
ق��ال تقرير بيت التمويل الكويتى 
“بيتك” ال��ص��ادر ع��ن س��وق العقار 
احمللي خ���الل الربع الثالث 2020  
ونسب اإلشغال واإليجارات : تباطأت  
نسب اإلشغال عن معدالتها السابقة 
لكافة مستويات أن���واع ال��ع��ق��ارات 
االس��ت��ث��م��اري��ة  بنسبة %90، كما 
ت��راج��ع��ت ف��ي ال��ع��ق��ارات التجارية 
والس��ي��م��ا ف��ي امل��ك��ات��ب ال��ت��ي تقع في 
املناطق املغلقة جزئيا أو كليا بسبب 
إج���راءات احل��د م��ن انتشار فيروس 
كوفيد 19.  قيمة إي��ج��ارات السكن 
اخل���اص: تتباين متوسطات القيم 
اإلي��ج��اري��ة ب��ن املناطق واملساحات 
املختلفة، وسجت زي���ادة ف��ي الربع 
الثالث ملعظم املناطق عن الربع الثاني 
وع��ل��ى أس���اس س��ن��وي،ف��ق��د  ارت��ف��ع 
متوسط القيمة اإليجارية في الدور 
األرض��ي ثالث غرف وصالة مساحة 
135م2 في محافظة العاصمة مسجالً 
497 دينار بنهاية الربع الثالث 2020 
في بناء السكن اخلاص مساحة 400 
متر ب��زي��ادة %1 على أس���اس ربع 
سنوي وبنسبة %3 عن الربع الثالث 
2019، وي��ص��ل ف��ي بعض املناطق 
مثل منطقة الدعية إل��ى 460 دينار 
و في منطقة القادسية 500 دينار، 
وتصل 570 دينار في بعض املناطق 
املتميزة ف��ي احملافظة مثل الفيحاء 
التي ارتفعت بنسبة %6 على أساس 
سنوي وبنسبة %2 على أساس ربع 

سنوي، في حن ارتفع متوسط القيمة 
اإلي��ج��اري��ة ف��ي محافظة حولي على 
أس���اس س��ن��وي ال��ى 489 دي��ن��ار في 
نهاية ال��رب��ع الثالث اى %10 على 

أساس سنوي و %2 عن الربع الثاني، 
ويتراوح متوسط القيمة اإليجارية 
من 430 إل��ى 490 دينار ويصل إلى 
500 و535 دينار في بعض املناطق 

املتميزة مثل الشعب مرتفعة 3% 
والصديق التي ارتفعت %2 عن الربع 

الثاني.
ويبلغ متوسط القيمة اإليجارية 
ف��ي محافظة الفروانية 367 دينار 
دون تغير عن الربع الثاني وبزيادة 
%2 على أس���اس س��ن��وي، ويسجل 
م��ت��وس��ط ال��ق��ي��م��ة اإلي��ج��اري��ة 350 
دينار لهذه املساحة في أغلب مناطق 
احملافظة، فيما يفوق 375 دينار في 
بعض املناطق املميزة مثل العمرية 
وإشبيلية، وعلى مستوى محافظة 
مبارك الكبير يصل متوسط القيمة 
اإليجارية 357 دينار ل��ذات املساحة 
دون تغير على أس��اس سنوي، حيث 
يبلغ املتوسط في العدان 360 دينار 
ويزيد في صباح السالم حلوالي385 
دينار دون تغير، ويصل في منطقة 
املسايل إل��ى 440 دينار، وق��د استقر 
م��ت��وس��ط ال��ق��ي��م��ة اإلي��ج��اري��ة لهذه 
املساحة في محافظة األح��م��دي على 
أس��اس سنوي مسجاًل 396 دينار، 
ويسجل في منطقة املنقف 360 دينار 
وي��ص��ل إل��ى 480 دي��ن��ار ف��ي منطقة 
الفنطاس، أم��ا في محافظة اجلهراء 
فقد ارتفع متوسط القيمة اإليجارية 
بنسبة %1 على أس��اس رب��ع سنوي 
بينما ل��م يسجل تغيراً على أس��اس 
سنوي حن بلغ 350 دينار، ويصل 
إلى 360 دينار في بعض مواقع مناطق 

اجلهراء القدمية بنهاية الربع الثالث .

