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 خطة التنمية حتتاج إلى العديد من املتطلبات التشريعية في املجال االقتصادي

 أحمد الدويهيس

خالل ٨٨٠ صفقة قيمتها ٢١٫١ مليون دينار. وجاء قطاع اخلدمات 
في املركز الثاني من حيث القيمة، اذ مت تداول ٤٤٫٦ مليون سهم 
نفذت من خالل ٧٧٤ صفقة قيمتها ٨٫٧ ماليني دينار، وجاء قطاع 
االستثمار في املركز الثالث، اذ مت تداول ٥٥٫٣ مليون سهم نفذت 

من خالل ٨٤٧ صفقة بقيمة ٥٫٣ ماليني دينار، اما قطاع العقارات 
فجاء في املركز 

  الرابـــع، اذ مت تداول ٤٩٫١ مليون ســـهم نفذت من خالل ٧٧٣ 
صفقـــة بقيمة ٣٫٨ ماليني دينار، اما قطـــاع الصناعة فجاء في 

 أسهم الخدمات والبنوك تقود السوق النخفاضات 
كبيرة قلصتها تداوالت اللحظات األخيرة

 استحوذت قيمة تداول أسهم ٥ شركات 
والبالغة ١٧٫٩ مليون دينار على ٤١٫٢٪ من 

القيمة اإلجمالية.
  وهذه الشركات هي: البنك الدولي وبيتك 

وزين وأالفكو وبنك اخلليج.
ــتحوذت قيمة تداول سهم البنك الدولي    اس
البالغة ٥٫٣ ماليني دينار على ١٢٫٣٪ من القيمة 

االجمالية.
  انخفضت مؤشــــرات ٧ قطاعات باالمس 
تصدرها قطـــــــاع اخلدمــــات بواقع ٢٤٤٫١ 

نقطة، تاله قطاع البنوك بواقع ١٨١٫١ نقطة، 
تــــاله قطــــــاع الصناعــــــــة بواقـــع ٧٢٫٢ 

نقطــة.
  فيمــا تراجــــــع قطــــاع االســــتثمـــار 
مبقـــدار ٥٧٫٥ نقطـــة، امـــــا مؤشـــر قطـــاع 
التأمـــــــني فكـــان الوحيـــــــد الذي حقـــق 
ارتفاعـــا باألمـــس وذلـــك مبقـــــدار ٢٧٫٢ 

نقطـــــة.  ت 
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ش
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املركز اخلامس من حيث القيمة، 
اذ مت تداول ٩٫٢ ماليني سهم نفذت 
من خـــالل ٣٢٣ صفقة بقيمة ٣٫٢ 

ماليني دينار.

  آلية التداول

  وعلى عكس تـــداوالت األمس 
عادت عمليات البيع القوية على 
اسهم اغلب البنوك مبا فيها سهما 
الوطني وبيتك، وهما الســـهمان 
اللذان خفضا من خسائر مؤشري 
السوق اول من امس، غير ان جلسة 
األمس شهدت عمليات بيع قوية 
للسهمني الكبيرين في القطاع مما أدى الى تخطي خسائر القطاع 
املصرفي الـ ٢٤٠ نقطة خالل فترات التداول قبل ان تتقلص الى 

١٨١ نقطة عند االغالق.
  وشهد سهم البنك الوطني تراجعا مبقدار ٢٠ فلسا بعد تداوالت 
قوية بلغت ٥٫٢ ماليني ســـهم نفذت من خالل ٩٨ صفقة بقيمة 
٧٫٠٦ ماليني دينار، كما شهد سهم بيتك انخفاض مبقدار ٢٠ فلسا 
ايضا، فيما تراجع سهم املتحد مبقدار ٤٠ فلسا، اما سهم الدولي 
فكان األكثر تداوال بني اســـهم البورصة الكويتية باألمس وان 
غلب علـــى أدائه البيع الواضح رغم اعالن البنك حتقيق ارباح 
بلغت ١٧ فلسا، إال ان اعالن البنك عن عدم توزيع أرباح أدى الى 
تراجعه بشكل الفت، اذ بلغت كميات تداول السهم ١٧٫٩ مليون 
سهم، كما تراجع سهم اخلليج مبقدار ١٠ فلوس، وتراجع سهم 

