
اإلن��ف��اق االس��ت��ه��اك��ي في 
وت��ي��رة  يستكمل  ال��ك��وي��ت 

منوه اجليدة في يونيو

ارتفع مؤشر بنك الكويت الوطني لإلنفاق االستهالكي في 
الكويت خالل شهر يونيو بنسبة ٪8.5 على أساس سنوي على 
إثرارتفاع استهالك السلع املعّمرة وغير املعّمرة،وذلك تزامناً 
مع االستعدادات املعتادة التي تسبق انتهاء شهر رمضان. في 
الوقت نفسه، تراجع اإلنفاق على اخلدمات نظراً لبدء موسم 
السفر مبكراً، محافظاً رغم ذلك على قوته مقارنة بالعام املاضي. 
وقد استمر ارتفاع أسعار النفط في دعم اإلنفاق، حيثاقتربت 
في يونيو من أعلى مستوى لها منذ ثالث سنوات ونصف، مما 
ساهم في حتسني ثقة املستهلك التي ارتفعت بدورها في يونيو 
لتسجل أسرع وتيرة منو لها منذ ست سنوات. ومن احملتمل أن 
يهدأ هذا االنتعاش في فصل الصيف، ولكن من املتوقع أن يحافظ 
على قوته لبقية العام 2018. وواصل اإلنفاق على السلع املعّمرة 
منوه القوميسجالً زي��ادة بلغت ٪10.8 على أساس سنوي في 
يونيو بدعم من تسارع مشتريات األجهزة اإللكترونية والسلع 
الفاخرة التي عّوضت بشكل كبير عن االع��ت��دال الطفيف في 
مبيعات السيارات واألث���اث.  وبلغنمو اإلنفاق على اخلدمات 
نسبًة قويًة بلغت ٪11.9 على أساس سنوي، كما سجالإلنفاق 
على السلع غير املعّمرة أداًء جيداً خالل الشهر بنمو بلغ 1.3٪. 
فقد ب��دأت رح��الت السفر في اإلج���ازة السنوية الصيفية قبل 
موعدها املعتاد نظراً النتهاء السنة الدراسية تزامناً مع نهاية 
شهر رمضان في منتصف يونيو، األمر الذي من احملتمل أن يكون 
قد ساهم في تراجع اإلنفاق على اخلدمات بواقع ٪2.6 خالل 
الشهر. وفي الوقت نفسه، استعاد اإلنفاق على السلع غير املعّمرة 
قوته على خلفية ارتفاع اإلنفاق على املالبس ومستحضرات 
التجميل. و قد يكون أن هذا التحسنقد جاء متماشياً مع انتعاش 
املشتريات لعيد الفطر.  من املتوقع أن يحافظ إنفاق املستهلك على 
قوته خالل العام 2018،إال أن عدم اليقني بشأن الدخل املستقبلي 
وتوظيف العمالة الوافدة، خاصة في ظل جهود السلطات لزيادة 
نسبة العمالة الوطنية في سوق العمل، قد يؤثر سلباً على إنفاق 
املستهلكني العام. أم��ا اإلنفاق منجانب املواطنني الكويتيني، 
فإنه سيظل قوياً بفضل تدني التضخم وقوة التوظيف وارتفاع 

اإلنفاق العام.   

ال��ص��ي��ف��ي  ب��رن��ام��ج��ه  ي��ن��ظ��م  ال���ت���ج���اري«   «
لتدريب أبناء وأقارب العاملني في البنك

أعلن البنك التجاري الكويتي عن تدشني برنامجه الصيفي 
لتدريب أبناء وأقارب العاملني في البنك والذين تتراوح أعمارهم 
بني 16 و 22 عاماً، وذل��ك في ضوء النجاح املميز ال��ذي حققه 
البرنامج على م��دار السنوات املاضية سيما وإن��ه يساهم في 
إكساب املتدربني العديد من املهارات املصرفية العملية والنظرية. 
وفي هذا السياق قال صادق عبدالله مدير عام قطاع املوارد 
البشرية بالوكالة »دأب البنك التجاري الكويتي على تنظيم هذا 
البرنامج لتدريب أبناء وأقارب املوظفني خالل العطلة الصيفية 
بهدف شغل أوقات فراغهم وإطالعهم على بعض املعارف املرتبطة 
ببيئة العمل املصرفي«. وتابع قائالً أن البرنامج التدريبي يهدف 
إل��ى انخراط املتدربني في بيئة العمل املصرفي بفروع البنك 
وإدارات���ه وإكسابهم بعض املهارات املرتبطة بجوانب العمل 
املصرفي وأساليب التعامل مع العمالء ضمن محتوى تدريبي 
نظري وعملي وميداني تشرف عليه هيئة تدريبية متخصصة في 
إدارات وفروع البنك، منوهاً إلى أنه في نهاية البرنامج الصيفي 
يتم منح شهادات وجوائز نقدية تشجيعية جلميع املتدربني 

