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حيث بلغت 6581 صفقة.
 وجرى التداول على أس���هم 144 ش���ركة من أصل 211 شركة 
مدرجة، وارتفعت أسعار أسهم 59 شركة وتراجعت أسعار أسهم 
49 شركة واستقرت قيمة أسهم 36 شركة عند معدالت اإلقفال في 
نهاية االسبوع املاضي. 

وتصدر قطاع العقارات 
النشاط في جلسة تداوالت 
االم���س بكمية ت���داول 
حجمه���ا 120.8 ملي���ون 
سهم نفذت من خالل 861 
صفقة قيمتها 4.3 ماليني 

دينار. 
وجاء قطاع االستثمار 
ف���ي املركز الثاني بكمية 
تداول حجمها 91.4 مليون 
سهم نفذت من خالل 1318 
صفقة قيمتها 9.7 ماليني 

دينار.
وحل قطاع اخلدمات 
الثالث بكمية  املركز  في 

كبي���را من 1.9 الى 5.2 نقاط وذل���ك على وقع زيادة اإلقبال على 
األسهم الثقيلة.

ومع استمرار التحسن الذي يشهده السوق أغلق املؤشر العام على 
ارتفاع 0.82% بإقفاله عند مستوى 6.985 نقطة مرتفعا 56.53 نقطة، 

فيما ارتفع املؤشر الوزني 
بنسبة 1.15%، بإقفاله عند 
مس���توى 466.01 نقطة 

مرتفعا 5.28 نقاط. 
املتغيرات  أداء  وشهد 
الثالثة في جلسة تعامالت 
األمس تباينا في األداء، 
حي���ث تراجع���ت قيمة 
املتداولة بنسبة  األسهم 
 78.7 ببلوغه���ا   %27.9
مليون دين���ار، في حني 
ارتفع���ت كمية األس���هم 
املتداولة بنس���بة %5.5 
حيث بلغت 418.6 مليون 
س���هم، أم���ا الصفق���ات 
فانخفضت بنسبة %7.5 

أسهم الخرافي تواصل قيادتها للسوق رغم وقف تداول »زين« 
والمؤشر على أعتاب تجاوز حاجز الـ 7000 نقطة

 استحوذت قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 
35.2 مليون دين���ار على 44.7% من إجمالي القيمة 
وهي الوطن���ي واخلليج وبيت���ك وانابيب وبرقان 

واجيليتي. 
 تصدرت قيمة تداول سهم بنك الوطني األسهم املتداولة 

9.7 ماليني دينار متثل 12.3% من إجمالي القيمة.
 تصدر مؤشر قطاع غير الكويتي قطاعات السوق 
املرتفعة بواقع 148.6 نقطة، تاله مؤشر قطاع األغذية 
بواقع 129.7 نقطة، أما مؤش���ر قطاع البنوك فارتفع 
بواقع 104.7 نقاط، فيما سجل مؤشر قطاع العقارات 

انخفاضا بواقع 8.4 نقاط. ت
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تداول حجمها 80.7 مليون س���هم 
نفذت من خالل 1329 صفقة قيمتها 

9.3 ماليني دينار.
وحل قطاع الصناعة في املركز 
الرابع بكمية تداول حجمها 55.04 
مليون سهم نفذت من خالل 1479 

صفقة بقيمة 17.7 مليون دينار.
وجاء قط���اع البنوك في املركز 
اخلامس بكمية تداول حجمها 50.3 
مليون سهم نفذت من خالل 1071 

صفقة بقيمة 33.4 مليون دينار.

آلية التداول

اس���تعاد قطاع البنوك تصدره لقطاعات السوق من حيث قيمة 
التداول في جلسة تداوالت األمس، حيث بلغت نسبة استحواذه %42.5 
من السيولة، وارتفع سهم الوطني الى مستوى دينار و500 فلس على 
اثر زيادة قيمته مبقدار 20 فلسا، بعد تداوالت جيدة بلغت كمياتها 
6.5 ماليني س���هم بقيمة 1.4 مليون دينار، اما سهم بيتك فارتفع الى 
مس���توى دينار و160 فلسا وذلك بعد تداول 5.9 ماليني سهم بقيمة 
6.7 ماليني دينار، اما سهم اخلليج فارتفع مبقدار 30 فلسا على اثر 
تداول 16.7 مليون س���هم بقيمة 8.5 ماليني دينار، فيما ارتفع سهم 
برقان مبقدار 5 فلوس وصل على اثرها الى مستوى 475 فلسا، بعد 
تداول 6.8 ماليني سهم بقيمة 3.2 ماليني دينار، واستقرت باقي أسهم 

