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أنهت تعامالتها مرتفعة للجلسة الثانية على التوالي

بورصة الكويت تودع أكتوبر باألخضر
مع تصاعد التداوالت
انهت بور�صة الكويت تعامالت �شهر
اكتوبر �أم�س على ارتفاع امل�ؤ�رش
العام  4.2نقاط ليبلغ م�ستوى
 5042.2نقطة بن�سبة .%0.08
وبلغت كميات ت���داوالت امل�ؤ�رش
 79.9مليون �سهم متت من خالل
� 3738صفقة نقدية بقيمة 15.7
مليون دينار «نحو  51.81مليون
دوالر».
وانخف�ض م�ؤ�رش ال�سوق الرئي�سي
 5.3نقاط لي�صل �إلى م�ستوى 4693.7
نقطة وبن�سبة انخفا�ض  %0.11من
خالل كمية �أ�سهم بلغت  48.5مليون
�سهم متت عرب � 1879صفقة نقدية
بقيمة  3.9ماليني دي��ن��ار «نحو
 12.87مليون دوالر».وارتفع م�ؤ�رش
ال�سوق الأول  9.4نقاط لي�صل �إلى
م�ستوى  5234.18نقطة وبن�سبة
ارتفاع  %0.18من خالل كمية �أ�سهم
بلغت  31.19مليون �سهم متت عرب
� 1859صفقة بقيمة  11.7مليون
دينار «نحو  38.61مليون دوالر».
وكانت �رشكات «�سنام» و«�أول��ى
ت��ك��اف��ل» و«حت�����ص��ي�لات» و«بيت
الطاقة» و«ال��راي» الأكرث ارتفاعا
يف حني كانت �أ�سهم «اهلي متحد»
و«التجارية» و«جياد» و«عقارات
ك» و«امل����ال» الأك�ث�ر ت���داوال �أما
الأك�ثر انخفا�ضا فكانت «كفيك»
و«املدن» و«بوبيان د ق» و«الديرة»

• ا�ستمرار ارتفاع البور�صة

و«املال».
وتابع املتعاملون �إع�لان �رشكة
«ميزان القاب�ضة» عن بيع عقار
مملوك من �إحدى �رشكاتها التابعة
واململوكة لها بالكامل ويقع يف
العار�ضية ال�صناعية وم�ساحته
 1000مرت مربع بقيمة  1.2مليون
دي��ن��ار «نحو  3.9ماليني دوالر»

و�أو�ضحت �أنه من املتوقع عدم حدوث
�أثر مايل جوهري جراء بيع العقار
يف البيانات املالية لل�رشكة للعام
املنتهي يف  31دي�سمرب  2018وذلك
لنية «ميزان» يف التحوط بزيادة
املخ�ص�صات العامة لل�رشكة بقيمة
الأرباح املحققة قبل نهاية ال�سنة
املالية احلالية.

وتابع املتعاملون �أي�ضا اف�صاحا
من �رشكة االت�صاالت املتنقلة «زين»
ب�ش�أن بع�ض ال��دع��اوى واالحكام
عالوة على اعالن بور�صة الكويت
تنفيذ بيع اوراق مالية «مدرجة
وغ�ير م��درج��ة» مل�صلحة ح�ساب
وزارة ال��ع��دل � -إدارة التنفيذ.
و�أنهت امل�ؤ�رشات الكويتية جل�سة

صديقي :نتائج البنوك مؤشر
رئيسي ألداء السوق

�أم�����س على تباين ،حيث ارتفع
امل ��ؤ��شران العام والأول بن�سبة
 %0.08و %0.18على الرتتيب،
فيما تراجع م�ؤ�رش ال�سوق الرئي�سي
.%0.11
و�سجلت م����ؤ��ش�رات  8قطاعات
ارت��ف��اع � ًا �أم�����س ب�����ص��دارة ال�سلع
اال�ستهالكية بنحو  ،%0.53فيما
تراجعت م�ؤ�رشات قطاعي اخلدمات
اال�ستهالكية وامل���واد الأ�سا�سية
بن�سبة  %0.96ل�ل�أول ،و%0.05
للثاين.
وج���اء �سهم «���س��ن��ام» على ر�أ���س
القائمة اخل�رضاء للأ�سهم ُ
املدرجة
بالبور�صة بنمو ن�سبته ،%9.84
فيما ت�صدر �سهم «كفيك» القائمة
احلمراء بانخفا�ض قدره .%10.53
وارتفعت �سيولة البور�صة �أم�س
� %22.1إل��ى  15.72مليون دينار
مقابل  12.88مليون دينار بالأول
�أم�س ،كما زادت �أحجام التداول
� %15إل���ى  79.74م��ل��ي��ون �سهم
مقابل  69.35مليون �سهم بجل�سة
الثالثاء.
وت�صدر «�أهلي متحد  -البحرين»
ن�شاط التداول ببور�صة الكويت
على ك��اف��ة امل�����س��ت��وي��ات ،وذل��ك
بكميات بلغت  12.23مليون �سهم
بقيمة  2.53مليون دينارُ ،مرتفع ًا
بنحو .%0.5

