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»برقان«: نسعى لتقدمي أفضل العروض واخلدمات لعمالئنا
 ف��ي إط���ار ح��رص��ه ع��ل��ى ت��ق��دمي أف��ض��ل اخل��ص��وم��ات 
والعروض املميزة واخلدمات عالية اجلودة لعمالئه، أعلن 
بنك برقان، بالتعاون مع عيادة “Dental Idol” لطب 
األسنان التي تقع في منطقة الشعب البحري، عن خصم 

مميز جلميع عمالء البنك

بنسبة20 % عند الدفع باستخدام أي من بطاقات بنك 
برقان للسحب اآللي وبنسبة 25 % عند الدفع باستخدام 

أي من بطاقات بنك برقان االئتمانية. 
ويشمل اخلصم جميع اخل��دم��ات وع��الج��ات األسنان 
التي تشتهر بها عيادة “Dental Idol” مبا فيها زراعة 

االسنان، ابتسامة هوليود، تبييض االسنان واالنفزاالين.
وعيادة &quot; Dental Idol&quot; مجهزة بأحدث 
التقنيات العالجية، تدار من قبل طاقم طبي من أكفأ األطباء 
الذين لديهم خبرات طبية عريقة ويّتبعون أفضل األساليب 

املهنية والعالجات احلديثة في مجال طب الفم واألسنان.

ف���از ب��ن��ك ال��ك��وي��ت ال��دول��ي 
“KIB” بجائزتني ضمن جوائز 
The Asset Triple A للتمويل 
اإلس��الم��ي للعام 2019 والتي 
متنحها مجلة “ذا أسيت” من 
خالل حفل التتويج االفتراضي 
الذي أقيم يوم األربعاء املاضي 
 The Asset ع���ب���ر م���وق���ع
اإللكتروني، الرائدة في املجال 
املالي في آسيا واحمليط الهادئ، 
وه��م��ا: ج��ائ��زة “أفضل صكوك 
رأسمال مصرفية في الكويت” 
إلصداره صكوكاً ضمن الشريحة 
األول���ى اإلض��اف��ي��ة ل���رأس امل��ال 
حسب معيار كفاية رأس املال 

)بازل 3(.
 ”KIB“ ولقد ج��اء حصول
على هاتني اجلائزتني بناًء على 
تقييم جلنة التحكيم التي تتكّون 
من مجلس حترير املجلة الذي 
يتمتع بعقود م��ن اخل��ب��رة في 
تقييم القطاعني املصرفي واملالي 
وبعد مناقشات م��ع املشاركني 
ف��ي ال��س��وق لتقييم الصفقات 
التمويلية املبرمة خ��الل العام 
2019 ب��ن��اًء على ع��دة معايير 
رئيسية أب��رزه��ا أث��ر الصفقة 
وأهميتها ومدى درجة تعقيدها. 
وت��ع��د اجل��ائ��زت��ني ش��ه��ادة على 
مكانة “KIB” الرائدة وجهوده 
املتواصلة التي يبذلها في سبيل 
التفاعل م��ع األس���واق العاملية 
مما انعكس على تعزيز أسواق 
رأس املال اإلسالمية في الكويت، 
باإلضافة إلى التسعير العالي 
التنافسي واإلقبال الواسع على 
الصفقتني من قبل املستثمرين 

الدوليني، وكذلك استراتيجية 
التنفيذ ب��ال��ش��راك��ة م��ع جهات 

عاملية مرموقة.
وتعليقاً على ه��ذه اجلوائز، 
ق�����ال امل����دي����ر ال����ع����ام إلدارة 
االس��ت��ث��م��ار، ج��م��ال ال��ب��راك في 
البنك: “نشعر بالسعادة إزاء 
تقدير مؤسسات دولية مرموقة 
لتفانينا وعملنا املستمر. وما 
ه��ذه اجل��وائ��ز إال اع��ت��راف آخر 
بجهودنا الرامية إلى احملافظة 
على مكانة البنك واستقرار منوه 
وق��وة م��رك��زه امل��ال��ي واجل���دارة 
االئتمانية التي يتمتع بها، إلى 
جانب قدرته على بناء شراكات 
ذات أبعاد استثمارية مختلفة 
إقليمياً وعاملياً، وحتقيق أهداف 
البنك في حتريك عجلة التنمية 
االق��ت��ص��ادي��ة ف��ي ال��ب��الد حيث 

