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»فيتش« تثّبت تصنيف »التجاري«
عند »A+« مع نظرة مستقرة

»بيان«: 17.81 فلس خسارة
أع���ل���ن���ت ب���ي���ان ل���اس���ت���ث���م���ار أن���ه���ا س��ج��ل��ت ف��ي 
ال��ن��ص��ف األول م��ن ال��ع��ام امل��ال��ي ال��ح��ال��ي خسائر 
 2.572 منها  دي��ن��ار،  مليون   6.365 بلغت  صافية 
ال��ث��ان��ي. وبلغت خسارة  ال��رب��ع  مليون دي��ن��ار ف��ي 
ال��رب��ع  ال��س��ه��م 17.81 ف��ل��س، م��ن��ه��ا 7.2 ف��ل��س ف���ي 

الثاني.
وباملقارنة حققت الشركة في النصف األول من 
العام املاضي خسائر صافية بلغت 7.668 مليون 
الثاني.  الربع  في  دينار  5.8 مليون  دي��ن��ار، منها 
منها  فلس،   21.48 آن���ذاك  السهم  خ��س��ارة  وبلغت 

16.21 فلس في الربع الثاني.
وبلغ إجمالي موجودات الشركة 68.332 مليون 
للمطلوبات.  دي��ن��ار  مليون   38.96 مقابل  دي��ن��ار، 
وب��ل��غ إج��م��ال��ي ح��ق��وق امل��س��اه��م��ن 29.36 مليون 

دينار.

»منافع«: 3.48 فلس خسارة
أع���ل���ن���ت م���ن���اف���ع ل��اس��ت��ث��م��ار أن���ه���ا ح��ق��ق��ت ف��ي 
ال��ن��ص��ف األول م��ن ال��ع��ام امل��ال��ي ال��ح��ال��ي خسائر 
ألف   240 منها  دي��ن��ار،  أل��ف   651.8 بلغت  صافية 
دي��ن��ار ف��ي ال��رب��ع ال��ث��ان��ي. وبلغت خ��س��ارة السهم 

3.48 فلس، منها 1.2 فلس في الربع الثاني.
وب��امل��ق��ارن��ة حققت ال��ش��رك��ة ف��ي ال��ن��ص��ف األول 
من العام املاضي خسارة صافية بلغت 478 ألف 
دينار، و502 ألف دينار في الربع الثاني. وبلغت 
خسارة السهم آن��ذاك 2.39 فلس، و2.53 فلس في 

الربع الثاني.
وبلغ إجمالي موجودات الشركة 24.83 مليون 
وبلغ  للمطلوبات.  دينار  أل��ف   524 مقابل  دينار، 

إجمالي حقوق املساهمن 24.3 مليون دينار.

»التغليف«: 13.63 فلس أرباحًا
ح���ق���ق���ت ال����ش����رك����ة ال���ك���وي���ت���ي���ة ل���ص���ن���اع���ة م�����واد 
العام  من  األول  النصف  في  )التغليف(  التغليف 
ألف   576.3 أرب��اح��ًا صافية بلغت  ال��ح��ال��ي  امل��ال��ي 
الثاني.  الربع  أل��ف دينار في  دي��ن��ار، منها 285.7 
وب��ل��غ��ت رب��ح��ي��ة ال��س��ه��م 13.63 ف��ل��س، م��ن��ه��ا 6.76 

فلس في الربع الثاني.
وب��امل��ق��ارن��ة حققت ال��ش��رك��ة ف��ي ال��ن��ص��ف األول 
من العام املاضي أرباحًا صافية بلغت 667.3 ألف 
الثاني.  الربع  أل��ف دينار في  دي��ن��ار، منها 285.7 

منها  ف��ل��س،   15.79 آن���ذاك  السهم  ربحية  وبلغت 
7.77 فلس في الربع الثاني.

وبلغ إجمالي موجودات الشركة 11.68 مليون 
للمطلوبات.  دي��ن��ار  م��ل��ي��ون   2.14 م��ق��اب��ل  دي���ن���ار، 
وب��ل��غ إج��م��ال��ي ح��ق��وق امل��س��اه��م��ن 9.53 م��ل��ي��ون 
التعامات  من  املصروفات  اجمالي  وبلغ  دي��ن��ار. 

مع االطراف ذات الصلة مبلغ 63.76 ألف دينار.