بوبيان نفس املقدار وان كانت تداوالته محدودة.
  وشهدت اغلب األسهم االستثمارية تراجعا في جلسة االمس، 
اذ تراجع ٢١ سهما من اسهم هذا القطـــاع، جاء في مقدمتها سهم 
املشـــاريع الذي انخفض مبقدار ١٠ فلـــوس، وكذلـــك ســـهـــم 

التمديـــن مبقــدار ١٠ فلـــوس.
  وتراجعت اسهم ٢٠ شركة عقارية خالل تعامالت االمس نظرا 
الرتباط هذه االسهم بأسهم قيادية في قطاعات اخرى، وكان اكثر 
االسهم العقارية تراجعا ســـهم املباني مبقدار ٣٠ فلسا، وسهم 
التمدين العقارية مبقدار ١٠ فلوس، فيما شهد سهم رمال ارتفاعا 

الفتا رغم تراجع السوق وذلك مبقدار ١٠ فلوس.
  ولم يشهد أي من اسهم الشركات الصناعية ارتفاعا في جلسة 
األمس، حيث تصدر األسهم املتراجعة في القطاع سهم بورتالند 
الذي فقـد ١٠٠ فلس، كذلك سهم الكابـــالت الذي تراجع مبقدار 

٨٠ فلســـا، وتراجع سهـــم الصناعـــات بواقــع ١٠ فلــوس.
  وكان لتراجع األسهم اللوجســـتية كاجيليتي باحلد األدنى 
والرابطة بشكل قريب من احلد األدنى دور في انخفاض واضح في 
مؤشر قطاع اخلدمات الذي تأثر بشكل الفت منذ بداية تعامالت 
السوق وحتى نهايته وكان من القطاعات الضاغطة على مؤشري 
الســـوق، وسجل ســـهم اجيليتي تراجعا مبقدار ٢٥ فلسا وهو 
ما اثر على األســـهم املرتبطة به مثل الوطنية العقارية ومركز 
سلطان، فيما لم يؤثر تراجع الرابطة على األسهم التابعة وخاصة 

التنظيف بسبب اإلعالن عن عقود ومناقصات جديدة.

 شريف حمدي
  حتت وطأة الضغوط النفسية 
التي تفرضها األحداث السياسية 
في املنطقة شـــهد سوق الكويت 
لألوراق املالية عمليات بيع واسعة 
مقارنة باجللسات األخيرة والتي 
شهدت ايضا عمليات بيع ولكن 
بصـــورة اقل من التي شـــهدتها 
جلسة أمس، اذ جتاوزت خسائر 
املؤشر السعري ١٣٠ نقطة وكذلك 
جتاوزت خسائر املؤشر الوزني 
الـ ١٠ نقاط قبل ان حتل حلظات 
االقفال لتشـــهد تقليص خسائر 