يشرفنا أن نكون جزءاً فعاالً في 
حتقيق ه��ذه التنمية م��ن خالل 
االستناد إل��ى سمعتنا املتميزة 
وعالقاتنا الراسخة في السوق 

املصرفي اإلسالمي.”
 ”KIB“ م��ؤك��داً أن إص����دار
ل��ه��ذه الصكوك ف��ي الكويت أو 
مشاركته فيها كمدير رئيسي 
مشترك وحافظ سجالت مشترك 
للصكوك ف��ي قطر يعتبر أم��راً 
حيوياً بالنسبة لالقتصاد احمللي 
واإلقليمي على حٍد سواء، حيث 
إن��ه يعزز مكانته على الساحة 
العاملية. مشيراً إلى أن املشاركة 
في مثل هذه املعامالت املالية يعد 
مبثابة أدوات ضرورية لتحقيق 
التطور االقتصادي املستمر في 

املنطقة.
ك��م��ا ن����وه  ال���ب���راك إل���ى أن 
“KIB” ي��ع��م��ل ع��ل��ى اغ��ت��ن��ام 
الفرص األفضل لتحقيق أهداف 
البنك االستراتيجية وتنويع 
محفظته االس��ت��ث��م��اري��ة ق��در 
اإلمكان، إلى جانب فتح أسواق 
جديدة وفرص للمستثمرين من 
خ��الل امل��ش��ارك��ة ف��ي إص���دارات 
الصكوك ذات األحجام واألنواع 
املختلفة ف��ي ال��ك��وي��ت ودول 
املنطقة، وه��و األم��ر ال��ذي يعزز 
من مكانته كبنك رائد استطاع أن 
يحافظ دائماً على منوه املستقر 
في سوق رأسمال الدين اإلقليمي 
وذل��ك على الرغم من التحديات 
والظروف االقتصادية الصعبة 
ال��ت��ي مي��ر ب��ه��ا ال��ع��ال��م نتيجة 
فيروس كورونا املستجد وأزمة 

انخفاض أسعار النفط.

للتمويل  جائزتني  على  يحصل    »KIB«
أسيت« »ذا  مجلة  من   2019 للعام  اإلسالمي 

ق��در مصدر حكومي وفقا مل��ا نشره 
م��وق��ع  “العربي اجلديد” أن صافي 
األص��ول السيادية اخلارجية للكويت 
بنحو 500 مليار دوالر، موضحا أن تلك 
القيمة تتضمن صافي أص��ول صندوق 
احتياطي األجيال القادمة واملقدر بنحو 

489 مليار دوالر.
وتتزايد قيمة هذا الصندوق باستمرار 
نتيجة التحويالت السنوية املستمرة 
بنحو 10 في املائة من إجمالي اإليرادات 
العامة للدولة التي تقرر إيقافها نتيجة 

تدهور الوضع املالي للدولة.
وأش�����ار امل���ص���در إل���ى أن األص���ول 
اخلارجية للكويت تتركز في 44 دولة 
حول العالم وتستحوذ الواليات املتحدة 
األميركية على النسبة الكبرى من إجمالي 

استثمارات الصندوق السيادي الكويتي، 
بحجم يصل إلى نحو 350 مليار دوالر 
وه��ي م��وزع��ة ف��ي األس��ه��م وال��س��ن��دات، 
خصوصا س��ن��دات اخل��زان��ة األميركية 
بنسبة 40 في املائة، مقابل 25 في املائة 
ه��ي ح��ص��ص ف��ي ش��رك��ات وم��ص��ارف 
أميركية كبرى، و35 في املائة في قطاع 

العقارات.
كما ت��وج��د اس��ت��ث��م��ارات ف��ي أوروب���ا 
جت���اوزت قيمتها 150 مليار دوالر. 
وأض���اف أن هناك أص��وال خارجية في 
ال��ي��اب��ان ودول آس��ي��ا بنحو 60 مليار 
دوالر، وغالبيتها في شركات كبرى تعمل 
في قطاع السيارات والتكنولوجيا، أما 
ال��ش��رق األوس���ط، فتصل إل��ى نحو 40 
مليار دوالر، وه��ي متنوعة في العقار 

وحصص في شركات مالية وتكنولوجية 
وأسهم.

