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ارتفاع المؤشر العام 64.2 نقطة وتداول 210.5 ماليين سهم قيمتها 45.7 مليون دينار

السوق يستعيد التوازن 
وتفاؤل باستمرار ارتفاعه

على وقع األرباح  الجيدة لـ »الوطني« و»األوسط« 

ومؤشرات

الشركات االستثمارية حققت ارتفاعا في أسعارها في 
تداوالت ضعيفة، وهذا يعطي مؤشرا على قدرة املجاميع 
االستثمارية على رفع االسعار، خاصة انها لديها قدرة 
في التحكم في العروض والطلبات ليس على اس����هم 
الشركات االستثمارية فقط، بل على اغلب اسهم الشركات 
املدرجة، بل ان ذلك يظه����ر قدرة الصناديق واحملافظ 

املالية على دفع السوق للهبوط او الصعود.
وفي قطاع العقار، رغم التداوالت املتواضعة على 
اغلب اسهم الشركات العقارية إال أنها حققت ارتفاعا في 
اسعارها بنسب متفاوتة باستثناء سهم ابيار العقارية 
الذي رغم تداوالته املرتفعة والتي تعد األعلى في قطاع 
العقار اال انه حافظ على سعره، في الوقت الذي حقق 
فيه سهم االحتاد العقارية ارتفاعا مقتربا من احلدود 
القصوى من خالل تداول 80 الف سهم فقط، ويجب األخذ بعني االعتبار 
ان النتائج املالية للشركات العقارية في النصف األول أفضل في أغلبها 
من النتائج املالية لقطاع االستثمار، وبالتالي فإنه يتوقع ان حتقق أغلب 

الشركات العقارية منوا جيدا في أرباحها في الربع الثالث.
حققت اغلب اسهم الشركات الصناعية ارتفاعا في اسعارها في تداوالت 
ضعيفة باس����تثناء التداوالت املرتفعة نس����بيا على سهمي الصناعات 
الوطنية ومن����ا القابضة الذي حقق ارتفاع����ا ملحوظا في تداوالت مع 
انخفاض سعره مبقدار 15 فلسا، حيث شهد السهم في الثواني األخيرة 
عمليات تصعيد من خالل 3 صفقات على اسعار 495 فلسا و500 فلس، 
510 فلوس اال انه مت احتس����اب اغالق الس����هم بالسعر االدنى، ويالحظ 
ان اسهم الش����ركات التابعة ملجموعة اخلرافي حققت ارتفاعا جيدا في 
أس����عارها في تداوالت ضعيفة باستثناء سهم صناعات األنابيب الذي 
حافظ على سعره مستقرا. وفي قطاع اخلدمات، فإنه باستثناء استقرار 
سعر سهمي اجيليتي وزين في تداوالت ضعيفة، فقد حققت اغلب اسهم 
الشركات ارتفاعا في اس����عارها خاصة سهم الوطنية لالتصاالت الذي 
حقق ارتفاعا ملحوظا في سعره في تداوالت نشطة نسبيا، وقد اتسمت 

تداوالت اغلب اسهم الشركات اخلدماتية بالضعف العام.
وحققت أغلب اسهم الشركات غير الكويتية ارتفاعا في اسعارها في 
تداوالت ضعيفة باستثناء التداوالت املرتفعة على بعض االسهم، خاصة 
س����هم التمويل اخلليجي الذي حافظ على سعره مستقرا، فيما واصل 
سهم االسمنت األبيض تداوالته النشطة نسبيا مع ارتفاع ملحوظ في 
سعره بدعم من األرباح اجليدة املتوقعة للشركة في الربع الثالث، فيما 
انه رغم التداوالت الضعيفة على سهمي بنك اخلليج والقابضة املصرية، 

اال انهما سجال ارتفاعا ملحوظا في اسعارهما.
وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 9 شركات على 53.6% من اجمالي 

االسهم التي شملها التداول والبالغ عددها 139 شركة.