alwasat.com.kw

5 ماليني دينار إلى  تابعة لـ »معادن« تزيد رأسمالها  
أعلنت شركة املعادن والصناعات التحويلية عن زيادة 
رأسمال شركتها التابعة “املتحدة للخدمات الهندسية” من 
مليوني دينار إلى 5 مالين دينار، بزيادة قدرها 3 مالين 

دينار وبنسبة 150%.
وقالت “معادن” في بيان للبورصة الكويتية، أمس  

اخلميس، إن زي��ادة رأس امل��ال متت من حساب االحتياطي 
االختياري للشركة التابعة بواقع 339.14 ألف دينار وكامل 
حساب األرباح املُرحلة للشركة التابعة مببلغ 2.66 مليون 

دينار.
وأوضحت “معادن” في البيان أن املعلومة السابقة ال 

يوجد لها أثر جوهري على املركز املالي للشركة.
كانت خسائر “معادن” تراجعت %3.9 في التسعة أشهر 
األول��ى من العام اجل��اري، لتصل إلى 780.15 ألف دينار، 
مقابل خسائر بنحو 811.98 ألف دينار للفترة املماثلة من 

عام 2019.
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17 مليون دينار  اجمالي القروض العقارية لشهر نوفمبر بلغ ما يقارب 

100 باملئة  اخلشتي : نسبة التكويت 
97 باملئة من إدارات البنك في 

استئناف العمل بجميع ف���روع بنك االئتمان 
الكويتي يوم األح��د 6 ديسمبر 2020 وفقا ملواعيد 
مسبقة من خالل منصة متى. وقالت الناطقة باسم 
البنك ح��ب��اري اخلشتي ف��ي تصريح صحافي: إن 
االستعدادات في البنك جتري على قدم وساق لتوفير 
كل التدابير الوقائية واالحترازية الالزمة الستئناف 

العمل في كافة الفروع يوم األحد 2020/12/6
وذك�������رت أن أوق�������ات ال���ع���م���ل س���ت���ك���ون م��ن 
9:15صباحاًوحتى2:00 مساًء وأك��دت اخلشتي 
ب��أن 98باملئة من خدمات البنك متاحة إلكترونياً 
)Online( من خ��الل البوابة اإللكترونية للبنك 

والتطبيق الهاتفي اخلاص بالبنك.
وأش����ارت اخلشتي إل��ى أن امل��ع��ام��الت املتعلقة 
بتسليم الشيكات ملستحقي قروض الزواج باإلمكان 
إجراؤها في برج التحرير، ومقسم القرين، واجلهراء 
م��ول ومقسم جليب الشيوخ، وذل��ك حسب عنوان 

السكن املٌثبت في البطاقة املدنية.
وذك���رت أن سيتم استقبال العمالء ف��ي ف��روع 
البنك )العاصمة، غرناطة، الفروانية، الرقة( كل 
عميل حسب الفرع التابعإلجناز اخلدمات التالية: 
توقيع العقود، وتسليم الشيكات اخلاصة ببنوك: 
“التجاري”، و”وربة”، و”األهلي الكويتي”، 
و”األهلي املتحد”، والشيكات اخلاصة بقروض 

الشراء.

وقالت اخلشتي: سيتم استقبال طلبات )التظلمات، 
استخراج شهادة ملن يهمه األم��ر للمتوفي بشرط 
وجود حصر ورثه، استخراج شهادة ملن يهمه األمر 
ملن لدية حكم محكمة بتعديل اسم أو لقب( في الفرع 
الرئيسي )خدمة املواطن(مبوجب مواعيد مسبقة من 

خالل منصة متى.
وأوضحت أن فئتي كبار السن )65 سنة فما فوق( 
وذوي االحتياجات اخلاصة بإمكانهم مراجعة الفرع 
التابع لهم وفقا ملواعيد مسبقة من خالل االتصال 

الهاتفي على رقم )22303333(.
وأضافت اخلشتي تطبيقا ً لقرارات مجلس الوزراء 
املوقر في تطبيق سياسة اإلح��الل واالعتماد على 
العناصر الكويتية ، أنه مت تكويت 97باملئة من إدارات 
البنك بنسبة 100باملئة ، فأعمال البنك أمس اخلميس 
تقوم على كفاءات وطنية شابة تعمل من أجل الكويت 
حيث عمل البنك على تطبيق سياسة اإلح��الل منذ 7 
سنوات وإفساح املجال للشباب الكويتي فهم عماد 
املستقبل وبهم ترقى املؤسسات حيث بلغت نسبة 

الكويتين في البنك 98باملئة.
ومن جانب آخر مرفق بي�ان إحصائي بإجمالي 
عدد القروض واملبالغ املصروفة لكل من القروض 
العقارية وق��روض امل��رأة واملنح واحملفظة عن شهر 

نوفمبر 2020.