القطاع عند معدالت إقفالها السابق.
واستحوذ قطاع االس���تثمار على 12.4% من اجمالي السيولة 
في جلسة تعامالت األمس، وواصل سهم االستثمارات ارتفاعاته 
باحلد األعلى بواقع 25 فلسا ليصل الى مستوى 400 فلس، وذلك 
بعد تداوالت نشطة بلغت 2.9 ماليني سهم بقيمة 1.1 ماليني دينار، 
كذلك ارتفع سهم الساحل باحلد األعلى بواقع 10 فلوس ليصل إلى 
138 فلسا بعد تداول 16.04 مليون سهم بقيمة 2.2 ماليني دينار، 
اما س���هم املشاريع فارتفع مبقدار 5 فلوس بعد تداوالت نشطة، 

اذ مت تداول 2.1 ماليني سهم بقيمة 1.008 مليون دينار.

الصناعة والخدمات
واصل سهم مجموعة الصناعات ارتفاعه بواقع 5 فلوس وذلك 
بعد تداول 6.7 ماليني س���هم بلغت قيمتها 2.6 ماليني دينار، اما 
سهم انابيب فارتفع باحلد االعلى مبقدار 4 وحدات ليصل السهم 
الى 350 فلس���ا بعد ارتفاعه 20 فلسا من خالل تداول 11.1 مليون 

سهم بقيمة 3.9 ماليني دينار.
واستقر س���هم زين عند مستوى دينار 360 فلسا وهو نفس 
مستوى إغالقه السابق نتيجة إيقافه عن التداول في جلسة امس، 
فيما واصل س���هم »اجيليتي« ارتفاعاته بواقع 10 فلوس ليصل 
الى مس���توى 520 فلس���ا بعد تداول 6.01 ماليني سهم بقيمة 3.1 

ماليني دينار.

شريف حمدي
استمر سوق الكويت لألوراق 
املالية في مواصلة األداء االيجابي 
عل���ى وق���ع صفقة بيع ش���ركة 
االتصاالت املتنقل���ة )زين( %46 
من أس���همها إلى شركة اتصاالت 
اإلمارات، ورغم ان س���هم زين مت 
إيقاف���ه عن التداول من قبل إدارة 
السوق الس���تكمال كافة البيانات 
املتعلقة بالصفقة، إال ان االنعكاسات 
االيجابي���ة للخبر ال���ذي تناقلته 

وس���ائل اإلعالم في جلس���ة األربعاء املاضي التزال هي احملرك 
األساسي للسوق، وما عزز النشاط االيجابي للسوق تصريحات 
رئيس مجموعة اخلرافي والتي أكد فيها تلقيه عرضا رسميا من 
شركة اتصاالت اإلمارات، وان صغار املستثمرين لهم أولوية في 

جميع شركات املجموعة.
وظهر منذ بداية اجللسة ان هناك حالة من التفاؤل تسود بني 
كافة املتعاملني، وهو ما عكس���ته مؤشرات السوق الذي استهل 
تعامالته بارتفاع من خالل عمليات شراء قوية شهدتها كثير من 
االسهم في قطاعات مختلفة وعلى رأسها األسهم املرتبطة ملجموعة 
االس���تثمارات الوطنية والتي ارتفع معظمها باحلد األعلى وذلك 

منذ بداية تعامالت جلسة األمس.
ح���يث ارتف���ع س���ه���م املج���موعة مبقدار 25 فلسا، وسهم 
الس���احل ارتفع منذ البداية مبق���دار 10 فل���وس، وكذلك س���هم 
األغذي���ة »أمريكانا« مب���قدار 100 فلس، وس���هم األناب��يب الذي 
ارتفع بواقع 20 فلس���ا، وس���هم الك����ابالت الذي ارتف���ع بواقع 
80 فلس���ا رغم انه كان يتداول طيلة اجللسة باحلد األعلى عند 
مستوى 100 فلس قبل تقلص مكاسبه على اثر عمليات تصريف 