خاصة فيما يتعلق باالولويات االقتصادية ومشاريع 
خطط التنمية التي طال انتظارها ويعول عليها القطاع 

اخلاص للخروج من ازمته الراهنة.
حققت اغلب اسهم البنوك ارتفاعا في اسعارها في 
تداوالت مرتفعة على بعض االس����هم خاصة سهم بنك 
برقان الذي حقق ارتفاعا في سعره باحلد االعلى مطلوبا 
دون ع����روض، وذلك بدعم من معلومات على ان البنك 
املركزي وافق لبنك برقان على زيادة رأس����ماله بنسبة 
30% وفي الوقت الذي حقق فيه سهم التمويل الكويتي 
انخفاضا محدودا في سعره السوقي، حقق سهم البنك 
الوطني ارتفاعا محدودا في سعره في تداوالت ضعيفة، 
ومتثل االرب����اح التي حققها البن����ك الوطني في الربع 
الثالث من العام احلالي قفزة جيدة خاصة انها سجلت 

منوا بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام املاضي رغم االوضاع 
االقتصادية التي متر بها البالد، االمر الذي يعطي مؤش����را قويا على ان 
نتائج البنك الوطني في نهاية الع����ام احلالي يتوقع ان تتجاوز ارباح 
العام 2008 والت����ي بلغت نحو 253 مليون دينار، وتترقب االوس����اط 
االستثمارية النتائج املالية لبيت التمويل الكويتي، وحققت اغلب اسهم 
الشركات االستثمارية ارتفاعا في اسعارها في تداوالت مرتفعة نسبيا 

على بعض االسهم.
فقد شهد سهم مشاريع الكويت 
ارتفاعا ملحوظا في س����عره في 
ت����داوالت مرتفعة نس����بيا، وان 
كان����ت متواضعة، اال ان الس����هم 
س����جل ارتفاعا من 490 فلسا الى 
520 فلسا، فيما انه رغم التداوالت 
املرتقعة نسبيا على سهم الصفاة 
لالستثمار والتي تُعد االعلى في 
قطاع االس����تثمار، اال انه س����جل 
انخفاضا في سعره السوقي بفعل 
س����يطرة عمليات املضاربة على 
تداوالت السهم، وفي الوقت الذي 
سجل فيه س����هم اكتتاب ارتفاعا 
نسبيا في سعره حافظ سهم املدينة 
للتمويل على سعره مستقرا في 
ت����داوالت مرتفعة نس����بيا، فيما 
حقق سهم نور لالستثمار ارتفاعا 
ملحوظا في س����عره في تداوالت 
ضعيفة ويالحظ ان اغلب اس����هم 

هشام أبوشادي
في أعقاب الهبوط الذي شهده سوق الكويت لألوراق 
املالية في اليومني املاضيني، حققت البورصة ارتفاعا في 
جميع مؤشراتها رغم استمرار ضعف عمليات الشراء 

على مختلف األسهم.
ورغم ان ارباح البنك الوطني والتي س����جلت منوا 
جيدا بنسبة 10%  واعالن األوسط حتقيق ارباح بقيمة 
15.1 مليون دينار أعطت إشارات ايجابية إال ان أوساط 
املتداول����ني يترقبون إعالن باق����ي البنوك عن نتائجها 
املالية، ومن الواضح انه يتوقع ان حتقق أغلب البنوك 
أداء جيدا في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني، األمر 

الذي سيقلل من حدة القلق لدى أوساط املتداولني.
وكما س����بق أن أكدنا في تقارير »األنباء« السابقة، 

فإن أس����عار العديد من األسهم السوقية أقل بكثير من قيمتها الدفترية 
واالسمية، األمر الذي يجعلها أهدافا استثمارية بعيدة املدى، كما يجب 
ان نؤكد ان السوق سيعود لوتيرة نشاطه القوي اعتبارا من منتصف 
الش����هر املقبل، خاصة ان الكثير من املجاميع االستثمارية ستعمل على 
رفع قيم أصولها استعدادا لقرب نهاية العام، وذلك ألسباب منها حتسني 
الوضع التفاوضي للشركات التي تقوم مبفاوضات إلعادة جدولة ديونها، 
وكذل����ك رفع قيم أصولها املرهونة لدى البنوك، باالضافة الى انه يجب 
األخذ في عني االعتبار ان الشركات التي لها استثمارات في أسواق املال 
اخلليجية استفادت من املكاسب الكبيرة التي حققتها هذه األسواق، كما 
ان اصولها العقارية في هذه الدول ش����هدت وضعا أفضل في ظل عودة 
التحسن لهذه األصول في الدول اخلليجية خاصة في قطر والسعودية 
واإلمارات، ومعروف ان العديد من الش����ركات الكويتية لها استثمارات 
في الدول اخلليجية اكثر من استثماراتها في الكويت، لذلك فإن مجمل 
األوضاع املالية للشركات يتوقع ان تكون في وضع أفضل في النصف 