الرئيس التنفيذي لشركة “بلوبرينت” 
القابضة ل��الس��ت��ش��ارات االستثمارية 
العقارية البريطانية، مشعل امللحم قال 
في تصريحات نشرها موقع  “العربي 
اجلديد” إن الكويت ستقوم بإعادة هيكلة 
استثماراتها اخل��ارج��ي��ة، خاصة بعد 
الضغوط التي تتعرض لها حلل أزمتها 
املالية الستمرار دفع الرواتب التي تأتي 
بالتزامن مع مواجهتها لتفشي فيروس 

كورونا.
وبحسب بيانات وزارة املالية فإن 
ب��ن��دي روات����ب ال��ع��ام��ل��ني ف��ي اجل��ه��ات 
احلكومية وال��دع��م امل��ق��دم للمواطنني، 
يشكالن أكثر من 50 في املائة من موازنة 

السنة املالية احلالية 2021/2020، 
التي بدأت بحلول إبريل ، لتبلغ قيمتهما 

نحو 51 مليار دوالر.
وأكد تقرير املركز العربي لالستشارات 
االقتصادية أن اإلجراءات احلكومية التي 
اتخذت بشأن تقليص ميزانيات الوزارات 
والهيئات احلكومية لم تفلح في كبح 
األزم���ة املالية ال��راه��ن��ة، ف��ي ظ��ل توقف 
األعمال وتراجع اإليرادات املالية نتيجة 
انخفاض أس��ع��ار النفط العاملية ومع 
زيادة اإلنفاق احلكومي ملواجهة تفشي 

فيروس كورونا في البالد.
من جانبه، ق��ال اخلبير االقتصادي 
الكويتي علي املوسى وفقا ملوقع العربي 
اجلديد، إن غياب التوافق بني البرملان 
واحل��ك��وم��ة بشأن إق���رار ق��ان��ون الدين 
ال��ع��ام سينعكس سلبا على االقتصاد 
الكويتي الذي أصبح على وشك االنهيار 
نتيجة ت��داع��ي��ات ف��ي��روس ك��ورون��ا 
وتراجع اإلي��رادات املالية بسبب انهيار 
أسعار النفط، محذرا من خطورة تآكل 
االحتياطي العام ال��ذي مت السحب منه 
خالل الفترات السابقة ألسباب عديدة 
أهمها تفاقم عجز املوازنة وزيادة اإلنفاق 
العام ملكافحة الفيروس في ظل توقف 

األنشطة االقتصادية.
وأضاف املوسى أنه في ظل عدم اليقني 
بشأن قرب انتهاء أزمة جائحة كورونا 
وفي ظل األنباء عن املوجة الثانية لتفشي 
الوباء في العالم والكويت خصوصا، 
يجب على احل��ك��وم��ة ات��خ��اذ إج���راءات 
احترازية بالتوافق مع البرملان حتى ال 
يدخل االقتصاد الكويتي النفق املظلم، 
الفتا إلى أن الوصول إلى مرحلة التعافي 
االقتصادي سيكون صعبا في ظل غياب 

التوافق.

500 مليار دوالر صافي األصول 
السيادية اخلارجية للكويت 

مقر هيئة االستثمار

جمال البراك
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قال تقرير الشال األسبوعي الصادر عن 
س��وق العقار احمللي – أغسطس 2020 : 
تشير آخر البيانات املتوفرة في وزارة العدل 
-إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- )بعد 
استبعاد ك��ل م��ن النشاط احل��رف��ي ونظام 
الشريط الساحلي( إلى ارتفاع في سيولة 
س��وق العقار في أغسطس 2020 مقارنة 
بسيولة يولي�و 2020، حي�ث بلغ�ت جمل�ة 
قيم�ة ت���داوالت العقود وال��وك��االت لشهر 
أغسطس نحو 268.7 مليون دينار كويتي، 
وه��ي قيمة أعلى مبا نسبته 51.4  % عن 
مستوى سيولة شهر يوليو 2020 البالغة 
نحو 177.5 مليون دينار كويتي، وكذلك 
أعلى مبا نسبته 86.1  % مقارنة مع سيولة 
أغسطس 2019 عندما بلغت السيولة آنذاك 