محدودة للسهم.
ومع استمرار النش���اط على أس���هم مجم��وعة االستثمارات 
حتس���ن اداء عدد من األس�����هم في قطاعات أخرى من���ها قطاع 
البنوك، حيث شهد سهم البنك الوطني حتركا ملحوظا في النصف 
الثاني من اجللس���ة خاصة انه س���يقوم بدور مستش���ار شركة 
اتصاالت اإلمارات في الصفقة، كذلك حترك سهم بيتك في نهاية 

التداوالت.
وشهدت اجلل���سة استمرار نشاط سهم اجيليتي الذي ارتفع 
مبقدار 10 فلوس ليس���تقر ع���ند مس���توى 520 فل��سا رغم انه 
بلغ مستوى 530 فلس���ا خالل التداوالت قبل ان تقلص عمليات 
البيع بهدف جني األرباح من مكاس���ب الس���هم، وهو ما انعكس 
بشكل ايجابي على األس���هم املرتبطة التي ارتفع بعضها بشكل 

متفاوت.
ورغم ان الس���وق ب���دأ على ارتفاع واس���تمر اللون األخضر 
س���ائدا طيلة فترات الت���داول، اال ان حلظ���ات اإلق���فال شهدت 
قفزة ملؤشري السوق، خاصة املؤشر الوزني الذي حقق ارتفاعا 

استحواذ أسهم 
6 شـركـات على 
35.2 مليون دينار 
تمثل %44.7 
من إجمالي القيمة

لحظات اإلقفال 
شهدت قفزة 

لمؤشري السوق 
خاصة الوزني على أثر 

نشاط األسهم الثقيلة

)سعود سالم(البورصة تعيش حالة من التفاؤل مع إقفال الربع الثالث

المؤشر العام 56.5 نقطة 
وتداول 418.6 مليون سهم 

قيمتها 78.7 مليون دينار

ارتفاع

عموميتها وافقت على انتخاب 3 أعضاء مكملين في مجلس إدارتها

وّقعت عقد شراكة مع »بيوبل فرست« لتقديم حلول التوظيف والتدريب واالستشارات

اليعقوب: »االمتيازات الخليجية«
ال تنوي التخارج من استثماراتها

الناصري: »sos« تعتزم التوسع في أسواق المنطقة 
وتضاعف عقودها إلى 4 ماليين دوالر

نتيجة االزم����ة االقتصادية كثرة 
الطلب على قطاعات اقتصادية منها 
التي  البنوك وشركات االستثمار 
بدأت في التركيز على برامج إعادة 
الهيكل����ة املالية واإلدارية ملواكبة 

حتديات األزمة.
وف����ي دره على س����ؤال حول 
كفاية الكوادر البش����رية لتحقيق 
التنمية،  النجاح في تنفيذ خطة 
قال: ان التح����دي األكبر ليس في 
العدد ولكن في وجود املهارات التي 
حتتاج الى ثقل مستمر في عصر 
العوملة واالنترنت، وان االستثمار 
الذكي اليوم بات بحاجة الى برامج 
تدريبية منظمة وأكثر تطورا عن 

املاضي.

وفي رده على سؤال »األنباء« 
ح����ول رؤيته لس����وق التوظيف 
والتدريب واالستشارات الكويتي 
في أعقاب تنفيذ خطة التنمية، قال: 
ان تنفيذ خطة التنمية، وتطبيق 
برامج اخلصخصة ستكثف الطلب 
على س����وق التوظيف والتدريب 
واالستشارات في السوق احمللي.

وأضاف: ان س����وق التوظيف 
والتدري����ب قد تأثر خالل العامني 
املاضيني نتيجة االزمة االقتصادية، 
وخلق نوعا من الضغط على الكوادر 
البشرية األكثر كفاءة، باإلضافة الى 
زيادة الطلب على كوارد بش����رية 

متتاز مبهارات أكثر.
ولفت الى ان العام املقبل سيشهد 

أحمد يوسف
ق����ال املدير العام في ش����ركة 
حلول املوارد البش����رية املتكاملة 
»sos« محمد الناصري ان الشركة 
تعتزم التوسع في أسواق كل من 
اململكة العربية السعودية وقطر 

وعمان.
جاء ذلك خ����الل املؤمتر الذي 
عقدته الشركة امس لتوقيع عقد 
ش����راكة إس����تراتيجية مع شركة 
»بيوبل فرست« اإلماراتية لتقدمي 
مجموع����ة متنوعة م����ن مختلف 
اخلدمات االستشارية والتدريبية 
وأيض����ا حلول التوظيف في دول 