استجابة  ملبادرة محافظ  »املركزي« 

10 ماليني دينار من البنوك ملؤازرة احلكومة في أزمة كورونا املاجد: 
ق���ال رئ��ي��س م��ج��ل��س إدارة احت��اد 
مصارف الكويت عادل عبدالوهاب املاجد 
أن اختيار األمم املتحدة يوم 4 ديسمبر 
يوماً عاملياً للمصارف يؤكد امكانياتها 
الكبيرة في متويل التنمية االقتصادية 

املستدامة.
وأش��ار املاجد أن االحت��اد منذ نشأته 
حرص على إبراز دور البنوك احملوري 
ف��ي اس��ت��ق��رار امل��ن��ظ��وم��ة االق��ت��ص��ادي��ة 
ودف��ع عجلة النشاط االقتصادي، مبا 
يضمن أعلى مستويات الرفاهية لألفراد 
واملجتمع، كما يحرص على التعاون 
الوثيق مع بنك الكويت املركزي لتطوير 
القطاع املصرفي وتعزيز قدراته وتثبيت 
دعائم االستقرار املالي عن طريق أدوات 
السياسة النقدية، باإلضافة إلى حرصه 
على تعزيز ال��ت��ع��اون م��ع املؤسسات 
احلكومية والتشريعية خلدمة األهداف 
الوطنية وتفعيل دور امل��ص��ارف في 

مسيرة االقتصاد الوطني. 
وأضاف املاجد أنه إدراكاً ملسؤولياتها 
الوطنية، فقد قامت البنوك ب��دور هام 
ف��ي م�����ؤازرة ج��ه��ود احل��ك��وم��ة ودع��م 
احتياجاتها العاجلة في اتخاذ كافة 
ال��ت��داب��ي��ر مل��واج��ه��ة ت��داع��ي��ات انتشار 

فيروس كورونا املستجد، حرصاً منها 
على سالمة كافة املواطنن واملقيمن 
في البالد واحلفاظ على صحتهم، وذلك 
من خالل استجابتها السريعة للمبادرة 
التي أطلقها معالي محافظ بنك الكويت 
املركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل 
لتأسيس صندوق خ��اص بتمويل من 
البنوك الكويتية مببلغ 10 مالين دينار 
كويتي، كما أنها حتملت تكلفة  مالية 
ق��دره��ا 360 مليون دي��ن��ار كويتي من 

أموالها االحتياطية جراء تأجيل أقساط 
ال��ق��روض لكافة عمالءها مل��دة 6 أشهر 
لتخفيف تداعيات أزم��ة ك��ورون��ا على 

العمالء.
وم����ن ج���ان���ب آخ����ر ص����رح ن��ائ��ب 
رئ��ي��س مجلس إدارة احت���اد مصارف 
الكويت الشيخ أحمد الدعيج الصباح 
أن امل��س��ؤول��ي��ة االجتماعية تعد أحد 
السمات املميزة لدور البنوك االقتصادي 
واالج��ت��م��اع��ي، ن��ظ��راً لعطائها ال��ب��ارز 

وامل��ت��م��ي��ز ف��ي ه���ذا امل��ج��ال س���واء على 
املستوى احمللي أو اخلارجي، لتعزيز 
التأثيرات اإليجابية على املجتمع مبا 

يتسق مع مبادئ التكافل االجتماعي.
وأكد الشيخ أحمد الصباح أن االحتاد 
يبدي اهتماماً كبيراً بالنشاط االجتماعي 
والثقافي والعلمي والرياضي والعمل 
اخليري واإلنساني في املجتمع إمياناً 
منه ب���دوره ف��ي التنمية االجتماعية، 
باإلضافة إلى دعمه للفعاليات الوطنية 
ف��ي مختلف امل���ج���االت، ومساهماته 
ومتويله للعديد من األنشطة، وتبني 
األفكار واملشروعات اجليدة ذات األثر 

اإليجابي العميق وطويل املدى.
وأض�����اف أن م��س��اه��م��ات ال��ب��ن��وك 
الكويتية ف��ي غ��ض��ون ال��ث��الث��ن عاماً 
املاضية بلغت نحو 640 مليون دينار 
ما يعادل 2 مليار دوالر أمريكي مؤكدا 
أن ال��ق��ط��اع امل��ص��رف��ي يعد ف��ي طليعة 
القطاعات في مجال املسؤولية املجتمعية 
ويتصدر القمة م��ن حيث ه��ذا اإلنفاق 
االجتماعي الذي يقوم به مببادرات منه 
أو بالتعاون مع بنك الكويت املركزي 

ومؤسسات املجتمع املدني.