الثاني من العام احلالي مقارنة بالنصف األول من العام احلالي.
ارتفع املؤشر العام للبورصة 64.2 نقطة ليغلق على 7674.9 نقطة 
بارتفاع نسبته 0.84% مقارنة بأول من امس، كذلك ارتفع املؤشر الوزني 
3.25 نقاط ليغلق على 451.13 نقطة بارتفاع نسبته 0.73% مقارنة بأول 

من أمس.
وبلغ اجمالي األسهم املتداولة 210.5 ماليني سهم نفذت من خالل 4720 
صفقة قيمتها 45.7 مليون دينار، وجرى التداول على أسهم 139 شركة 
من أصل 203 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار أسهم 75 شركة وتراجعت 
أسعار أسهم 20 ش����ركة، وحافظت أسهم 44 شركة على أسعارها و64 

شركة لم يشملها النشاط.
وتصدر قطاع الش����ركات االستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 
67.5 مليون سهم نفذت من خالل 1535 صفقة قيمتها 10 ماليني دينار.

الدويسان والشريعان وشهاب والعجيل وعلي لعضوية اللجنة التأسيسية

عمر راشد 
كما توقعت »األنباء« أمس، 
فاز عادل القطامي من ش���ركة 
»هيرميس إيفا« وهاشم احلنيان 
من »املثنى للوساطة« مبقعدي 
شركات الوس���اطة في اللجنة 
اإلش���رافية لتطوي���ر آلي���ات 
التداول والرقاب���ة، وذلك في 
اجتماع حضره ممثلني عن 14 
شركة وساطة أمس، واحتضنها 
مس���رح اخلرافي عل���ى مدى 
أكثر من نصف الس���اعة، على 
أن يتم إرسال االسمني بكتاب 
من شركات الوساطة إلى إدارة 

السوق اليوم. 
وفي هذا السياق، أشار نائب 
رئيس مجل���س إدارة االحتاد 
للوساطة املالية فهد الشريعان 
في تصريح ل� »األنباء« إلى أنه 

حققت ش���ركة املس���تقبل 
العاملي���ة لالتص���االت أرباحا 
صافية بلغ���ت 2.468 مليون 
دينار في الربع الثالث من العام 
احلالي، أي بنسبة منو %4.47 
مقارنة باملدة املالية نفسها من 

العام املاضي.
 وقال رئيس مجلس إدارة 
العاملي���ة  ش���ركة املس���تقبل 
لالتصاالت مثنى احلمد في بيان 
صحافي إن اإليرادات التشغيلية 
بلغت نحو 39.375 مليون دينار 
كما بلغت ربحية السهم 31.98 
فلسا فيما بلغ العائد على حقوق 
املساهمني 24.30% وزاد إجمالي 
األصول بنسبة 13.47% ليبلغ 
20.120 مليون دينار مقارنة ب� 
17.731 مليون دينار في العام 

املاضي.
 وأضاف احلمد أن »املستقبل« 
حققت في الربع الثالث من العام 

القطاعات،  العليا مع مختلف 
والعمل بشفافية تامة من دون 
املبالغ���ة في بنود امليزانية أو 
أو األصول  تضخيم املشاريع 
وغيرها. وأكد أن »املستقبل« 
م���ن »الش���ركات القليلة التي 
مازال���ت تنفق عل���ى تدريب 
مواردها البشرية حتى في أشد 
األزمات املالية العاملية إلميانها 
بأن العنصر البشري يقف خلف 

كل جناح للشركة«.
وأكد أن إحدى استراتيجيات 
العاملي���ة  ش���ركة املس���تقبل 
لالتص���االت ه���و العمل وفق 
منظوم���ة اتص���االت كب���رى 
التنافس���ية  البيئات ذات  في 
املرتفعة، وذلك من خالل تأهيل 
واس���تقطاب املوظفني األكفاء، 
وتنويع األنشطة االستثمارية 
بصورة تتماش���ى م���ع عالم 

االتصاالت املتغير.