»اكتتاب«: 5.71 فلس خسارة
سجلت اكتتاب القابضة  )اكتتاب( في النصف 
األول م���ن ال���ع���ام امل���ال���ي ال��ح��ال��ي خ��س��ائ��ر صافية 
أل��ف دينار  دي��ن��ار، منها 304.5  2.9 مليون  بلغت 
ف��ي ال��رب��ع ال��ث��ان��ي. وب��ل��غ��ت خ��س��ارة ال��س��ه��م 5.71 

فلس، منها 0.59 فلس في الربع الثاني.
وباملقارنة حققت الشركة في النصف األول من 
العام املاضي خسائر صافية بلغت 4.25 مليون 
الثاني.  الربع  في  دينار  4.5 مليون  دي��ن��ار، منها 
وب��ل��غ��ت خ��س��ارة ال��س��ه��م آن����ذاك 8.23 ف��ل��س، منها 

8.88 فلس في الربع الثاني.
وبلغ إجمالي موجودات الشركة 29.85 مليون 
للمطلوبات.  دي��ن��ار  م��ل��ي��ون   8.51 م��ق��اب��ل  دي���ن���ار، 
وب��ل��غ إج��م��ال��ي ح��ق��وق امل��س��اه��م��ن 21.3 م��ل��ي��ون 
دينار. وبلغ اجمالي االيرادات من التعامات مع 

االطراف ذات الصلة مبلغ 327.25 ألف دينار.

»السالم«: 0.09 فلس خسارة
أعلنت مجموعة السام القابضة أنها سجلت 
في النصف األول من العام املالي الحالي خسارة 
صافية بلغت 21 ألف دينار، و53 ألف دينار في 
الربع الثاني وح��ده. وبلغت خسارة السهم 0.09 

فلس لألشهر الستة، و0.23 فلس للربع الثاني.
وب��امل��ق��ارن��ة حققت ال��ش��رك��ة ف��ي ال��ن��ص��ف األول 
م��ن ال��ع��ام امل��اض��ي خ��س��ائ��ر ص��اف��ي��ة بلغت 682.2 
ألف دينار، منها 368 ألف دينار في الربع الثاني. 
وب��ل��غ��ت خ��س��ارة ال��س��ه��م آن����ذاك 2.94 ف��ل��س، منها 

1.59 فلس في الربع الثاني.
وبلغ إجمالي موجودات الشركة 37.39 مليون 
للمطلوبات.  دي��ن��ار  مليون   17.32 مقابل  دي��ن��ار، 
وب��ل��غ إج��م��ال��ي ح��ق��وق امل��س��اه��م��ن 20.06 مليون 
دي���ن���ار. وب��ل��غ اج��م��ال��ي االي������رادات م��ن ال��ت��ع��ام��ات 
دي��ن��ارا،   286.625 مبلغ  الصلة  ذات  االط����راف  م��ع 
التعامات مع  م��ن  امل��ص��روف��ات  اجمالي  بلغ  كما 

االطراف ذات الصلة مبلغ 175.972 دينارا.

تصنيف  االئ��ت��م��ان��ي  للتصنيف  فيتش  وك��ال��ة  ثبتت 
مع   »+A« عند  الطويل  للمدى  الكويتي  التجاري  البنك 
نظرة مستقبلية مستقرة، والتصنيف القصير املدى عند 

.»F1«
وق����ال����ت ال���وك���ال���ة إن ت��ص��ن��ي��ف ال���ب���ن���ك ت���دع���م���ه ال���ق���وة 
امل���ال���ي���ة ل��ل��ك��وي��ت )ت��ص��ن��ي��ف��ه��ا AA/ م��س��ت��ق��ر(، وأه��م��ي��ة 
ال��ب��ن��ك ال��ت��ج��اري ف���ي ال��ن��ظ��ام امل��ص��رف��ي امل��ح��ل��ي، مشيرة 
إل��ى االح��ت��م��ال امل��رت��ف��ع ج��دًا ل��ت��واف��ر ال��دع��م م��ن السلطات 