املرتقب اللقاح  بشأن  بالتفاؤل  مدعومني 

»املركز«: ارتفاع أداء األسواق اخلليجية وأسعار النفط 
ق����ال امل���رك���ز امل���ال���ي ال��ك��وي��ت��ي 
“املركز” ف��ي تقريره الشهري أن 
أداء جميع أسواق األسهم اخلليجية 
لشهر نوفمبر ك��ان إيجابياً، حيث 
قفزت أس��ع��ار النفط بنسبة 27% 
للشهر ب��ع��د أن أع��ل��ن��ت ش��رك��ات 
األدوي�����ة “فايزر” و”مودرنا” 
و”أسترازينيكا” عن تطوير وتوفير 
لقاح جلائحة كوفيد - 19، مما رفع 
آمال املستثمرين في التعافي السريع 

لالقتصاد العاملي. 
وأش���ار تقرير “املركز” إل��ى أن 
م��ؤش��ر ال��س��وق الرئيسي لألسهم 
الكويتية ارتفاعاً بنسبة %1.6 في 
شهر نوفمبر. كما ارتفع املؤشر العام 
لألسهم الكويتية بنسبة 0.3%، 
بينما ب��ل��غ م��ع��دل رب��ح��ي��ة امل��ؤش��ر 
العام لألسهم الكويتية 20، مسجال 
ارتفاعاً بنسبة %33 مقارنة مبؤشر 
ستاندرد آند بورز املُرّكب اخلليجي. 
وارتفع معدل السيولة في السوق 
في شهر نوفمبر بنسبة %64 مقارنة 
بالشهر السابق ليصل إل��ى 323 
مليون دوالر أمريكي.  فيما يتعلق 
بالقطاعات في الكويت، أشار التقرير 
أن توجهات املستثمرين تغيرمتن 
القطاعات الدفاعية إلى القطاعات 
الدورية مدعومة ب��دالالت التعافي 
االق��ت��ص��ادي. وك���ان م��ؤش��ر قطاع 
النفط والغاز هو أفضل القطاعات 
أداًء، حيث سجل ارتفاع بنسبة 7%، 
بينما شهد قطاع السلع االستهالكية 
أك��ب��ر ت��راج��ع، حيث سجل تراجع 
بنسبة %5.2 خ��الل الشهر. وذكر 
تقرير “املركز” أن بيت التمويل 
الكويتي كان أكبر الشركات القيادية 
حتقيقاً للربح بنسبة %2.7، بينما 
سجلت ش��رك��ة أجيلتي للمخازن 

العمومية تراجعاً بنسبة 3.5% 
خ��الل الشهر. وف��ي ال��وق��ت نفسه، 
أعلنت مؤسسة م��ورغ��ان ستانلي 
ل��ألس��واق الناشئة “MSCI” عن 
انضمام أسهم بورصة الكويت في 
مؤشرات MSCI لالٔسواق الناشئة 
في 30 نوفمبر. كما أعلنت مؤسسة 
مورغان ستانلي لألسواق الناشئة 
“MSCI” عن انضمام سبعة أسهم 
كويتية - ب��ن��ك ال��ك��وي��ت الوطني 
وب��ي��ت التمويل الكويتي وشركة 
زين وشركة أجيليتي وبنك بوبيان 
وشركة املباني وبنك اخلليج إلى 
مؤشر MSCI ل��ألس��واق الناشئة 
بوزن إجمالي قدره %0.58. ووفقاً 
لرويترز، من املتوقع أن ينتج عن هذا 
االنضمام ضخ 2 مليار دوالر أمريكي 
على األق��ل م��ن تدفقات االستثمار 

اخلاملة إلى بورصة الكويت.
أما على الصعيد اإلقليمي، أشار 
تقرير “املركز” أن مؤشر ستاندرد 
آن��د ب��ورز املُ��رّك��ب اخلليجي سجل 