تقديراً من البنك على مشاركتهم في هذا البرنامج.
ومن املعروف أن البنك التجاري الكويتي، وفي إطار مسئوليته 
االجتماعية الشاملة جتاه أطياف املجتمع كافة وجتاه موظفيه، 
يحرص على تنظيم هذا البرنامج بشكل سنوي ملا له من أهمية 
في توطيد عالقة العمل بني املوظفني والبنك من جهة ومبا يعكس 

رسالة البنك الرامية إلى بناء املجتمع معاً من جهة أخرى.

»احتاد املصارف«: مستعدون للتعاون 
مع مذكرة التفاهم الصينية مبجاالت 

التمويل واملصارف
أكد احتاد مصارف الكويت امس  السبت استعداده للتعاون 
بتنفيذ ما تضمنته مذكرة التفاهم التي وقعها املجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية الكويتي واللجنة الوطنية لالصالح والتنمية 
في الصني واملتعلقة بالتعاون مبجاالت التمويل واملصارف 
بني البلدين.وقال رئيس مجلس إدارة االحتاد ماجد العجيل في 
تصريح صحفي إن التعاون سيشمل متطلبات تفعيل االتفاقيات 
اخلاصة بالدور التمويلي املتوقع للبنوك في املرحلة املقبلة 
السيما التي سيكون فيها اجلانب الصيني شريكا استراتيجيا 
ومستثمرا أساسيا في تطويرها وتنفيذها وذلك بالتعاون مع 
البنوك الصينية. وأشاد العجيل بزيارة سمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد اجلابر الصباح إلى جمهورية الصني الشعبية 
والتي أكدت على توطيد العالقات وتعزيز الشراكة االستراتيجية 
بني البلدين. وأشار إلى أن »الكويت كانت أول دولة توقع مذكرة 
تفاهم للتعاون مع الصني في مبادرة )احل��زام والطريق( بعد 
إعالنها عام 2013 وربطها برؤيتها االستراتيجية في جعل 
الكويت مركزا اقتصاديا وماليا عامليا«. وأفاد بأن توقيع املذكرة 
يعبر عن تالقي الرؤية السامية بتحويل الكويت إلى مركز مالي 
واقتصادي وخدمي ورؤي��ة )كويت جديدة 2035( من جانب 
ومبادرة )احل��زام والطريق( الصينية املتعلقة بإحياء طريق 
احلرير القدمي التي طرحها الرئيس الصيني شي جني بينغ 
إلنشاء احلزام االقتصادي لطريق احلرير البري والبحري في 
عام 2013 من جانب آخر. وشدد العجيل على أهمية هذه اخلطوة 
كونها ستسهم في تطور االقتصاد الكويتي وتعزيز العالقات 
االقتصادية ب��ني البلدين وزي���ادة م��ع��دالت التجارة البينية 
واالستثمارات املشتركة. وأوضح أن مبادرة )احلزام والطريق( 
ستسهم في إعادة تشكيل اجلغرافية االقتصادية واالستثمارية 
والتجارية وحتقيق التنمية املشتركة والتكامل بني جميع 
القارات فضال عن ربط مشاريع البنى التحتية للعالم وحتسني 

منوها وتطورها االقتصادي.

اقتصاد10 alwasat.com.kw

كشف بيت التمويل الكويتي »بيتك« عن أسماء 
الفائزين في السحب التاسع حلساب الرابح الذي 
اج���ري حت��ت اش���راف ممثل ع��ن وزارة التجارة 
والصناعة، حيث فاز 3 من عمالء البنك بسيارتي 
راجن روفر HSE 2018 و3 كيلو غرام من سبائك 

الذهب من »بيتك« بنسبة نقاء 999.9.
وال��ف��ائ��زون ه��م: ناصر م��ش��اري السنعوسي، 
ومستورة خضير املطيري بسيارتي راجن روفر 
موديلHSE 2018، فيما فاز اسماعيل حميد الله 

عزيز الله ب� 3 كيلو ذهب.
ويتوفر حساب ال��راب��ح للعمالء الراغبني في 
حتويل رواتبهم وادارة حساباتهم الشخصية مع 
امكانية االدخ��ار واالستثمار وذل��ك لكونه حساب 
توفير استثماري يحقق توزيعات سنوية للعميل، 
حيث يتم استثمار مبلغ احل��س��اب وف��ق مبادئ 
الشريعة االسالمية، وميكن فتح احلساب عبر فروع 

»بيتك« املنتشرة في الكويت.