الكويتية إذا احتاجها البنك.
وأشارت الوكالة إلى أن أرباح البنك قبل املخصصات 
ارت��ف��ع��ت ب��ن��س��ب��ة 24 ف���ي امل���ئ���ة ع��ل��ى أس�����اس س���ن���وي في 
م��ل��ي��ون  ل��ت��ب��ل��غ 52.3  ال���ح���ال���ي  ال���ع���ام  م���ن  ال��ن��ص��ف األول 
وتكاليف  األساسية  العائدات  بارتفاع  مدفوعة  دي��ن��ار، 
التشغيلية املنخفضة. وظلت املخصصات مرتفعة عند 
إل��ى 1.5  50.8 مليون دينار، ما خفض األرب��اح الصافية 
مليون دينار. وتوقعت الوكالة أن تظل أرباح البنك تحت 
البنك تحسن  ي��ح��اول  فيما  القصير  امل��دى  ف��ي  الضغط 
املئة  التي تقف عند ح��دود 47 في  تغطية االحتياطات، 

كما في نهاية النصف األول.
وأشارت »فيتش« إلى أن محفظة قروض »التجاري« 
معرضة لقطاعات اقتصادية أكثر تذبذبًا، مثل اإلنشاءات 
األسهم،  لشراء  واإلق���راض  االستثمار  وشركات  والعقار 
م��ب��ي��ن��ة أن ج����ودة األص�����ول ت��ح��س��ن��ت ف���ي ال��ن��ص��ف األول 
بفضل عمليات شطب قروض مغطاة باملخصصات من 
امليزانية. وبلغت نسبة القروض املتعثرة لدى البنك 13.6 
في املئة في نهاية النصف األول، مقارنة ب�15.4 في املئة 

قبل سنة.
وق���ال���ت ال���وك���ال���ة إن���ه���ا ال ت��ت��وق��ع ت����ده����ورًا ف���ي ج���ودة 
األصول، لكنها تبقى حذرة في شأن التعرضات لبعض 

القطاعات.
مقبولة  تبدو  الرسملة  مستويات  أن  الوكالة  وبينت 
وقريبة من متوسط ما هو سائد في القطاع، مشيرة إلى 
أن كفاية رأس املال للشريحة األولى )tier1( تبلغ 18.5 في 

املئة، فيما يبلغ معدل »فيتش« للرسملة 19.2 في املئة.
ولفتت »فيتش« إلى أن »التجاري« يعد رابع أكبر بنك 

في الكويت من حيث حجم املوجودات.

فريق من الخبراء يناقشها مع »املالية« البرملانية

بورسلي: االنتهاء خالل أسابيع
من التعديالت على »قانون الشركات«

ك����ون����ا - أك�������دت وزي��������رة ال���ت���ج���ارة 
والصناعة الدكتورة أماني بورسلي 
ان م����ش����روع ق����ان����ون ال����ش����رك����ات م��ن 
العمل  وان  التجارة  وزارة  اول��وي��ات 
ج���ار ع��ل��ى ق���دم وس���اق ل��ان��ت��ه��اء من 
ص���ي���اغ���ة ال����ت����ع����دي����ات ع���ل���ي���ه خ���ال 

االسابيع القليلة املقبلة. 
وق����ال����ت ب���ورس���ل���ي ف����ي ت��ص��ري��ح 
ص���ح���اف���ي ام������س ان ه������ذا ال���ق���ان���ون 
س��ي��س��ه��م ب��ش��ك��ل ك��ب��ي��ر ف���ي ال��ق��ض��اء 
ع���ل���ى ال���ك���ث���ي���ر م����ن امل���ش���ك���ات ال��ت��ي 
ت���ع���ان���ي م���ن���ه���ا ال����ش����رك����ات امل��ح��ل��ي��ة 
وم���ع���ال���ج���ة ال����ع����دي����د م�����ن ال���ث���غ���رات 
ال��س��اب��ق��ة ب��م��ا ت���ع���ود م��ن��ف��ع��ت��ه على 

االقتصاد الوطني بشكل عام. 
ال��ج��دي��د  ال����ق����ان����ون  واض����اف����ت ان 
س��ي��س��ه��ل ال���ع���دي���د م����ن االج���������راءات 
ال����خ����اص����ة ب����ال����ش����رك����ات ب����م����ا ف��ي��ه��ا 

اج��راءات استصدار التراخيص بما 
للدولة  ال��ع��ام��ة  ال��رؤي��ة  م��ع  ينسجم 
ف��ي ت��ح��وي��ل ال��ب��اد ال���ى م��رك��ز مالي 