نحو 144.4 مليون دينار كويتي.
وتوزعت ت��داوالت أغسطس ما بني نحو 
253.9 مليون دينار كويتي عقوداً، ونحو 
14.7 مليون دينار كويتي وكاالت. وبلغ عدد 
الصفقات العقارية لهذا الشهر 827 صفقة، 
توزعت ما بني 789 ع��ق��وداً و38 وك��االت. 
وحصدت محافظة األحمدي أعلى ع��دد من 
الصفقات ب� 541 صفقة وممثلة بنحو 65.4 
% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها 
محافظة مبارك الكبير ب� 116 صفقة ومتثل 
نحو 14 %، في حني حظيت محافظة اجلهراء 
على أدن��ى ع��دد من الصفقات ب� 16 صفقة 

ممثلة بنحو 1.9 %.
وبلغت قيمة ت����داوالت ن��ش��اط السكن 
اخل��اص نحو 180.6 مليون دينار كويتي 

مرتفعة بنحو 92.3 % مقارنة مع يوليو 
عندما بلغت نحو 93.9 مليون دينار كويتي، 
وارتفعت نسبة مساهمتها إلى نحو 67.2 
% من جملة قيمة ت��داوالت العقار مقارنة 
مبا نسبته 52.9 % في يوليو. وبلغ املعدل 
الشهري لقيمة تداوالت السكن اخلاص خالل 
آخ��ر 12 شهراً نحو 100.2 مليون دينار 
كويتي، أي أن قيمة تداوالت أغسطس 2020 
أعلى مبا نسبته 80.3 % مقارنة باملعدل. 
وارتفع عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 762 
صفقة مقارنة ب��� 371 صفقة ف��ي يوليو، 
وب��ذل��ك بلغ معدل قيمة الصفقة ال��واح��دة 
ل��ن��ش��اط ال��س��ك��ن اخل���اص ن��ح��و 237 أل��ف 
دينار كويتي مقارنة بنحو 253 ألف دين��ار 
كويت���ي ف��ي يولي��و، أي بانخف�اض بح�دود 

.% -6.4
وبلغت قيمة ت����داوالت ن��ش��اط السكن 
االستثماري نحو 66 مليون دينار كويتي 
أي بارتفاع بنحو 114 % مقارنة بالشهر 
السابق )يوليو 2020( ح��ني بلغت نحو 
30.8 م��ل��ي��ون دي��ن��ار ك��وي��ت��ي، وارت��ف��ع��ت 
مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 24.6 
% مقارنة مبا نسبته 17.4 % في يوليو. 
وبلغ املعدل الشهري لقيمة ت��داوالت نشاط 
السكن االستثماري خ��الل 12 شهراً نحو 
60.1 مليون دي��ن��ار كويتي، أي أن قيمة 
تداوالت شهر أغسطس أعلى مبا نسبته 9.8 
% مقارنة مبعدل 12 شهراً. وارتفع عدد 
صفقاته إلى 56 صفقة مقارنة ب� 40 صفقة 
في يوليو، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة 

ال��واح��دة لنشاط السكن االستثماري نحو 
1.18 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 771 
أل��ف دينار كويتي في يوليو، أي بارتفاع 

بحدود 52.9 %.
بينما انخفضت قيمة ت��داوالت النشاط 
التجاري إلى نحو 20.5 مليون دينار كويتي، 
أي انخفضت بنح�و 61.2- % مقارنة مع 
نحو 52.7 مليون دينار كويتي في يوليو. 
وانخفضت مساهمته في قيمة ال��ت��داوالت 
العقارية إلى نحو 7.6 % مقارنة مبا نسبته 
29.7 % في يوليو. وبلغ معدل قيمة تداوالت 
النشاط التجاري خالل 12 شهراً نحو 41.8 
مليون دينار كويتي، أي أن قيمة ت��داوالت 
شهر أغسطس 2020 أدنى بنحو 51- % عن 
متوسط آخر 12 شهراً. وبلغ عدد صفقاته 8 
صفقات مقارنة ب� 18 صفقة ليوليو، وبذلك 
بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة ألغسطس 
نحو 2.56 مليون دي��ن��ار كويتي مقارنة 
مبعدل يوليو والبالغ نحو 2.93 مليون 
دينار كويتي، أي بانخفاض بحدود 12.6- 
%. وعند مقارنة إجمالي ت���داوالت شهر 
أغسطس 2020 مبثيلتها للشهر نفسه من 
السنة الفائتة )أغسطس 2019( نالحظ أنها 
حققت ارتفاعاً من نحو 144.4 مليون دينار 
كويتي إلى نحو 268.7 مليون دينار كويتي، 
أي مبا نسبته 86.1 % كما أسلفنا. وشمل 
االرت��ف��اع سيولة ن��ش��اط السكن اخل��اص 
بنسبة 156.8 %، سيولة نشاط السكن 
االس��ت��ث��م��اري بنسبة 21.6 % وسيولة 