ويفتح ح��س��اب »ال��راب��ح« بالدينار الكويتي 
لألفراد، ويشترط حتويل الراتب كشرط أساسي 
لدخول السحب، واستمرار حتويله في احلساب. أما 
فيما يخص شروط وأحكام حملة اجلوائز والسحب 
فيتم السحب كل ربع سنة بحيث يتضمن كل سحب 
 HSE 3 جوائز قيمة عبارة عن سيارتي راجن روفر
2018 للفائزين االول والثاني، و3 كيلو من الذهب 
للفائز الثالث وذل��ك بعد م��راع��اة ش��روط واحكام 
السحب وهي ان يودع العميل 3 رواتب خالل االشهر 
الثالثة التي تسبق السحب، وان ال يقل الرصيد 
االدن��ى للحساب عن 50 دينار في نهاية كل شهر 
خالل االشهر الثالثة التي تسبق السحب، علما ان 
كل 50 دينار اضافية في احلساب تزيد فرص العميل 

في الربح.
ويواصل »بيتك« تقدمي منتجات متميزة متوافقة 
مع اعلى معايير اجلودة لتلبية طموحات العمالء، 

وتعزيز رضاهم وترسيخ ريادة »بيتك« عامليا.

»بيتك« يتّوج فائزي السحب التاسع حلساب »الرابح«

أكد خال مؤمتر صحافي أن املشروع ال يقارن بأي من املشاريع الصغيرة

خورشيد: نناشد القيادة السياسية التدخل لتجديد عقد استثمار »األكوابارك« 
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جماعية ملوظفي »بيتك« عقب اعالن الفائزين

ناشد املدير العام وعضو مجلس إدارة مدينة اللعاب 
املائية » األكوابارك« محمد عبدالرضا خورشيد القيادة 
السياسية وعلى رأسها صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، حفظه الله ورعاه، الذي بارك انطالقة 
هذا املشروع السياحي عندما قام سموه  بافتتاحه، 
بالتدخل إليجاد حل جذري للخالف القائم بني شركتي 
اجلزيرة للمشروعات الترفيهية »األكوابارك«، وشركة 
املشروعات السياحية، بسبب انتهاء العقد املبرم 
بينهما منذ 2014، وذلك للتمكن من إقامة التعديالت 
وال��ت��ط��وي��رات اخل��اص��ة بالبنية التحتية وحتسني 
م��راف��ق املدينة مب��ا يضمن تقدمي األف��ض��ل ل��رواده��ا 

ولزوار الكويت.
 وأش��ار خورشيد خالل مؤمتر صحافي عقده في 
األكوابارك إلى أن العائق ليس مادياً أبداً، لكن البد من 
وج��ود عقد يضمن العائد االقتصادي لهذا املشروع 
القومي الكبير ال��ذي ال يقارن بأية مشاريع صغيرة 
بالقطاع السياحي، فهي أول مدينة مائية في اخلليج 
العربي، وتخدم املواطنني واملقيمني وزوار الكويت من 

منطقة اخلليج وغيرها على اختالف أعمارهم.
وأوضح خورشيد أن الكويت ال تعتمد على السياحة 
كمورد اقتصادي، لكنه متنى أن توضع استثمارات 
تليق مبستوى الكويت ف��ي القطاع السياحي من 
خالل وجود هيئة مستقلة للسياحة ليشعر أصحاب 
امل��ش��اري��ع وامل��س��ت��ث��م��رون ف��ي ه���ذا امل��ج��ال ب��األم��ان 
واالستقرار، وكذلك مبا يحقق االستفادة من رؤية 
سموه في االستثمار في اجل��زر الكويتية واملنطقة 
الشمالية، وجعل »االكوابارك« أحد محا ور السياحة 
في الكويت باعتبارها اول مدينة مائية خليجية، 

وألنها معلم من معالم الكويت السياحية التي مضى 
عليها سنوات وهي تقدم أفضل اخلدمات الترفيهية في 