سياسة ضبط املصاريف وركزت 
على زيادة اإلعالنات في بعض 
املشاريع األمر الذي ساهم في 
رفع املبيعات على نحو ملحوظ 
وكانت النتيجة حتقيق أرباح 
ال ب���أس بها«. وأش���ار إلى أن 
هناك فرصا عديدة في س���وق 
االتصاالت »وقد ساهمت خبرتنا 
وعالقاتنا اإلس���تراتيجية في 
املنطقة في اقتناصها واالستفادة 
منها«. وتوقع أن يكون »الربع 
الرابع جيدا ويحقق منوا نظرا 
للمشاريع املتوقع جني ثمارها 

هذا العام«.
وذك���ر العوض���ي ان هناك 
عوامل كثيرة ساعدت »املستقبل« 
في احملافظة على أدائها منها: 
االستمرار في منهجية التسويق 
املدروسة، وحتفيز املوظفني، 
والعم���ل اجلماع���ي، وتطوير 
االتص���االت، وتواصل اإلدارة 

»املس���تقبل« ق���د تعدت عنق 
الزجاج���ة في األزم���ة املالية 
االقتصادية احلالية بتحقيقها 
ألرباح تشغيلية جيدة وتنويع 
مدروس الستثماراتها املوزعة 

على قطاعات مختلفة.
 وأض���اف أن »املس���تقبل« 
وش���ركاتها التابع���ة »اتبعت 

احلالي أرباح���ا صافية بلغت 
932.250 دينارا، في حني حققت 
في الربع الثاني من العام احلالي 
أرباحا صافية بلغت 923.607 

دنانير.
ق���ال العضو   من جهت���ه 
املنتدب لشركة املستقبل العاملية 
لالتصاالت صالح العوضي إن 

أن االحتاد سيكون بوابة انطالق 
شركات الوساطة نحو تطوير 

آلياتها خالل املرحلة املقبلة.
وكشف الش���ريعان عن أن 
اجتماعا ستعقده اللجنة أوائل 
األسبوع املقبل الختيار رئيس 
ومقرر اللجنة ونائب الرئيس 

والعضوين املمثلني لها. 
التفاصي���ل أوضح  وف���ي 
الش���ريعان أن االجتماع أسفر 
عن اختي���ار عضوين من بني 
أربعة مرشحني تقدموا لالختيار 
وهم: طارق نصر اهلل من كي 
آي سي للوساطة وعبد احملسن 
قاروني من »الوسيط« وعادل 
بيطاني م���ن »إيفا هيرميس« 
وهاش���م احلنيان م���ن املثنى 

للوساطة. 
وفيم���ا يتعل���ق بانتخاب 

وأضاف أن اللجنة التأسيسية 
ستس���عى في الفت���رة املقبلة 
لالنتهاء من الترخيص الالزم 
لتأسيس احتاد شركات الوساطة 
بشكل رسمي، مشيرا إلى أن من 
بني تلك اجلهات وزارتي التجارة 
والشؤون االجتماعية، الفتا إلى 

مت انتخ���اب 5 أعضاء من بني 
7 مرش���حني تقدموا لعضوية 
اللجنة التأسيسية وهم أحمد 
الدويسان من »الرباعية« وخليفة 
العجيل من »الوسيط« وعمار 
علي من العربي وطارق شهاب 
من »الوطني« وفهد الشريعان 

من »االحتاد«.
وقال إن مجموعة »اخلمسة« 
بذلت جهدا كبيرا في التنسيق 
مع جميع األطراف للتنس���يق 
على مستوى شركات الوساطة 
وممث���ل الش���ركات في جلنة 
السوق طارق األيوب وهي التي 
أعطت لنا اس���تحقاق التواجد 
في شركات الوساطة وسيكون 
هناك اتصال دائم مع املعنيني 
بتنظيم وتطوير آليات التداول 

من خاللها. 

اللجنة التأسيسية املكونة من 
5 أعضاء والتي ستكون مبثابة 
نواة لتأس���يس احتاد شركات 
الوساطة، أفاد الشريعان بأن 7 
مرشحني تقدموا للترشح بعد 
إبداء بعض األعضاء عدم رغبتهم 
الترش���ح وهم عمار علي  في 
من العربي للوساطة وخليفة 
العجيل من الوس���يط وأحمد 
الدويسان من الرباعية وطارق 
الش���هاب من »الوطني« وبدر 
اجلراوي من السيف وشريف 
الرازق من »كيفك« وفهد  عبد 

الشريعان من »االحتاد«. 
الوساطة  وقال إن شركات 
رمبا تطلب عقد اجتماع مع إدارة 
السوق لبحث ملفات معينة مع 
إدارة الس���وق خالل األسبوع 

املقبل.