مؤشري السوق.
  وظهر جليا خالل تعامالت أمس ان الســـوق بدا متأثرا بعدد 
من العوامل الســـلبية في مقدمتها تطورات األحداث السياسية 
السريعة واملتالحقة في املنطقة، وهي األحداث التي ألقت بظاللها 
السلبية الثقيلة على أسواق املال في املنطقة ومنها سوق الكويت 
لألوراق املالية، الى جانب ذلك كان هناك عامل مساعد آخر عزز 
من تراجع السوق جراء زيادة اقبال املتداولني على البيع وهو 
عدم الرضا عن عدد ليس بقليل من بنود الالئحة التنفيذية التي 
أعدها مجلس املفوضني مؤخرا والتي ستعمل وفقها هيئة اسواق 
املال خالل املرحلة املقبلة، كما ان الســـوق تأثر بشكل ملحوظ 
جراء االخبار التي ظهرت أول من امس حول وجود غرامات على 
شركة زين في العراق مببلغ ٢٦٢ مليون دوالر، فضال عن تناثر 
شائعات لم تتأكد حول تعثر صفقة زين، وهو ما انعكس بجالء 
على األسهم املرتبطة بسهم زين وفي مقدمتها سهم االستثمارات 
الوطنيـــة الذي وصل الى احلد األدنى خالل فترات التداول قبل 
ان يقلص خســـائره بعد ان شـــهد زخما في النصف الثاني من 
اجللسة ليغلق عند مستوى اغالقه السابق، فيما لم تنجح األسهم 
األخرى املرتبطة بسهم زين في تعديل اوضاعها وخاصة الساحل 
والصناعات والكابالت والسفن واألغذية والتي تراجعت جميعها 
بشكل كبير مما اثر بقوة على املؤشر الوزني نظرا لوجود عدد 

من األسهم الدينارية ضمن هذه املجموعة.

  المؤشرات العامة

  وانخفض املؤشر العام نحو ٩١٫٩ نقطة ليغلق عند مستوى 
٦٥٥٩٫٥ نقطة بانخفاض نســـبته ١٫٣٨٪ مقارنة بأول من أمس 
كذلك انخفض املؤشـــر الوزني ٦٫٤٥ نقطة ليغلق على ٤٥٨٫٦٦ 

نقطة بانخفاض نسبته ١٫٣٩٪ مقارنة بأول من أمس.
  وبلغ اجمالي التداول ٢٠٠٫٠٩٧ مليون سهم نفذت من خالل 
٣٧٧٠ صفقة قيمتها ٤٣٫٤٤٧ مليون دينار، وجرى التداول على 
أسهم ١٢١ شركة من اصل ٢١٦ شركة مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 
١١ شـــركة وتراجعت أسعار أسهم ٩٠ شركة وحافظت أسهم ٢٠ 

شركة على اسعارها و٩٥ شركة لم يشملها النشاط.
  وقد تصدر قطاع البنوك النشاط من حيث القيمة وذلك لليوم 
الثاني على التوالي، اذ مت تداول ٣٥٫٠٦ مليون ســـهم نفذت من 

 أسهــم
  ١١ شركة فقط 
حققت ارتفاعات 
في تعامالت 
أمس
 

 ٥ أسهم 
استحـوذت

   على ٤١٫٢٪ 
  من القيمة 

اإلجمالية للتداول
 

 المؤشر ٩١٫٩ نقطة وتداول 
٢٠٠٫٠٩ مليون سهم قيمتها 

٤٣٫٤ مليون دينار 

 انخفاض 

 الدويهيس: اتحاد العقاريين يرصد ٨ صعوبات
  تواجه تطبيق قانوني ٨ و٩ لسنة ٢٠٠٨

 أعلن أمني عام احتاد العقاريني 
احمد الدويهيس أن خطة التنمية 
حتتاج إلى العديد من املتطلبات 
التشريعية في املجال االقتصادي 
ومنها تعديل قانوني ٨ و٩ لسنة 
٢٠٠٨ مبا يتيح دورا فعاال للشركات 