الكويت خصوصا خالل فصل الصيف. 
واضاف خورشيد انه ال بد من وجود تعاون فعال 
بني أجهزة الدولة، ممثلة بإدارة أمالك الدولة ووزارة 
املالية ووزارة اإلعالم والبلدية، وبني القطاع اخلاص 
ال��ذي ال ميكن أن يقوم ب��دوره بشكل منفرد، وليكون 
ق���ادراً على العطاء واإلس��ه��ام ف��ي تطوير السياحة 

احمللية، األمر الذي سينعكس إيجاباً على األسرة لكون 
هذا القطاع هو من يقدم الترفيه ألبنائنا وعائالتنا، 
إضافة إلى أن دخ��ول شركة طفل املستقبل كمساهم 
ومالك أساسي ل�»األكوابارك« شكل دفعة مهمة وقوية 
لنا مبا لديها من خبرات وإمكانيات متميزة في مجال 

الترفيه العائلي.
وعن املشاريع واخلطط املستقبلية اكد خورشيد 
ان��ه  متت توسعة وزي��ادة مساحة حوض األطفال، 

وتركيب مظالت جديدة واستبدال األرضيات، كما 
أن هناك العديد من الدراسات واملشاريع التي ننوي 
تنفيذها كفكرة القبة الثلجية التي تبلغ كلفتها 
التقريبية 47 مليون دينار، باإلضافة التى طوير 
البنية التحتية التي ال تقل تكلفتها ع��ن مليوني 
دينار، كما ستكون هناك ألعاب جديدة ومتطورة 
ومرافق عائلية، معلنا  أن »األكوابارك« تسعى دائماً 
الستقطاب الناس، ومن أجل ذلك مت طرح التذكرة 
الشاملة بحيث يستطيع الزائر التمتع بكافة األلعاب 
واملرافق بعدما كان الزائر يدفع مبلغا معينا لكل لعبة 
مبا يسهل على زوارها ويخفف عنهم ويحقق لهم أكبر 

قدر من االستمتاع.
ب��دوره اوض��ح املدير التنفيذي ل���«االك��واب��ارك« 
حمد اخلنينه ان للشباب دورا متميزا ف��ي ادارة 
املدينة املائية من خالل وضع األحواض املتنقلة ذات 
االمواج العالية والغوص وغيرها، والتي تعمل وفق 
اج��راءات امنية ومطابقة لشروط االم��ن والسالمة 
مع تواجد منقذين كويتيني للتدخل وق��ت احلاجة 
مبا يضمن أعلى درج��ات األم��ان والسالمة، مشيرا 
ال��ى هناك دورات متخصصة للموهوبني ومحبي 
السباحة وال��غ��وص، حيث يتم تدريبهم ومنحهم 
شهادات معتمدة، مؤكدا ان من املشاريع املستقبلية 
تكوين فريق »االكوابارك« لأللعاب املائية للمشاركة 
في املسابقات احمللية والدولية داعيا اولياء االمور 
الى تعليم ابنائهم السباحة واالستفادة من عروض 
»االك���واب���ارك« اخل��اص��ة بهم خ��الل فصل الصيف 
وغيره مبا ميأل أوقات فراغهم بشيء مفيد لهم جسدياً 

واجتماعيا ومبا ينمي مواهبهم وقدراتهم.

)تصوير: محمد صابر( جانب من املؤمتر الصحافي 

مؤشر الوطني لإلنفاق االستهالكي اخلاص

تعرضت إلى موجة جني أرباح أفقدتها جزءا من مكاسبها

28.7 مليار دينار القيمة الرأسمالية لبورصة الكويت  »بيان«: 

قال تقرير شركة بيان لالستثمار الصادر امس السبت 
لقد تعرضت بورصة الكويت خالل األسبوع املاضي، إلى 
موجة جني أرباح أفقدتها جزء من مكاسبها التي حققتها 
في األسابيع السابقة، مما دفعها إلى تسجيل إغالقات 
متباينة ملؤشراتها الثالثة بنهاية األسبوع، في نشاط 
غلب عليه طابع التهدئة والفتور النسبي في التداوالت 
متهيدا ملرحلة إع��ادة تأسيس مراكز جديدة، خصوصا 
بعد عملية اإلدراج ألسهم الشركة املتكاملة القابضة ضمن 
مؤشر السوق األول في مستهل األسبوع املاضي، والتي 
تعد باكورة عمليات اإلدراج في البورصة منذ بدء مرحلة 
تقسيم السوق، واإلفصاح اخل��اص بتقدم أحد البنوك 
احمللية برغبته لالندماج في كيان مصرفي كبير مع أحد 
البنوك اخلليجية، مما أعطى املتداولني جرعة تفاؤل 
وساعد مؤشر السوق األول على احلد من عمليات جني 
األرب��اح، باإلضافة إلى املضاربات السريعة التي متت 
على بعض األسهم الصغيرة التي كان لها دور واضح في 
تذبذب أداء مؤشر السوق الرئيسي، مما انعكس على أداء 
كافة مؤشرات السوق ودفعها إلى إنهاء تعامالت األسبوع 
على تباين. وبلغت نسبة مكاسب مؤشر السوق األول مع 
نهاية األسبوع %0.16، فيما وصلت نسبة اخلسارة 
األسبوعية ملؤشر السوق الرئيسي ومؤشر السوق العام 