وتجاري اقليمي. 
امل�����ش�����روع  ه��������ذا  ان  واوض�������ح�������ت 
»ح���ص���ي���ل���ة ج����ه����ود ح���ث���ي���ث���ة ب���ذل���ت 
م��ن ق��ب��ل اع��ض��اء اللجنة امل��ال��ي��ة في 
مجلس االم��ة وال��ذي��ن اب��دوا خالها 
ح����رص����ا ش����دي����دا ع���ل���ى ان����ج����از ه���ذا 
القانون بما يلبي افضل املمارسات 
ال��ع��امل��ي��ة«، م��ع��رب��ة ع��ن ش��ك��ره��ا لكل 
من ساهم في اع��داد مشروع قانون 
وف��رق  م��ن وزراء سابقن  ال��ش��رك��ات 

عمل وغيرهم. 
وذك�����رت ان ال��ف��ري��ق ال����ذي ق��ام��ت 
ب���ت���ش���ك���ي���ل���ه م������ن خ������ب������راء م��ح��ل��ي��ن 
ودول���ي���ن ب��ه��دف م��راج��ع��ة م��س��ودة 
املشروع انتهى من مراجعة املسودة 

االخيرة وتتم حاليا مناقشتها مع 
ال��ل��ج��ن��ة امل���ال���ي���ة ف���ي م��ج��ل��س االم���ة 
ل���ل���وص���ول ال����ى امل����س����ودة ال��ن��ه��ائ��ي��ة 

وفق املاحظات التي أبداها اعضاء 
ال��ل��ج��ن��ة ت��م��ه��ي��دا ل���دخ���ول امل��ش��روع 
ف��ي آخ���ر م��راح��ل اع��ت��م��اده وم���ن ثم 

تطبيقه. 
وب���ي���ن���ت ب���ورس���ل���ي ان امل���ش���روع 
اع����د ب��ش��ك��ل ي��ن��س��ج��م م���ع امل��ع��اي��ي��ر 
واالسس العاملية في اعداد القوانن 
االق���ت���ص���ادي���ة ال س��ي��م��ا م��اي��ت��ع��ل��ق 
م��ن��ه��ا ب���ش���ؤون ال���ش���رك���ات، م��ش��ي��رة 
الى أن هذا االم��ر سيعطي القانون 
اي���ج���اب���ي���ات م���ض���اع���ف���ة ت���س���ه���م ف��ي 

تحقيق االهداف املرحلية للدولة. 
ت��ح��ت��ل  ال���ك���وي���ت  وأوض�����ح�����ت ان 
م���رت���ب���ة م���ت���واض���ع���ة ف����ي امل����ؤش����رات 
بدول  مقارنة  العمل  لبيئة  الدولية 
م��ج��ل��س ال��ت��ع��اون ال��خ��ل��ي��ج��ي حيث 
ص��ن��ف��ت ف���ي امل��رت��ب��ة 74 ع��امل��ي��ا في 
ح��ن صنفت ف��ي امل��رك��ز 141 ف��ي ما 

ي��ت��ع��ل��ق ب����اج����راءات ب����دء امل��ش��اري��ع. 
امل��رت��ب��ة ال تنسجم  وق��ال��ت ان ه���ذه 
م����ع ت���ط���ل���ع���ات ال���ح���ك���وم���ة ف����ي ه���ذا 
امل��ي��دان م��ؤك��دة ان ق��ان��ون الشركات 
في  الكويت  مرتبة  الجديد سيعزز 
امل��ؤش��رات ال��دول��ي��ة ف��ي جميع هذه 

املجاالت. 
واش��ارت بورسلي الى ان قانون 
ال���ش���رك���ات س��ي��س��اع��د ف���ي ال��ق��ض��اء 
ع����ل����ى ال����ب����ي����روق����راط����ي����ة وت���ب���س���ي���ط 
اج���راءات انشاء الشركات »م��ا يعد 
مكسبا مهما لاقتصاد الكويتي ال 

سيما في هذه املرحلة«. 
واع���رب���ت ع���ن أم��ل��ه��ا ف���ي تضافر 
الجهود كافة للخروج بهذا القانون 
ع��ل��ى ال���وج���ه امل���أم���ول م��ن��ه »وال����ذي 
س��ي��ك��ون اض���اف���ة م��ه��م��ة ل��اق��ت��ص��اد 

الوطني بمختلف قطاعاته«.