ارتفاعاً بنسبة %8.2، حيث أنهت 
جميع األس��واق اخلليجية ت��داوالت 
الشهر على ارتفاع. وسجلت السوق 
املالية السعودية )ت���داول( ودبي 
ارتفاعاً بنسبة %10.6 في نوفمبر، 
تليها أبو ظبي وقطر اللتن سجلتا 
ارتفاعاً بنسبة %6.5 و%5.9 على 
التوالي. كما أصبحت السوق املالية 
ال��س��ع��ودي��ة )ت�����داول( أول س��وق 
ل����ألوراق امل��ال��ي��ة ف��ي دول مجلس 
التعاون اخلليجي يحقق مكاسب 
لسنة 2020بلغت %4.3. كما متكن 
مؤشر ستاندرد آن��د ب��ورز املُرّكب 
اخلليجي من محو معظم اخلسائر 
املتكبدة لهذه السنة وسجل تراجعاً 
بنسبة %2.4 فقط ل��ه��ذه السنة. 
وسجلت جميع مؤشرات قطاعات 
دول مجلس ال��ت��ع��اون اخلليجي 
ارتفاعاً، حيث ارتفع مؤشر الرعاية 
الصحية بنسبة %11.4 لشهر 
نوفمبر، تليه مؤشر قطاع امل��واد 
األس��اس��ي��ة بنسبة %9.8. وح��ول 

الشركات القيادية في دول مجلس 
التعاون اخلليجي، كانبنك الراجحي 
)“السعودية”( كان من بن أفضلها 
أداًء، حيث ارتفع بنسبة 13.7% 
في نوفمبر. وسجلت شركة أرامكو 
السعودية، وهي أكبر شركة مدرجة 
في دول مجلس التعاون اخلليجي 
من حيث القيمة السوقية، ارتفاعاً 
بنسبة %6.6 خالل الشهر لتقترب 
القيمة السوقية لشركة أرام��ك��و 
السعودية م��ن 2 تريليون دوالر 
أم��ري��ك��ي. إض��اف��ة إل��ى ذل���ك، كانت 
شركة صناعات قطر من بن أفضل 
الشركات القيادية األخ��رى أداًء في 
دول مجلس ال��ت��ع��اون اخلليجي، 
حيث حققت مكاسب بنسبة 22% 
خ��الل الشهر، يليها بنك اإلم���ارات 
دبي الوطني )اإلمارات(، حيث حقق 

مكاسب بنسبة %15.3 في نوفمبر.
وكان أداء أسواق األسهم العاملية 
إيجابياً أيضاً، حيث ارتفع مؤشر 
MSCI ال��ع��امل��ي بنسبة 12.7% 
ف��ي ن��وف��م��ب��ر. وس��ج��ل��ت م��ؤش��رات 
األسهم األمريكية )إس أند بي 500( 
ارت��ف��اع بنسبة %10.8 ف��ي شهر 
نوفمبر،وذلك بعد التوقعاتبأن يكون 
نائب الرئيس السابق ج��و بايدن 
هو الفائز في االنتخابات الرئاسية 
األمريكية وأن يتم انتقال السلطة 
بشكل منظم. وسجل مؤشر أسواق 
اململكة املتحدة )مؤشر فوتسي 100( 
ارتفاعاً بنسبة %12.4 للشهر. كما 
سجلت األس���واق الناشئة ارتفاعاً 
بنسبة %9.2 خ��الل الشهر، وذلك 
نتيجة تطوير اللقاحات واستمرار 
إج���راءات التيسير النقدي من قبل 
البنوك املركزية في الواليات املتحدة 

وأوروبا.
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 2020 نوفمبر– لألسواق العامة االتجاهات

 % November% 2020 إغالق آخر الملكية حقوق

 2.4- 8.2 113 الخليج أسواق بورس آوذ ستاوذرد

 4.3 10.6 8,747 (تاسي) السعودية

 1.6- 5.9 10,262 (قطز بورصة مؤشز) قطز

 2.2- 6.5 4,965 (أبوظبي مؤشز) ظبي أبو

 13.1- 0.3 5,459 (العام السوق مؤشز) الكويت

 12.5- 10.6 2,420 (العام دبي سوق مؤشز) دبي

 8.2- 3.5 1,478 (العام البحزيه مؤشز) البحزيه

 8.5- 2.4 3,644 (المالية لألوراق مسقط سوق مؤشز) ُعمان

    السلع

 27.9- 27.0 47.6 (أمزيكي دوالر) بزوت خام

 17.1 5.4- 1,777.0 (أمزيكي دوالر) الذهب
 

 