»الوساطة« تصّوت باإلجماع على القطامي والحنيان
لتمثيلها في لجنة تطوير آليات التداول والرقابة

»المستقبل لالتصاالت« تربح 2.468 مليون دينار بواقع 31.98 فلسًا

»التجاري« يدعم االقتصاد الوطني عبر تمويل 
مشاريع حيوية بمليارات الدوالرات

البدر: سهم »بيتك« تدعمه قاعدة متينة  تعتمد 
على وضع  مالي راسخ وتوسعاته وأرباحه 

»المركزي« وافق للبنك على شراء 10% من أسهمه 

أكد البنك التجاري الكويتي 
العام لدعم مس���يرة  توجهه 
االقتص���اد الوطن���ي وذل���ك 
م���ن خ���الل متوي���ل الع�ديد 
من املش���اريع احليوية التي 
تط����رحها اجلهات احلكومية 
ك���وزارة األش���غال، ووزارة 
الكهرباء واملاء، والش���ركات 
التابع���ة ملؤسس���ة البترول 
الكويتي���ة، والهيئ���ة العامة 
الس���كنية، وغيرها  للرعاية 
من الهيئات احلكومية إضافة 
إلى نخبة من شركات القطاع 

اخلاص.
وفي هذا الس���ياق صرح مدي���ر عام قطاع 
االئتمان التج���اري في البنك لؤي مقامس بأن 
هذا الدعم هو جزء من جهودنا املتواصلة لتقدمي 
العديد من املشاريع اإلمنائية التي تساهم في 
بن���اء البنية التحتية مث���ل محطات الكهرباء، 
املشاريع اإلسكانية، الطرقات، شبكات الصرف 
الصحي، املباني اجلامعية، قاعات التشريفات 
والستادات الرياضية إضافة إلى املشاريع اخلاصة 
الدفاع والداخلية، وكذلك مش���اريع  بوزارتي 
الفخمة  التجارية  القطاع اخلاص كاألس���واق 
التجارية واالستثمارية. حيث تصل  واملباني 

قيمة متويل هذه املشاريع إلى 
مليارات الدوالرات.

إلى دور  واش���ار مقامس 
البنوك احمللي�������ة بالتعاون 
فيما بينهم���ا وبش�����كل مستمر 
عل���ى متويل هذه املش���اريع 
العمالقة والت���ي تتخ�����طى 
تس���هيالتها املطلوبة احلدود 
املنفردة لكل  االئتم������اني���ة 
ب�����نك على حدة. مشيرا إلى 
أن البنك التج���اري الكويتي 
قد شارك بالتعاون مع بعض 
البنوك احمللية ف���ي ترتيب 
التسهيالت املشتركة ملشاريع عدة مثل محطة 
كهرباء الزور، محطة كهرباء الشع����يبة الشمالية، 
محطات حتليه املياه، والعديد من املش���اريع 
الكبرى التابعة لش���ركة نفط الكويت وشركة 

البترول الوطنية.
واجلدي���ر بالذكر أن التج���اري قام مؤخرا 
باملشاركة في متويل مش���روع محطة كهرباء 
الصبي���ة التي تأتي ضمن خطة لزيادة الطاقة 
اإلنتاجية لتلبية احتياجات الكويت املتزايدة 
للطاقة الكهربائية، علما أنه من املتوقع طرح 
مشروعني مماثلني في منطقة الزور اجلنوبية 

والزور الشمالية في نفس اإلطار.

إدارة املخاطر  ق���ال مدي���ر 
التمويل  واملتابع���ة في بي���ت 
الكويت���ي »بيت���ك« عبدالعزيز 
البدر ان بن���ك الكويت املركزي 
وافق على طلب جتديد سريان 
املوافقة لبيتك باستخدام حقه 
في ش���راء ما ال يتج���اوز %10 
من أسهمه وذلك ملدة 6 شهور، 
ووفقا لتعليمات البنك املركزي 
في هذا الشأن التي تتناول تقنني 
البنوك ألسهمها  عمليات شراء 
من خالل السماح بالشراء مبا ال 
يتجاوز حدود مصادر التمويل 

التي تتوافر للبنك من احتياطيات وأرباح مرحلة 
وعالوة إصدار.