العقارية في التنمية اإلسكانية.
  وأفاد الدويهيس في تصريح 
صحافي بأن من أهم التوصيات 
التي خـــرج بها مؤمتـــر صناع 
العقـــار الثالث الذي نظمه احتاد 
العقاريـــني مؤخرا حتت شـــعار 
«أين مستقبل العقار.. من خطة 
التنمية؟»، الصعوبات التي تواجه 
تطبيق قانوني ٨ و٩ لسنة ٢٠٠٨ 
في شأن استغالل األراضي الفضاء، 
مبينا أن االحتاد قام بإعداد دراسة 
تفصيلية عـــن الصعوبات التي 
تواجه القطاع العقاري من تطبيق 
القانونني بالتعاون مع مجموعة 
من العقاريني وأيضا املشـــاركني 
في مؤمتر صنـــاع العقار الثالث 
حيث مت رفع تلك الدراســـة إلى 
عدة جهات في مقدمتها مكتب سمو 
رئيس مجلس الوزراء ووزارات 
التجارة والصناعة والعدل واملالية 
والى رئيس اللجنة التشريعية في 

مجلس األمة.
  وأكد الدويهيس أن تلك الدراسة 
جاءت من منطلق حرص االحتاد 
وسعيا منه للمساهمة في ايجاد 
السبل لتطبيق القانون بسهولة 
ويسر من اجل أن يحقق أهدافه في 
منع االحتكار، كما يضع االحتاد 
جميع إمكانياته الفنية والقانونية 
حتت تصـــرف اجلهات املختصة 

للمســـاهمة في معاجلة املشكلة، 
وذلك حتى ال تتفاقم آثارها وتؤثر 
سلبا على أهم سوق في الكويت 

وهو السوق العقاري.
  وذكرت الدراســـة املقدمة من 
احتاد العقاريني ان أبرز الصعوبات 
واملشـــاكل التـــي تواجه تطبيق 

القانون تتمثل فيما يلي:
  ١ـ  تطبيق القانون بأثر رجعي 
باملخالفة ألحكام املادة ٣٢ و١٧٩ من 
العديد من األشخاص  الدستور: 
قد متلكـــوا عقاراتهم قبل صدور 
القانون وفي ذلك الوقت لم تكن أية 
عقوبات تفرض على متلك العقار 
بأي مساحة كانت، وجاء القانون 
ليقيد تلك امللكية املبنية على مراكز 
قانونية مستقرة بأن فرض على 
املالك التخلص من عقاراتهم وإال 
وقعوا حتت طائلة الغرامة املالية 
املنصـــوص عليها فيـــه، إن كان 
القانون قد منح املالك مهلة فترة 
إنذار إال أنه مس بشـــكل مباشر 
بأحكامه مراكز قانونية مستقرة 
قبل صدوره فـــي انتهاك واضح 
وصارخ لتلك الضمانة التي كفلها 
الدستور في أحكامه. ٢ـ  صعوبة 
تطبيق أحكام القانون على بعض 
األوضاع واحلاالت لعدم مراعاتها 
من قبل املشرع: احلاالت العملية 
املتعلقة بالعقار عديدة ومتنوعة 
التصرفات  وتختلف باختـــالف 

والغـــرض منها وكان يجب على 
املشرع مراعاة تلك احلاالت ووضع 
النصوص املناسبة للتعامل معها 

ومن أبرز تلك احلاالت:
  ٣ـ البيع اآلجل: قام بعض مالك 
العقار ببيع عقاراتهم مبوجب عقود 
بيع ابتدائية على أال يتم نقل امللكية 
إال بعد استكمال املشتري لباقي 
الثمـــن والذي في بعض احلاالت 
يتم سداده عن طريق دفعات خالل 
مدة متفق عليها، وحتى لو كان 
العقار في حيازة املشـــتري فلن 
يتمكن املالـــك من نقل امللكية إال 
بعد اســـتكمال باقي الثمن، وفي 
هذه احلالة تظهر مشكلة أن العقار 
محل البيع سيظهر من ضمن ملكية 