باملئة  90 بنسبة  االستثمارية  العقارات  إشغال  تباطؤ  »بيتك«: 

نقطة  80.4 العام  املؤشر  ارتفاع  على  تعامالتها  اغلقت  

أسهم السوق األول تصعد 
بـ »البورصة« وسط قفزة بالتداوالت

ارتفعت بورصة الكويت في ختام تعامالت 
أم���س  اخل��م��ي��س، ح��ي��ث ص��ع��د م��ؤش��ره��ا ال��ع��ام 
1.47باملئة، وارت��ف��ع ال��س��وق األول بوتيرة 
أكبر وبنسبة 1.85باملئة، كما سجل املؤشران 
الرئيسي و”رئيسي 50” منواً بنسبة 0.38باملئة 

و0.95باملئة على الترتيب.
وشهدت التداوالت نشاطاً ملحوظاً خالل جلسة 
أمس اخلميس، حيث ارتفعت السيولة 93.7باملئة 
لتصل إل��ى 85.13 مليون دينار مقابل 43.94 
مليون دينار باألمس، كما زادت أحجام التداول 
بنحو 95.1باملئة لتصل إلى 302.18 مليون سهم 

مقابل 154.86 مليون سهم بجلسة األربعاء.
وسجلت مؤشرات 10 قطاعات ارتفاعاً أمس 
اخلميس بصدارة العقار بنمو نسبته 2.12باملئة، 
يليه االتصاالت بنحو 1.65باملئة، ثم البنوك بواقع 
1.62باملئة، بينما تراجع 3 قطاعات يتصدرها 

املنافع بانخفاض نسبته 0.34باملئة.
وج���اء س��ه��م “النخيل” ع��ل��ى رأس القائمة 
اخل���ض���راء ل��ألس��ه��م املُ����درج����ة ب��ن��م��و نسبته 
15.35باملئة، فيما تصدر سهم “يوباك” القائمة 

احلمراء ُمتراجعاً بنحو 17.84باملئة.
وحقق سهم “بيتك” أنشط سيولة بالبورصة 
بقيمة 13.59 مليون دينار ُمرتفعاً 1.95باملئة، 
بينما ت��ص��در سهم “أهلي متحد - البحرين” 
نشاط الكميات بتداول 47.2 مليون سهم ُمرتفعاً 

0.82باملئة.
أغلقت بورصة الكويت تعامالتها أمس اخلميس 

على ارتفاع مؤشر السوق العام 4ر80 نقطة ليبلغ 
مستوى 60ر5542 نقطة بنسبة صعود بلغت 

47ر1 في املئة.
ومت ت��داول كمية أسهم بلغت 18ر302 مليون 
سهم متت عبر 12953 صفقة نقدية بقيمة 13ر85 

مليون دينار )نحو 298 مليون دوالر(.
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 6ر16 نقطة 
ليبلغ مستوى 54ر4390 نقطة بنسبة صعود 
بلغت 38ر0 في املئة من خالل كمية أسهم بلغت 
5ر126 مليون سهم متت عبر 4237 صفقة نقدية 
بقيمة 8ر9 مليون دي��ن��ار )نحو 3ر34 مليون 
دوالر(. وارتفع مؤشر السوق األول 4ر111 نقطة 
ليبلغ مستوى 67ر6123 نقطة بنسبة صعود 
بلغت 85ر1 في املئة من خالل كمية أسهم بلغت 
6ر175 مليون سهم متت عبر 8716 صفقة بقيمة 

2ر75 مليون دينار )نحو 2ر263 مليون دوالر(.
في غضون ذلك ارتفع مؤشر )رئيسي 50( نحو 
2ر42 نقطة ليبلغ مستوى 89ر4495 نقطة بنسبة 
صعود بلغت 95ر0 في املئة من خالل كمية أسهم 
بلغت 4ر111 مليون سهم متت عبر 3299 صفقة 
نقدية بقيمة 04ر9 مليون دينار )نحو 6ر31 

مليون دوالر(.
وكانت الشركات األكثر ارتفاعا هي )النخيل( 
و)جتارة( و)ال��راي( و)أسس( أما شركات )أهلي 
متحد( و)األول��ى( و)خليج ب( و)أعيان( فكانت 
األك��ث��ر ت���داوال ف��ي ح��ن كانت ش��رك��ات )ي��وب��اك( 

و)املنار( و)جياد( و)بيان( األكثر انخفاضا.

الشيخ أحمد الدعيج عادل املاجد