اخلليج.
وأشار الناصري إلى أن الشركة 
تتبع املجموعة التعليمة القابضة 
التي تعمل في السوق منذ أكثر من 
35 عاما، وان حجم عقودها السنوية 

يتعدى ال� 2 مليون دوالر.
وأكد انها تعتزم تطبيق خطة 
إس����تراتيجية طموحة تهدف الى 
مضاعفة حجم عقود الشركة الى 
4 ماليني دوالر باإلضافة الى زيادة 
عدد مكاتبها في دول اخلليج خالل 

العام املقبل.
وأضاف: ان اخلطة تستهدف 
أيضا زيادة األرباح بنسبة تتراوح 
ما بني 40 و50% خالل العام األول 

من التطبيق.

عمر راشد
أوضح رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب لش����ركة االمتيازات 
اخلليجية القابضة أحمد اليعقوب ان تركيز الشركة خالل العام احلالي 
2010 س����ينصب على ه����دف واحد وهو تخفي����ض املصاريف، لتجهيز 
الشركة نحو انطالقة أفضل العام املقبل، مبينا ان النتائج املالية مطمئنة 
خصوصا ان حجم التزامات الشركة مازال ضمن مستويات آمنة باملقارنة 
بحقوق املس����اهمني. ونفى اليعقوب في تصريح على هامش اجلمعية 
العمومية للشركة أمس التي عقدت بنسبة حضور بلغت 66.14% وجود 
نية لدى الشركة للتخارج من أي من استثماراتها خالل املرحلة املقبلة، 
مؤكدا عزم الشركة االستمرار في سياستها املتحفظة وعدم الدخول في 
مشاريع جديدة أخرى خالل العام احلالي. وقد وافقت اجلمعية العمومية 
للش����ركة على البند الوحيد املدرج على جدول األعمال وهو انتخاب 3 
أعض����اء مكملني في مجلس اإلدارة وهم: بدر عبداهلل الس����ميط وطارق 

أحمد اليعقوباأليوب وشركة كيفان القابضة.

عقب حالة التراجع الحادة في إجمالي التداوالت خالل أغسطس

في التسعة أشهر من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي

»إعمار األهلية«: تنشيط السوق العقاري
يتطلب تأسيس هيئة منظمة وصندوق تمويل حكومي

»االستثمارات الوطنية«: تضييق الخناق على التداوالت الوهمية 
دفع المعدل اليومي لسيولة السوق إلى التراجع بنسبة %48

التقرير األسبوعي لشركة  أوضح 
االس����تثمارات الوطنية ان س����وق 
املالي����ة اختتم  ل����ألوراق  الكويت 
تعامالتهل للتسعة أشهر من العام 
2010 على ارتفاع كبير في مؤشراته 
املوزونة وذلك بقياس����ها مع إقفال السوق في 31 ديسمبر 
2009 والذي ش����هد خالله فصوال عدي����دة، وعلى نقيض 
اجتاه املؤشر السعري الذي سجل تراجعا في أدائه خالل 
نفس املرحلة حقق املؤش����ر الوزني ومؤشر NIC50 ألكثر 
من خمسني شركة من حيث القيمة املتداولة مكاسب بلغت 
20.8% و26.4% على التوالي مقابل انخفاض مبقدار %0.3 
للمؤشر السعري، أما بالنسبة للمتغيرات العامة فقد شهد 
معظمها انخفاضا وذلك بالنس����بة الى الفترة املقارنة في 
األشهر التسعة املاضية لعام 2009 والتي عكست تغيرا كبيرا 
خاصة فيما يتعلق مبستويات السيولة حيث انخفض املعدل 
اليومي للقيمة املتداولة بنس����بة 48% وانخفض املتوسط 
اليومي لعدد الصفقات بنسبة 38% وكمية االسهم املتداولة 
بنسبة 32%. وبالرغم من ان التراجع في املعدالت كان كبيرا 
بالنظر الى اريحية املرحلة احلالية والتي متثل افضلية عن 
سابقتها في العام املاضي من ناحية شكوك اخلروج من قاع 
األزمة املالية املندلعة بعام 2008، وهي التي عكست ظروفا 
غير عادية، إال ان ذلك لم يشفع لتحسن معدالت السيولة 
ونعتقد ان ذلك يرجع الى امور فنية صرفة ابرزها ايقاف 
عمليات التس����ويات خالل العام املاضي وانسحاب آثارها 
خالل املرحلة احلالية، كذلك الدور الكبير الذي لعبه اقرار 
قانون هيئة سوق املال والتحرك الذي قامت به إدارة السوق 

