة بالتحويالت على أساس فصلي. وقال مصرفي آخر »رمبا 
يريد البنك املركزي أن يش��دد الرقابة على التحويالت بني إيران واإلمارات. 
وقالت مصادر في قطاع التجارة والشحن إن سفنا تنقل النفط إليران واجهت 

في األشهر القليلة املاضية رقابة مشددة في موانئ اإلمارات.

 46.2 مليون دوالر صادرات الكويت السنوية إلى مصر 
4.3 مليارات دوالر عجز ميزان المعامالت الجارية لمصر حتى نهاية يونيو الماضي 

الكويت � أ.ش.أ: صرح رئيس مكتب التمثيل 
التجاري املصري عبد الوهاب عبد العليم بأن 
قيمة الصادارت الكويتية إلى مصر بلغت نحو 
46.2 مليون دوالر سنويا معظمها من املشتقات 
النفطية التي وصلت إلى ما يقارب 38.7 مليون 
دوالر سنويا. وقال عبدالعليم إن حجم التبادل 
التجاري بني مصر والكويت في تنام مستمر 
وبزيادة س����نوية تصل إلى 15.9%، مؤكدا أن 
البيانات اإلحصائية تشير إلى استمرار منو 
حجم التبادل التجاري سنويا حيث ارتفع من 
247.1 مليون دوالر عام 2007 إلى 286.5 خالل 
عام 2008. وأضاف أن أهم الصادرات الكويتية 
إلى مصر متثلت في املشتقات البترولية مثل 

مادة )بوليميرات البروبيلني( بقيمة 13.7 مليون 
دوالر و)بوليميرات بولى ايثيلني( بقيمة 11.1 
مليون دوالر والقار النفطي بقيمة 7.5 ماليني 
دوالر إضافة إلى س����لع أخرى بقيمة وصلت 

إلى نحو 14 مليون دوالر.
 وفيما يتعل���ق بالواردات الكويتية من 
مصر، قال عبدالعليم إنها متثلت في منتجات 
غذائية من مختلف األنواع بقيمة بلغت نحو 
44.1 مليون دوالر إضافة إلى أجهزة وأفران 
طهي وكابالت كهربائية بإجمالي بلغ 13.2 

مليون دوالر.
 وأشار إلى وجود س����لع أخرى تصدرها 
مص����ر إلى الكويت غير امل����واد الغذائية مثل 

ثالجات ومبردات بقيمة 5 ماليني دوالر وأجهزة 
تكييف من أنواع مختلفة بقيمة 8.1 ماليني دوالر 
وأدوية بقيمة 3.3 ماليني دوالر وبعض املنتجات 
األخرى. وأكد حرص القيادة السياس����ية في 
كال البلدين على تطوير العالقات الثنائية في 
كل املجاالت، مشيرا إلى أن تقدمي التسهيالت 
مستمر للمستثمرين واملس����توردين لزيادة 

حجم التبادل التجاري بني البلدين.
من  جهة اخري قال البنك املركزي املصري 
إن عجز ميزان املعامالت اجلارية ملصر تراجع 
إلى 4.3 مليارات دوالر في عام حتى نهاية 
يونيو من 4.42 ملي���ارات دوالر في العام 

السابق.

»اإلنماء« تربح 596 ألف دينار
 في 9 أشهر

ذكر س���وق الكويت لأوراق املالية أن مجلس ادارة 
ش���ركة االمناء العقارية )االمناء( اعتمد البيانات املالية 
املرحلية للشركة للفترات املنتهية في 2010/7/31، حيث 
حققت الشركة ارباحا بلغت 596.4 ألف دينار مبا يعادل 
1.3 فلس للس���هم وذلك مقارنة مع خسائر بلغت 503.5 
آالف دينار مبا يعادل 1.12 فلس مع ذات الفترة من العام 

املاضي.

4 أيام عطلة البورصة في عيد الفطر 
أعلن س���وق الكويت لأوراق املالي���ة أن عطلة عيد 
الفطر السعيد ستكون اعتبارا من يوم اخلميس املوافق 
2010/9/9 حت���ى يوم االحد املواف���ق 2010/9/12 على أن 
يستأنف الدوام كاملعتاد اعتبارا من يوم االثنني املوافق 
2010/9/13، إذا ص���ادف أول أي���ام العيد يوم   اخلميس 

املوافق 2010/9/9.
أما في حال إذا ص���ادف أول ايام العيد يوم اجلمعة 
 املوافق 2010/9/10  فان عطلة عيد الفطر املبارك ستكون 
اعتب���ارا من يوم اخلميس املوافق 2010/9/9  وحتى يوم 
االثنني املوافق 2010/9/13 على ان يستأنف الدوام كاملعتاد 

اعتبارا من يوم الثالثاء املوافق 2010/9/14.

شركة مملوكة لـ »بتروجلف« 
توقع عقد تشغيل حفار

أعلن السوق أن الشركة اخلليجية لالستثمار البترولي 
)بتروجلف( أفادت بأنه مت توقيع عقد تش���غيل احلفار 
رقم 5 التابع لشركة الهرم للحفر )شركة تابعة ومملوكة 
بنسبة 100% لشركة بتروجلف( ملدة سنة وبقيمة 19.900 
دوالر اميركي يوميا اي ما يعادل 594.000 دوالر اميركي 

في الشهر تقريبا.

22.6 مليون دينار إجمالي الموجودات 
المتداولة لـ »الصفاة العقارية« 

أعلنت شركة الصفاة العقارية أن إجمالي املوجودات 
املتداول���ة لديها بل���غ 22.6 مليون دين���ار وان إجمالي 
املوجودات غير املتداولة بل���غ 44.1 مليون دينار حتى 

تاريخ 29 أغسطس 2010.
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