وقال البدر في تصريح صحافي انه يتم إلزام 
البنوك باإلفصاح عن عمليات البيع والشراء التي 

تتم على أسهمها مع بيان األرباح 
أو اخلس���ائر التي قد تتأتى من 

ممارسة البنك لهذا النشاط.
وأكد البدر أن عملية الشراء 
ال ترتبط بسعر سهم »بيتك« في 
سوق الكويت لألوراق املالية حيث 
دأب »بيتك« على عدم التدخل في 
سعر السهم وتركه حرا يخضع 
ملعيار العرض والطلب وحصافة 
املساهم واملشتري وقدرته على 
تقدير قيمة السهم وفق املعطيات 
احلقيقية واملؤشرات املالية، وانه 
في هذه احلالة ميارس فقط حقه 
القانوني، مشيرا إلى أن سهم »بيتك« تدعمه قاعدة 
متينة تقوم على الوضع املالي الراسخ للبنك وخططه 
املستقبلية وتوسعاته وأرباحه التشغيلية وتنوع 

مصادر ربحيته وغيرها من املؤشرات.

  استحوذت قيمة تداول اسهم 9 شركات والبالغة 
24.5 مليون دينار على 53.6% من القيمة االجمالية، 
وهذه الشركات هي: الوطني، بيتك، مشاريع الكويت، 
الصفاة لالستثمار، منا القابضة، زين، التمويل اخلليجي، 

بنك اخلليج وبنك برقان.
  استحوذت قيمة تداول سهم منا القابضة البالغة 7.7 

ماليني دينار على 16.8% من القيمة االجمالية.
  باس���تثناء انخفاض مؤشر قطاع التأمني مبقدار 
6 نقاط، فقد حققت القطاعات االخرى ارتفاعا أعالها 
قطاع اخلدمات مبقدار 132.9 نقطة، تاله قطاع الشركات 
غير الكويتية مبقدار 108 نق���اط، تاله قطاع البنوك 

مبقدار 102.7 نقطة.

لؤي مقامس

عبدالعزيز البدر 

صالح العوضي

 فهد الشريعان

مثنى احلمد

اسـتحـواذ 
تداول  قيمــــة 
شركات   9 أسهم 
من   %53.6 علـى 
القيمـة اإلجمالية

وجاء قطاع الش����ركات اخلدماتية في املركز الثاني 
بكمية تداول حجمها 34.7 مليون سهم نفذت من خالل 

900 صفقة قيمتها 8.6 ماليني دينار.
واحتل قطاع الشركات غير الكويتية املركز الثالث 
بكمية تداول حجمها 33.7 مليون س����هم من خالل 457 

صفقة قيمتها 3.8 ماليني دينار.
وحصل قطاع الشركات العقارية على املركز الرابع 
بكمية تداول حجمها 32.9 مليون سهم نفذت من خالل 

535 صفقة قيمتها 3.7 ماليني دينار.
وجاء قطاع الشركات الصناعية في املركز اخلامس 
بكمية تداول حجمها 25 مليون س����هم نفذت من خالل 

785 صفقة قيمتها 10.7 ماليني دينار.
ال توجد اي مجموعة استثمارية في السوق ال تعاني 
م����ن ازمات مالية نتيج����ة الهبوط الكبير في قيم اصولها في الس����وق 
الكويتي واالسواق اخلليجية، وجزء كبير من معاجلة هذه االزمات يكمن 
ف����ي رفع قيم هذه االصول، وليس هناك مفر من ذلك الس����باب ان  رفع 
قيم االصول س����يؤدي الى تخفيض ضغوط البنوك على هذه املجاميع 
خاصة ان نسبة كبيرة من استثمارات املجاميع االستثمارية في السوق 

مرهونة لدى البنوك.
كذلك رفع قيم االصول تقوية للمركز املالي لها في املفاوضات اخلاصة 

الديون، لذلك فإن  باعادة جدولة 
النص����ف الثاني من الربع االخير 
من العام احلالي يتوقع ان يشهد 
نش����اطا ملحوظا، وقد يكون في 
نفس مستوى النشاط الذي شهدته 
البورصة في بدايات الربع الثاني 
من العام احلالي، وذلك بدعم من 
استمرار حتسن اسواق املال العاملية 
واخلليجية، فضال عن ان الشركات 
كلها ستكون قد انتهت من االعالن 
رسميا عن نتائجها املالية لفترة 
التسعة اشهر، وبالتالي القدرة على 
مقارنة هذه النتائج والتوقعات في 
الربع االخير باالس����عار السوقية 
ال����ذي يوفر  االم����ر  للش����ركات، 
محفزات للس����وق، فضال عن انه 
الفترة س����تكون املالمح  في تلك 
ظهرت بشكل واضح للعالقة بني 
السلطتني التشريعية والتنفيذية 

ارتفاع أسـعار 
في  األسـهم  معظم 
تـداوالت ضعيفــة 
يظهر قدرة المجاميع 
ية  ر ستثمـــــا ال ا