إلى %0.46 و %0.05 على التوالي.
ويشهد السوق حالة عامة من الترقب واحلذر نتيجة 
لبعض العوامل احمليطة به س��واء كانت خارجية أو 
داخلية، فمن جهة يترقب املتداولون آثار التوتر القائم في 
العالقات التجارية بني عمالقة االقتصاد العاملي، وما قد 
يتبعها في حال ازدياد حدتها، من حالة عدم استقرار في 
األس��واق اخلليجية بشكل عام والسوق الكويتي بشكل 
خ��اص خ��الل الفترة القادمة؛ ه��ذا باإلضافة إل��ى ترقب 
املتعاملني في البورصة إلفصاحات الشركات املدرجة عن 
فترة النصف األول من العام اجلاري من جهة أخرى، وهو 
ما أدى إلى إحجام بعض املستثمرين عن االستثمار في 

السوق حلني اتضاح الرؤية، وساهم في تراجع مؤشرات 
التداول باملقارنة مع تعامالت األسبوع ما قبل املاضي، إذ 
وصلت قيمة السيولة النقدية إلى حوالي 144.70 مليون 
د.ك. بتراجع نسبته %19.23 عن مستواها في األسبوع 
قبل املاضي، والذي بلغ حوالي 179.14 مليون د.ك، فيما 
انخفض عدد األسهم املتداولة خالل األسبوع املنقضي 
بنسبة بلغت %34.23، ليصل إلى 628.32 مليون سهم، 

مقارنة مع 955.31 مليون سهم في األسبوع قبل املاضي.
وم��ع نهاية األس��ب��وع امل��اض��ي، وص��ل ع��دد الشركات 
التي أفصحت عن نتائجها املالية لفترة النصف األول 
املنقضية من العام 2018 إلى 20 شركة، وذلك مبا فيها 
الشركات ذات السنوات املالية املختلفة، محققة ما يقرب 
من 186.68 مليون دينار كويتي أرباحاً صافية عن فترة 
الربع الثاني من العام 2018 بارتفاع نسبته 18.42% 
عن نتائج نفس الشركات لذات الفترة من العام 2017. 
وقد حاز قطاع البنوك على نصيب األسد من هذه األرباح، 
حيث أعلنت 4 بنوك من أصل 12 بنك مدرج في البورصة 
عن أرباح بلغت نحو 151.54 مليون دينار كويتي عن 
فترة الربع الثاني من العام 2018 وب��زي��ادة نسبتها 
%21.22 عن نتائجها لنفس الفترة من العام 2017، 

والتي كانت حوالي 125.01 مليون دينار كويتي.
وبالعودة إلى أداء بورصة الكويت خالل األسبوع 
املاضي، فقد حققت البورصة مكاسب أسبوعية بقيمة 
11.4 مليون دينار كويتي تقريبا، إذ وصلت قيمتها 
الرأسمالية بنهاية األسبوع املاضي إلى حوالي 28.71 
مليار د.ك.، بارتفاع نسبته %0.04 عن مستواها في 
األس��ب��وع قبل السابق، وال���ذي بلغ 28.7 مليار د.ك. 
تقريبا؛ وبذلك فقد وصلت مكاسب القيمة الرأسمالية 
للبورصة منذ بداية تطبيق نظام تقسيم السوق اجلديد 
إل��ى 853.9 مليون د.ك. تقريبا، أي بارتفاع نسبته 
%3.07. )مالحظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية 
للشركات املدرجة في السوق على أساس املتوسط املرجح 

لعدد األسهم القائمة بحسب آخر بيانات مالية رسمية 
متوفرة(.