بعدها بتضييق اخلناق على التداوالت البينية او الوهمية 
وعلى إقفاالت الثواني االخيرة وبالرغم من عدم اجنالئها، 
إال انها كان لها بالغ االثر من ناحية االبتعاد عن العمليات 
املضاربية التي ارتفعت كلفتها واصبحت مخاطرها عالية 
على البعض فيما ع����زف عنها البعض اآلخر وهو ما ادى 
الى انعدام فرص الربح الس����ريع في مراحل معينة خالل 
العام، وهو ما يفس����ر الفجوة الكبيرة بني اداء مؤش����رات 
قراءة السوق. ان اغالق املنافذ أمام تلك الشريحة ادى الى 
توجه السيولة صوب شريحة من الشركات التشغيلية في 
قطاعات محددة للتفاؤل مبستقبلها كإعالن بعض البنوك 
االنتهاء من مرحلة بناء مخصص����ات احملفظة االئتمانية 
وتوقعات الدخول في منطقة الربحية خالل الربعني الثالث 
والرابع من هذا العام، عالوة على نقطة رئيسية وهي قيام 
شركة االتصاالت املتنقلة )زين( ببيعها للوحدة االفريقية 
التابعة لها عدا السودان واملغرب وذلك بناء على العرض 
املقدم لها من قبل ش����ركة »بهارتي ارتل ملتد« بقيمة بلغت 
10.7 مليارات دوالر وهي التي فاقت نسبة 10% من اجمالي 
القيمة الرأسمالية لسوق الكويت لألوراق املالية وارتباط 
ذلك بإفادة شركة االستثمارات الوطنية في وقت الحق من 
نهاية الفترة بأن شركة اخلير الوطنية لألسهم والعقارات 
� وه����ي عميلتها � قد تلقت عرضا من مؤسس����ة اإلمارات 
لالتصاالت لشراء ما نسبته 46% من اسهم زين بسعر 1.700 
دينار للسهم الواحد، وكان ذلك بالتزامن مع عوامل رئيسية 

اخرى مثل اقرار اخلطة التنموية بداية العام والتي 
أثرت في بداياتها على قطاع الصناعة وحده، إال انه وعلى 
اثر تبعات إقرار القانون وظهور أزمة كيفية متويلها حتور 

اجتاهها ناحية قطاع البنوك عندما أشيع بعد بحث طويل 
ان احلكومة لن مت����ول خطتها من خارج النظام املصرفي 
اخلاضع حتت رقابة البنك املركزي وهو ما ألقى بظالله نحو 
إعادة نشاط محافظ البنوك االئتمانية واستفادتها مباشرة 
من متويل مشاريع اخلطة حتت ظل الدعم احلكومي لها.

مما سبق ذكره نس����تطيع القول ان التدخل احلكومي 
املدروس م����ن خالل زي����ادة اإلنفاق خاص����ة في اجلانب 
االس����تثماري أو على املشروعات التنموية كفيل بتحريك 
باقي قطاعات االقتصاد، وهنا يجب التنويه بأن املؤسسات 
التي كان لها دور سلبي من حيث سوء ادارتها واستغالل 
مواردها بطريقة غير مدروسة ال يجب مكافأتها بأي حال 
من األحوال في أي خطة توضع من قبل الدولة مس����تقبال 
حملاولة النهوض باقتصاد البلد يجب على الدولة ان تنظر 
بعني فاحصة الى كل العوامل الداعمة لالقتصاد مثل الناجت 
احمللي اإلجمالي ومؤشر ثقة املستهلك والتضخم وأسعار 
السلع وميزان التجارة وغيرها من العوامل التي بقياسها 
نخرج بصورة جلية عن حالة اقتصادنا، مما ال ش����ك فيه 
ان ما قامت به الدولة من إقرار قانون اخلطة التنموية هي 
خطوة على الطريق الصحيح ويجب ان تستكمل من خالل 
النظر بعملية تشجيع وحث البنوك على جدولة القروض 
على الشركات املنتجة ومحاولة الدولة شراء األصول املتعثرة 
من القطاع املصرفي وإعادة جدولتها على البنوك بأسعار 
فائدة مخفضة، النظر بسعر الفائدة السائد، فإن مساهمة 
الدولة من خالل أجهزتها االقتصادية املعنية بالتعاون مع 
البنوك قادر على إعادة فتح القنوات التمويلية للمشاريع 

احليوية واملنتجة.