أماني بورسلي

نتائج النصف األول

»موديز« تمنح »الصناعات الوطنية« 
»B3« مع نظرة مستقبلية مستقرة

|   إعداد عماد المرزوقي   |

م��ن��ح��ت وك��ال��ة »م���ودي���ز« ل��خ��دم��ات امل��س��ت��ث��م��ري��ن درج��ة 
)B3( ملجموعة »الصناعات الوطنية« مع نظرة مستقبلية 
 .)B2( للمجموعة  ال��س��اب��ق  ال��ت��ص��ن��ي��ف  وك����ان  م��س��ت��ق��رة، 
مليون  ب���475  لصكوك  نفسه  التصنيف  الوكالة  ومنحت 

دوالر أصدرتها »الصناعات الوطنية«.
وقد اتخذت مجموعة »الصناعات الوطنية« في األشهر 
األخيرة عددا من الخطوات للحد من تعرضها ملخاطر إعادة 
التمويل عن طريق إعادة التفاوض على أساس طويل األجل 
وبعض التسهيالت االئتمانية قصيرة األجل بالتزامن مع 
تحسبا  املختلفة  االستراتيجيات  ومتابعة  صياغة  بداية 
من التعويض وإعادة تمويل الصكوك الجيدة في أغسطس 
للحصول على  داعمة  أنها  تعتبرها »موديز«  التي   2012
الوطنية«.  املكانة االئتمانية الشاملة ملجموعة »الصناعات 
»الصناعات  تصنيف  تخفيض  يعكس  السياق،  ه��ذا  ف��ي 
الى )B3( مع نظرة مستقبلية مستقرة مزيجا  الوطنية« 
من العوامل التي تشمل مخاطر التنفيذ املرتبطة بالخطوات 
التي ال يزال يتعني اتخاذها تحسبا الستحقاق الصكوك 
في غضون 12 شهرا وذلك لضمان تقوية قدرة املجموعة 
على مجابهة املخاطر الشاملة والحد من مخاطر التخلف 
ع��ن ال���س���داد. وق��ال��ت »م���ودي���ز« ان م��ج��م��وع��ة »ال��ص��ن��اع��ات 
الوطنية« قد تستغرق وقتا لتعزيز مكانتها املالية الحالية 
ستظل  الرئيسية  االئتمانية  املقاييس  بعض  أن  متوقعة 
اكثر عند درجة )B( للمكانة االئتمانية للمجموعة خالل 

18-24 شهرا املقبلة.
ف����ي ه������ذا ال�����ص�����دد، الح����ظ����ت »م������ودي������ز« ان م��ج��م��وع��ة 
»الصناعات الوطنية« وال سيما على مستوى هيكلة رأس 
املال، كما عبرت عنها نسبة القيمة السوقية فوق 51 في 
املئة اعتبارا من نهاية يونيو 2011، ونسبة التغطية النقدية 
)األرب�����اح ال��ن��ق��دي��ة وإي������رادات ال��ف��وائ��د إل���ى ح��س��اب ال��ف��ائ��دة 
ال��ن��ق��دي��ة( م��ن امل��ت��وق��ع أن تظل اق��ل م��ن 1.0X ف��ي العامني 
املقبلني. في حني أن بعض املقتنيات األساسية الصناعية 
والتجارية قد تحسن أدائها املالي في عام 2010، ال يتوقع 
أن القدرة اإلجمالية لهذه املقتنيات ستحقق أرباحا كبيرة 
في املدى القريب لدعم املكانة املالية ملجموعة »الصناعات 
ال��رغ��م م��ن ذل��ك تقر وك��ال��ة »م��ودي��ز« بأن  الوطنية«، وعلى 
مجموعة »الصناعات الوطنية« يمكن أن تعتمد أكثر على 

مقتنيات سائلة ملواجهة أي نقص.

توقعت استمرار النمو في الفصول املقبلة

»االمتياز«: 19.2 مليون دينار 
أرباح النصف األول 

لجنة السوق تناقش اليوم الخصخصة ومصير املوظفني
|   كتب رضا السناري   |

م���ن امل��رت��ق��ب أن ت��ن��اق��ش ل��ج��ن��ة س����وق ال��ك��وي��ت ل�����ألوراق 
املطروحة  القضايا  م��ن  جملة  ال��ي��وم  اجتماعها  ف��ي  املالية 
م��ن��ذ ف���ت���رة وت��ت��ع��ل��ق ب��م��س��ت��ق��ب��ل ال���ب���ورص���ة، وع���ل���ى رأس��ه��ا 
تأجيل  فكرة  تطرح  ان  املتوقع  من  إذ  الخصخصة،  مسألة 
االعضاء  غالبية  ما سيقابله معارضة  وه��ي  الخصخصة، 
ال��ذي��ن ي���ؤي���دون اق����رار ه���ذا االج�����راء ف��ي امل��وع��د ال���ذي ح��دده 
امل��ال، وااللتزام بالتعاون مع »الهيئة«  قانون هيئة اس��واق 
العملية  باتمام  القبندي  عبدالله  برئاسة  املشكل  والفريق 