النشاط التجاري بنسبة 11.5 %.

2020 51.4 باملئة عن مستوى يوليو  أعلى مبا نسبته 

268.7 مليون دينار خالل أغسطس »الشال«: ارتفاع سيولة العقار إلى 
16.983 مليون دينار حجم  

تداوالت األفراد  في »البورصة«
ذك����ر ت��ق��ري��ر ال���ش���ال األس��ب��وع��ي 
ب��خ��ص��وص خ��ص��ائ��ص  ال���ت���داول  في  
ب��ورص��ة  الكويت – أغسطس 2020 : 
أص���درت الشركة الكويتية للمقاصة 
تقريرها “حجم ال��ت��داول ف��ي السوق 
الرسمي طبقاً جلنسية املتداولني”، 
ع��ن ال��ف��ت��رة م��ن 2020/01/01 إلى 
2020/08/31 واملنشور على املوقع 
اإللكتروني لبورصة الكويت. وأف��اد 
التقرير إل��ى أن األف��راد ال يزالون أكبر 
املتعاملني، إذ استحوذوا على 43 % 
من إجمالي قيمة األسهم املُباعة )45.9 
% في الشهور الثمانية األولى 2019( 
و42.7 % م��ن إج��م��ال��ي قيمة األسهم 
املُشتراة )41.5 % في الشهور الثمانية 
األولى 2019(. وباع املستثمرون األفراد 
أسهماً بقيمة 2.344 مليار دينار كويتي، 
كما اشتروا أسهماً بقيمة 2.327 مليار 
دينار كويتي، ليصبح صافي تداوالتهم 
بيعاً وبنحو 16.983 مليون دينار 

كويتي. 
وث��ان��ي أكبر املساهمني ف��ي سيولة 
السوق هو قطاع املؤسسات والشركات، 
فقد استحوذ على 26.7 % من إجمالي 
قيمة األسهم املُشتراة )30.2 % للفترة 
نفسها 2019( و25.6 % من إجمالي 
قيمة األس��ه��م املُ��ب��اع��ة )21 % للفترة 
نفسها 2019(، وقد اشترى هذا القطاع 
أسهماً بقيمة 1.455 مليار دينار كويتي، 
في حني باع أسهماً بقيمة 1.397 مليار 
دينار كويتي، ليصبح صافي تداوالته 
األكثر ش��راًء وبنحو 57.628 مليون 

دينار كويتي.
وثالث املساهمني هو قطاع حسابات 
العمالء )احمل��اف��ظ(، فقد استحوذ على 
25.6 % م��ن إج��م��ال��ي قيمة األس��ه��م 
املُشتراة )21.9 % للفترة نفسها 2019( 
و24.6 % م��ن إج��م��ال��ي قيمة األسهم 
املُباعة )26.2 % للفترة نفسها 2019(، 
وق�د اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 
1.396 مليار دينار كويتي، في حني باع 
أسهماً بقيمة 1.343 مليار دينار كويتي، 
ليصبح صافي تداوالته ش��راًء وبنحو 

52.680 مليون دينار كويتي.
وآخ���ر املساهمني ف��ي السيولة هو 
قطاع صناديق االستثمار، فقد استحوذ 
على 6.7 % من إجمالي قيمة األسهم 
املُباعة )6.9 % للفترة نفسها 2019( 
و5 % من إجمالي قيمة األسهم املُشتراة 
)6.4 % للفترة نفسها 2019(، وقد 
باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 366.278 