دعا التقرير الصادر عن 
ش����ركة إعم����ار األهلية 
العقاري����ة  للخدم����ات 
اجلهات الرسمية املنوطة بإصدار 
القرار إلى ضرورة تأسيس هيئة 
تنظم سوق العقار احمللي شريطة 
أن يرافقها إنشاء صندوق متويل 
عقاري تس����تثمر فيه احلكومة 
بهدف دعم وتنش����يط الس����وق، 
مش����يرا إل����ى أن ط����رح احللول 
التمويلية وتنظيم القطاع الشك 
أنهما عنصران أساسيان للحد من 
الركود ودفع السوق نحو النمو 

بالشكل الطبيعي.
وع����زا التقرير حالة التراجع 
املستمرة علي العقارات مبختلف 

إلى ضع����ف املعلومات  أنواعها 
التي  والبيان����ات والعش����وائية 
انعكست سلبا على السوق، وأملح 
التقرير إلى أن التراجع الذي استمر 
حتى ش����هر يوليو املاضي يعود 
إلى تراجع الطلب على العقارات 
في الس����وق بسبب تراجع الثقة 
في حتركات احلكوم����ة لتعديل 
التش����ريعات وطرح املعاجلات 
واحللول لس����وق العقارات الذي 
بات يشكل هاجس����ا لدى معظم 

املتعاملني في القطاع العقاري.
وذكر التقرير أن مشاريع خطة 
املتوقع أن  التنمية السكنية من 
تساهم في إنعاش السوق لكنها 
ليست مشاريع عاجلة وبالتالي 

قد تتأخ����ر حركة النم����و تباعا 
حلركة العم����ران وفقا إلجنازات 
الذي  التنمية وه����و األمر  خطة 
يستدعي تدخل احلكومة إلنقاذ 
الس����وق العقاري من االنهيار أو 
التده����ور حتى ميك����ن في وقت 
س����ريع حتقيق حت����ركات قوية 
ومتنامية على السوق من شأنها 
أن تعيد الثقة للسوق فضال عن أن 
زيادة عنصر الطلب عن العرض 
ال شك س����وف تدفع بحركة منو 
جيدة خالل الفترة املقبلة السيما 
خالل الس����نوات اخلمس القادمة 
املقررة للمرحلة األولى من خطة 

التنمية.
 وأشار التقرير إلى أن السوق 

يفتقر ف����ي الوق����ت احلالي إلى 
العناصر املشجعة جلذب املتعاملني 
مع التداول العقاري والتي من أهمها 
تزايد معدل الطلب مع منو األسعار 
وانتعاش حركة البيع والش����راء 
في ضوء حتركات حكومية بطرح 
األراضي واملش����اريع لبناء املدن 
السكنية اجلديدة والتي من شأنها 
أن تقلل من ارتفاع أسعار العقار 
السكني فضال عن ذلك تؤدي إلى 
التحركات على املناطق اجلديدة 
بالبيع والشراء وهو األمر الذي 
يعزز من انتعاش السوق ويدفع 

مبزيد من النشاط اإليجابي.
وقال التقرير ان إجمالي قيمة 
العق����ود وال����وكاالت التي نفذت 

في القطاع����ات العقارية بجميع 
أنواعها خالل أغس����طس املاضي 
بلغ 108.8 ماليني دينار بانخفاض 
بلغت نس����بته 15.7% عن يوليو 
2010 والبالغ����ة 130.5 ملي����ون 
دينار وذل����ك طبقا لإلحصائيات 
إدارة  العدل  الصادرة عن وزارة 
التسجيل العقاري. وأشار التقرير 
إلى أن القطاع الس����كني يتطلب 
املرونة في التمويل حيث أثبتت 
التجارب السابقة أن وفرة السيولة 
الرئيس����ي لتنشيط  هي احملرك 
السوق واعتبر التقرير أن اخلطط 
احلكومية التي من املتوقع وأن يتم 
تنفيذها سيكون لها األثر اإليجابي 

على القطاع السكني.

تقـارير

)كرم ذياب( جانب من املؤمتر الصحافي 