البائع بالرغم من بيع العقار.
  ٤ـ  عدم متكن عدد من املالك من 
التصرف في عقاراتهم خالل املدة 
احملددة فـــي القانون: بالرغم من 
أن القانون قد سرى بأثر رجعي 
إال أن الكثير من املالك قد حاولوا 
التصرف في عقاراتهم خالل فترة 
اإلنذار احملددة في القانون إال أنهم 
لم يتمكنوا لعدم وجود املشتري 
خصوصا في ظل األزمة االقتصادية 
التي طالت جميع القطاعات، وقد 
بذل مالك العقار جميع احملاوالت 
في سبيل تسويق ما ميلكون من 
خالل املشاركة في املعارض وتقدمي 
التسهيالت إال أن احلالة يحكمها 

أوضاع السوق من حيث العرض 
والطلب ومدى توافر السيولة لدى 
املشتري، مسألة ذات طبيعة خاصة 
كونها أصوال ثابتة وجامدة حتتاج 

الى فترات طويلة لتسييلها.
  ٥ ـ وجـــود موانـــع قانونية 
حتول دون التمكن من بيع بعض 

العقارات:
  أ ـ العقـــارات احململة بحقوق 
عينية تبعية: بعـــض العقارات 
محملة بحقوق عينية تبعية حق 
الرهن وقد أنشئت تلك احلقوق قبل 
صدور القانون وال يستطيع مالك 
العقار التصرف بعقاراته حتى يتم 
االنتهاء من تنفيذ عقود التمويل 
والتي متتد إلى فترة جتاوز املدة 
احملددة في القانون للتصرف في 

العقار.
  ب ـ العقارات محل املنازعات 
القضائية: بعض العقارات محل 
منازعـــات قضائيـــة وال ميكـــن 
التصرف بهـــا بحال من األحوال 
حتى يتم االنتهاء من تلك املنازعة 
والتي تتجاوز مدة املهلة احملددة 

في القانون.
  ج ـ العقارات اململوكة للقصر 
وعدميي األهليـــة: طبقا ألحكام 
القانون فإنه ال يجوز للقاصر أو 
ناقص أو عدمي األهلية التصرف في 
عقاره حتى يبلغ السن القانونية 
أو زوال املانع وبالتالي ســـيجد 

القاصر نفســـه ملزما بأن يؤدي 
مبالـــغ ضخمه مســـتحقة على 

العقارات التي ميلكها.
العقـــارات املوقوفة على  ـ    د 
أعمـــال اخلير: فـــي حالة الوقف 
فإن العقار يبقى باســـم املالك إال 
أن ريعه يخصص ألعمال اخلير 
وفي هذه احلالة ســـيتم حساب 
العقارات املوقوفة من ضمن أمالك 
املالك وسيلتزم بأن يؤدي عنها 
الغرامة املفروضة في القانون دون 
أن يتمكـــن من التصرف في تلك 

العقارات.
  ٦ـ  عدم مراعاة املشرع للقيمة 
السوقية للعقار عند فرض الغرامة 
في اخالل ملبدأ العدالة: لقد تعامل 
املشـــرع عند فرض الغرامة مع 
جميع العقارات على أساس واحد 
وهو مبلغ ١٠ دنانير عن كل متر 
جتاوز الـ ٥٠٠٠ آالف دينار طبقا 
ألحكام القانون وهذا األمر ال يحقق 
العدالة ففي بعض األماكن يصل 
سعر املتر إلى نحو األلف دينار 
وبالتالي تكون نسبة الغرامة ال 
جتـــاوز ١٪ وفي بعض املواقع ال 
يتجاوز سعر املتر ٨٠ دينارا وهنا 
تصل نسبة الغرامة نحو ١٢٫٥٪، 
وهذا الوضع ال يحقق أدنى مبادئ 

العدالة واملساواة.
  ٧ـ  عدم مراعاة املشرع للغرض 
من التملك: االحتكار جرمية أخالقية 
وقانونية وتعاقب عليها جميع 
األديان والتشريعات، لذا ال ميكن 
أن يعتبر كل من متلك عقار تتجاوز 
مساحته اخلمسة آالف متر محتكرا 
وبالتالي مجرما يستحق العقاب، 
واألسباب التي تدعو األشخاص 
إلى متلك العقـــارات مختلفة من 