مليون دينار كويتي، في حني اشترى 
أسهماً بقيمة 272.953 مليون دينار 
كويتي، ليصبح صافي تداوالته األكثر 
بيعاً وبنحو 93.325 مليون دينار 

كويتي.
وم���ن خ��ص��ائ��ص ب��ورص��ة الكويت 
استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان 
املستثمرون الكويتيون أكبر املتعاملني 
فيها إذ باعوا أسهماً بقيمة 4.384 مليار 
دينار كويتي مستحوذين بذلك على 
80.4 % من إجمالي قيمة األسهم املُباعة 
)85 % للفترة نفسها 2019(، في حني 
اشتروا أسهماً بقيمة 4.376 مليار دينار 
كويتي مستحوذين بذلك على 80.3 % 
من إجمالي قيمة األسهم املُشتراة )76.5 
% للفترة نفسها 2019(، ليبلغ صافي 
تداوالتهم بيعاً بنحو 7.849 مليون 

دينار كويتي.
وبلغت نسبة حصة املستثمرين 
اآلخرين من إجمالي قيمة األسهم املُباعة 
نحو 15.7 % )10.1 % للفترة نفسها 
2019( وب��اع��وا ما قيمته 856.352 
مليون دي��ن��ار كويتي، ف��ي ح��ني بلغت 
قيمة أسهمهم املُشتراة نحو 802.935 
مليون دينار كويتي أي ما نسبته 14.7 
% من إجمالي قيمة األسهم املُشتراة 
)18.8 % للفترة نفسها 2019(، ليبلغ 
صافي ت��داوالت��ه��م األك��ث��ر بيعاً بنحو 
53.417 مليون دينار كويتي، أي أن 
ثقة املستثمر األجنبي إلى انخفاض في 

بورصة الكويت.
وبلغت نسبة حصة املستثمرين 
من دول مجلس التعاون اخلليجي من 
إجمالي قيمة األسهم املُشتراة نحو 5 % 
)4.6 % للفترة نفسها 2019( أي ما 
قيمته 271.268 مليون دينار كويتي، 

في حني بلغت نسبة أسهمهم املُباعة 
نحو 3.9 % )4.9 % للفترة نفسها 
2019( أي ما قيمته 210.002 مليون 
دينار كويتي، ليبلغ صافي تداوالتهم 
الوحيدون شراًء وبنحو 61.266 مليون 

دينار كويتي.
وت��غ��ي��ر ال���ت���وزي���ع ال��ن��س��ب��ي بني 
اجل��ن��س��ي��ات ع���ن س��اب��ق��ه إذ أص��ب��ح 
نحو 80.4 % للكويتيني، 15.2 % 
ل��ل��م��ت��داول��ني م��ن اجل��ن��س��ي��ات األخ���رى 
و4.4 % للمتداولني م��ن دول مجلس 
التعاون اخلليجي، مقارنة بنحو 80.8 
% للكويتيني، 14.5 % للمتداولني من 
اجلنسيات األخرى و4.7 % للمتداولني 
م��ن دول مجلس ال��ت��ع��اون اخلليجي 
للفترة نفسها م��ن ع��ام 2019. أي أن 
بورصة الكويت ظلت بورصة محلية 
حيث ك��ان النصيب األك��ب��ر للمستثمر 
احمللي ونصيبه إلى انخفاض، بإقبال 
أكبر من جانب مستثمرين من خارج 
دول مجلس التعاون اخلليجي يفوق 
إقبال نظرائهم من داخل دول املجلس، 

والزالت غلبة التداول فيها لألفراد.
وارتفع عدد حسابات التداول النشطة 
بنسبة 66.4 % ما بني نهاية ديسمبر 
2019 ونهاية أغسطس 2020، مقارنة 
بارتفاع بنسبة 8.4 % ما بني نهاية 
ديسمبر 2018 ونهاية أغسطس 2019. 
وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في 
نهاية أغسطس 2020 نحو 28،616 
حساباً أي ما نسبته 7.2 % من إجمالي 
احل��س��اب��ات، م��ق��ارن��ة بنحو 11،028 
حساباً في نهاية يوليو 2020 أي ما 
نسبته 2.8  % من إجمالي احلسابات 
للشهر نفسه، أي بارتفاع بنحو 159.5 

% خالل أغسطس 2020.