وقد شهد األسبوع املاضي تداول نحو 149 سهماً من 
أصل 175 سهماً مدرجاً في السوق، حيث ارتفعت أسعار 
57 سهماً مقابل تراجع أسعار 78 سهم، مع بقاء 40 سهم 

دون تغير. 
وأقفل مؤشر السوق األول مع نهاية األسبوع املاضي 
عند مستوى 5،353.02 نقطة، مسجاًل من��واً نسبته 
%0.16 عن مستوى إغالق األسبوع قبل املاضي، فيما 
سجل مؤشر السوق الرئيسي انخفاضاً نسبته 0.46% 
بعد أن أغلق عند مستوى 4،952.96 نقطة، في حني 
أغلق امل��ؤش��ر ال��ع��ام للسوق عند مستوى 5،210.85 
نقطة بانخفاض نسبته %0.05. وعلى صعيد مؤشرات 
التداول خالل األسبوع املاضي، فقد بلغ متوسط عدد 
األسهم املتداولة 125.66 مليون سهم، وذلك بانخفاض 
نسبته %34.23 باملقارنة مع األسبوع قبل املاضي، كما 
انخفض متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 19.23% 

ليصل إلى 28.94 مليون د.ك. تقريبا.

مؤشرات القطاعات
سجلت سبعة من قطاعات بورصة الكويت تراجعاً 
في مؤشراتها، فيما ارتفعت مؤشرات أربعة قطاعات، 
مع بقاء قطاع التكنولوجيا ب��دون تغير يذكر. وعلى 
صعيد القطاعات املتراجعة، فقد تصدرها قطاع اخلدمات 
االستهالكية، حيث أقفل مؤشره عند 1،075.16 نقطة 
مسجالً تراجعاً نسبته %1.76. تبعه قطاع الصناعية 
في املركز الثاني مع انخفاض مؤشره بنسبة %1.16 بعد 
أن أغلق عند 998.76 نقطة. في حني شغل قطاع املواد 
األساسية املرتبة الثالثة بعد أن سجل مؤشره تراجعاً 
أسبوعياً بنسبة بلغت %1.09، منهياً تداوالت األسبوع 
عند مستوى 1،085.46 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً 

فكان قطاع االتصاالت، حيث أغلق مؤشره عند مستوى 
948.84 نقطة، بتراجع نسبته 0.07%.

أم��ا على صعيد القطاعات املرتفعة، فقد تصدرها 
قطاع السلع االستهالكية، حيث أنهى مؤشره تداوالت 
األسبوع مسجالً منواً نسبته %1.28 مغلقاً عند مستوى 
936.57 نقطة، فيما شغل قطاع البنوك املرتبة الثانية 
بعد أن أغلق مؤشره عند مستوى 1،088.96 نقطة، بنمو 
نسبته %0.38، وشغل قطاع الرعاية الصحية املرتبة 
الثالثة بعد أن بلغت نسبة منوه %0.22، منهياً تداوالت 

األسبوع عند مستوى 995.60 نقطة. 

تداوالت القطاعات
شغل قطاع البنوك املركز األول جلهة حجم التداول 
خالل األسبوع املاضي، إذ بلغ عدد األسهم املتداولة  
للقطاع حوالي 255.07 مليون سهم تقريبا شكلت 
%40.60 من إجمالي ت���داوالت ال��س��وق، فيما شغل 
قطاع اخلدمات املالية املرتبة الثانية، إذ مت تداول نحو 
153.26 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 24.39% 
من إجمالي تداوالت السوق. أما املرتبة الثالثة فكانت 
من نصيب قطاع العقار، إذ بلغت نسبة حجم تداوالته 
إلى السوق %19.17 بعد أن وصل إلى 120.48 مليون 

سهم تقريباً.
أم��ا جلهة قيمة ال��ت��داول، فقد شغل قطاع البنوك 
املرتبة األولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداوالته إلى السوق 
%55.99 بقيمة إجمالية بلغت 81.01 مليون د.ك.، 
وجاء قطاع الصناعية في املرتبة الثانية، حيث بلغت 
نسبة قيمة ت��داوالت��ه إل��ى السوق %26.05 وبقيمة 
إجمالية بلغت 37.70 مليون د.ك. تقريباً. أما املرتبة 
الثالثة فشغلها قطاع اخلدمات املالية، إذ بلغت قيمة 
األسهم املتداولة للقطاع حوالي 11.02 مليون د.ك. 

تقريبا شكلت %7.62 من إجمالي تداوالت السوق.

األداء االسبوعي ملؤشرات السوق
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نشاط التداوالت األسبوعي