شخص آلخر.
  ٨ـ  التزام املالك بسداد الغرامة 
املقررة في القانـــون بالرغم من 
تصرفه في العقار: البيع مبوجب 
وكالة اجراء قانوني مشروع، وهو 
مبثابـــة نقل للمكية إال أن العقار 
يبقى باسم مالك العقار األصلي 
بالرغم مـــن تصرفه بذلك العقار 
وعليه سيجد بعض املالك أنفسهم 
ملزمني بسداد الغرامة املنصوص 
عليها في القانون عن عقارات قد 

تصرفوا بها. 
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 «وضوح»: ١٫٨ مليار دينار خسائر القيمة
  السوقية للبورصة منذ بداية ٢٠١١

 قــــــال التقـريــــــر 
عي  ســــبو أل ا
وضوح  لشــــركة 
لالستشارات املالية واالقتصادية 
ان سوق الكويت لألوراق املالية 
مني بخسائر االسبوع اجلاري 
تقدر بـ ١٫٢ مليار دينار، في حني 
بلغ إجمالي اخلسائر في القيمة 
الســــوقية منذ بداية العام ١٫٨ 

مليار دينار.
  وقد أصبح املستثمرون في 
حيرة من أمرهم حول املبررات 
وراء تلك التراجعات القياسية، 
علما أن األوضاع السياسية على 
املستوى الداخلي مستقرة، أما 
األحداث السياسية على الصعيد 
اخلارجي فعلى الرغم من وجود 
بعض االضطرابات في دول مثل 
البحرين واليمن وإيران، إال أن 
الدولــــة األهم وهي مصر التي 
كانت الســــبب الرئيسي وراء 
تراجع األســــواق في املنطقة 
قد استقرت بها األوضاع وفي 

حتسن مستمر.
  واعتبر التقرير ان ما يحدث 
في الدول األخرى ال يعد دافعا 
قويا يستدعي اخلوف والذعر 
والقيــــام بالبيع، خصوصا أن 
األســــواق األخرى في املنطقة 
أداؤهــــا مغاير ألداء الســــوق 
الكويتي واملقارنة في الرســــم 

البياني توضح ذلك.
   وحول ما أشيع مؤخرا بشأن 
احتماالت عدم إمتام صفقة زين 
اتصــــاالت، ولــــو صدقت تلك 
اإلشاعات فإن ذلك، كما اعتبرها 
التقرير ليست مبررا حقيقيا 
وراء موجة البيع وحالة الذعر 
التي شــــهدها السوق مؤخرا، 
واستند في ذلك إلى أن املؤشر 
السعري هو اآلن عند مستويات 
شهر يوليو املاضي في حني أن 
املؤشــــر الوزني عاد أيضا إلى 
مستويات نهاية شهر سبتمبر 
أي ما يقارب ليوم اإلعالن عن 
الصفقــــة، أما الشــــركات ذات 
العالقة املباشرة فهي أيضا عند 
مستويات ما قبل اإلعالن عن 
الصفقة، وبالتالي لو مت افتراض 
أن املستثمرين يقومون بالبيع 
كإجراء استباقي قبل اإلعالن عن 
خبر عــــدم جناح الصفقة فهي 
فرضية أساسها ضعيف نظرا 

للمستويات التي وصلت إليها 
املؤشرات وأسعار األسهم.