وتأسيس الشركة املخصصة، وتقدير االصول.
ال�����وزراء نقل  ت��ن��اق��ش اللجنة ط��ل��ب مجلس  ي��ت��وق��ع ان  ك��م��ا 
مبنى س��وق ال��ك��وي��ت ل����ألوراق امل��ال��ي��ة إل��ى هيئة اس���واق امل��ال، 
االج��راء،  لهذا  الرافض  السيف  البورصة حامد  مدير  وموقف 
ان��ه��اء االم���ور املتعلقة  كما يتوقع ان يتضمن ج��دول االع��م��ال 
باملوظفن وتصفية حساباتهم وفقا للمادة »156« من قانون 
هيئة اسواق املال، بعد ان اصدرت »الهيئة« توجهيتها بتكليف 

اللجنة بتطبيق املادة وانهاء حسابات موظفي السوق.
ومن املرتقب ان تعيد لجنة السوق تشكيل اللجان الرئيسية 

والفرعية.

أعلنت شركة االمتياز لاستثمار تحقيق ارباح نصف سنوية بلغت 19.2 مليون 
دينار ما يعادل 17.01 فلس ربحية للسهم الواحد.

واعتبر نائب رئيس مجلس االدارة العضو املنتدب في شركة االمتياز لاستثمار 
علي الزبيد هذه النتائج بانها ممتازة وتشغيلية، مما يؤكد ان الشركة ال تعتمد اال 
على نشاطها التشغيلي، حيث ان الشركة ال يوجد لديها اي دخل من نشاط مضاربي 

منذ تأسيسها.
املتوازن  االداء والنشاط  املالية ج��اءت مرضية وتعكس  النتائج  ان  الزبيد  وق��ال 

للشركة خال فترة النصف االول من العام الحالي. 
وذكر الزبيد ان اجمالي املوجودات تجاوز 434 مليون دينار، مبينا ان املؤشرات 
االولية تشير الى استمرار نمو ارباح الشركة خال الفترات الفصلية املقبلة مدفوعا 

بأداء تشغيلي متميز.
ال�����س�����ه�����م وت��������داوالت��������ه  ف�������ي ح������رك������ة  ت�����ت�����دخ�����ل  ال������ش������رك������ة ال  ان  ال������زب������ي������د   واك������������د 
 وس��������ع��������ره ال������س������وق������ي ف��������ي ال�������ب�������ورص�������ة وان��������م��������ا ت�������ت�������رك ذل����������ك آلل��������ي��������ات ال�����ع�����رض 
ه��و  ال�����ش�����رك�����ة  ف������ي  ال����ت����ن����ف����ي����ذي����ة  االدارة  ي����ه����م  م������ا  ان  ع����ل����ى  م������ش������ددا   وال������ط������ل������ب، 
 ت����ح����ق����ي����ق ن�����ت�����ائ�����ج م�����ال�����ي�����ة ج�������ي�������دة ت�����س�����اع�����د ع�����ل�����ى ن�����م�����و ح�������ق�������وق امل����س����اه����م����ن 

وتحقيق االيرادات الجيدة، ونمو مستدام وليس تصعيد السعر السوقي للسهم.
واض��اف ان الوضع املالي للشركة متن وال تواجه الشركة اي مشاكل او عراقيل 
ولكن ما يحدث حاليا هو ان املتداولن لديهم قناعة عامة انه ال يوجد سهم في قطاع 
االستثمار مغر حتى يتم شراؤه ولكن نستطيع القول ان نتائج الشركة في النصف 

االول اظهرت اداء ووضع الشركة وماءتها ووضعها املالي.

• الزبيد: تعكس األداء 
املتوازن للشركة... 
واملوجودات بلغت 

434 مليون دينار

علي الزبيد
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