  وأشار التقرير الى أن موجة 
البيع انطلقت شرارتها من قطاع 
البنوك ثم امتدت إلى القطاعات 
الى  األخرى في السوق، الفتا 
أنه وعلى الرغم من أن القطاع 
يعد من أفضــــل القطاعات في 
الســــوق، إال أنه هناك العديد 
من التحديات التي تواجهه في 
املرحلة القادمة ومنها وبشكل 
أساســــي النمو الضعيف جدا 
في احملفظة االئتمانية والذي 
لم يتجــــاوز ١٫٥٪، في حني أن 
الضغوط ناجتة عن النمو في 
حجم الودائع مما يطرح تساؤال 
حول قدرة البنوك على مواصلة 
النمو في املرحلة القادمة وما 
التي ســــتتبعها في  السياسة 

حتقيق ذلك.
  وقد استحوذ قطاع البنوك 
املتعاملني، هذا  على اهتمــــام 
األســــبوع فقــــد بلــــغ إجمالي 
القيمة املتداولة لهذا األسبوع 
ما يقارب ١٢٨٫٤ مليون دينار في 
حني بلغ إجمالي قيمة التداول 
لقطاع البنوك ٦٣٫٣ مليون دينار 
لتشــــكل ما نسبته ٤٩٫٣٪ من 
إجمالي تداوالت السوق. ومن 
جانب آخر بلغت كمية التداول 
اإلجمالية للسوق ٥٨٥٫٢ مليار 
البنوك  سهم واستحوذ قطاع 
على ١٥٫٦٪ من تلك الكمية حيث 
بلغ إجمالــــي الكمية املتداولة 
األسبوعية للقطاع ٩١٫٧ مليون 

سهم.
  وقد اســــتحوذ «الوطني» 

على نصيب األسد من إجمالي 
السيولة املتدفقة للقطاع، حيث 
بلغت قيمة التداول للبنك ٢٠٫٤ 
مليون دينار وقد جاء باملركز 
الثاني سهم «بيتك» بقيمة ١٨٫٤ 
مليون دينــــار، وقد حل ثالثا 
بنك الدولي بقيمة ١٢٫٥ مليون 
دينار، أما من حيث األداء فقد 
تصدر بنــــك الدولي تراجعات 
البنوك حيث تراجع بنسبة ١١٪ 
وقد حل ثانيا سهم بنك اخلليج 

بتراجع نسبته ٣٫٧٪.

  السوق إلى أين؟

التراجعات  الرغم من    على 
القوية التي شــــهدها السوق، 
إال أننا نرى أنــــه أمر إيجابي 
من حيث ظهور فرص للشراء 
التذبذبات  مــــن  واالســــتفادة 
السعرية العالية التي غالبا ما 
حتدث بعد التراجعات القوية، 
مشــــيرا إلــــى أن عملية البيع 
والشراء في مثل تلك الظروف 
حتتاج إلى مهارة ومعرفة، أما 
فنيا فتشــــير املعطيات الفنية 
الراهنة إلى أن تراجعات املؤشر 
احلالية والتي سجلت مستوى 
٦٫٥١٩ نقطة، بدأت تفقد زخمها 
شيئا فشيئا، األمر الذي يرجح 
قرب انتهائها وعودة املؤشر إلى 
االرتفاع مرة أخرى، مستهدفا في 
ذلك الوصول إلى مستوى ٦٫٧٧٠ 
انتهاء موجات  إال أن  نقطــــة، 
املؤشــــر الهبوطية حتتاج إلى 
تأكيد في هيئــــة إغالق يومي 
ايجابي خالل تداوالت يوم األحد 

القادم «مرجح». 

 توزيع قيمة تداول قطاع البنوك األسبوعية تقرير 
   (مليون دينار/ نسبة القطاع)

 وطني ٢٠٫٤٢
٪٣٢  

 الخليج 
٣٫٨٥

٪٦  

 تجاري ٠٫٠٧
٪٠  

 أهلي ٠٫٠٥
٪٠  

 دولي ١٢٫٥٣
٪٢٠  

 برقان
٥٫٣٣  

٪٩  

 بيتك
١٨٫٤٤  

٪.٢٩  

 بوبيان ١٫٧٧
 ٪٣  

 متحد ٠٫٧٩
٪١  

 (محمد ماهر) عمليات البيع واضحة على شاشات التداول 