منصة ناسداك دبي للمرابحة تتخطى حاجز  100مليار دوالر
تخطى �إج��م��ايل قيمة معامالت
التمويل الإ���س�لام��ي املنفذة عرب
من�صة نا�سداك دبي للمرابحة حاجز
املئة مليار دوالر ما يعك�س �شعبية
امل��ن�����ص��ة ب�ين امل�����س��ت��خ��دم�ين من
امل�ؤ�س�سات والأفراد على حد �سواء.
ووفقا لبيان �صحايف ،ف�إن املن�صة
املقامة بال�رشاكة بني نا�سداك دبي
والإم��ارات الإ�سالمي تلبي جمموعة
كبرية من االحتياجات التمويلية
بداية من متويل ال�رشكات بغر�ض
النمو والتو�سع و�صو ًال �إلى التمويل
ال�شخ�صي للعمالء الأفراد.وقد بلغت
قيمة املعامالت  28.8مليار دوالر
حتى الآن يف ع��ام  2018بزيادة

بن�سبة  %23مقارنة بنف�س الفرتة يف
عام .2017
ويف تعليق ه�شام القا�سم ،رئي�س
جمل�س �إدارة الإم����ارات الإ�سالمي
ون��ائ��ب رئ��ي�����س جم��ل�����س الإدارة
والع�ضو املنتدب لبنك الإم��ارات
دبي الوطني ،قال�« :إنه ملن دواعي
�رسورنا �أن نعلن حتقيقنا �إجناز
جت��اوز معامالت املرابحة حاجز
املائة مليار دوالر امريكي ،وذلك
خ�لال �أ�سبوع االقت�صاد الإ�سالمي
الذي ي�شهد احتفال دبي بالإجنازات
العديدة يف جمال التمويل املطابق
لل�رشيعة .كما ت�ست�ضيف دبي خالل
هذا الأ�سبوع مناق�شات ب�ش�أن كيفية

تطوير هذا القطاع� .إ�ضافة الى ذلك،
ف ��أن من�صة املرابحة هذه جاهزة
جلذب املزيد من الكيانات الإقليمية
والدولية التي �ست�ستفيد من خدماتها
كواجهة ملجموعة متنوعة ومتنامية
من ال�رشكات والأفراد».
ويف هذا ال�سياق� ،رصح حامد علي،
الرئي�س التنفيذي لنا�سداك دبي،
قائ ًال« :ي�ستفيد عمالء امل�ؤ�س�سات
املالية التي تقدم خدمات مطابقة
لل�رشيعة وتلك التي تقدم خدمات
مالية تقليدية على حد �سواء من
املزايا التي تتمتع بها من�صة نا�سداك
دب��ي للمرابحة من �رسعة وكفاءة
و�شفافية وثبات تكلفة املعامالت.

«القيادية» ترتفع بسوق أبوظبي
وسط نمو بالتداوالت
�أنهى امل�ؤ�رش العام ل�سوق �أبوظبي
املايل تعامالت جل�سة �أم�س� ،آخر
جل�سات �شهر �أكتوبر على ارتفاع
بعد جل�ستي تراجع مدفوع ًا بقطاع
االت�صاالت والعقارات والطاقة
والبنوك.
وارت��ف��ع امل��ؤ��شر العام بن�سبة
� %0.95إل��ى م�ستوى 4901.87
نقطة ،لريبح من خاللها 45.93
نقطة.
و�شهدت حركة ال��ت��داوالت خالل
جل�سة �أم�س ارتفاع ًا ملحوظ ًا
مقارنة بجل�سة �أول �أم�س ،حيث
جرى التعامل على  67.03مليون

�سهم مقابل  34.80مليون �سهم،
وبقيمة  234.448مليون درهم
مقابل  128.550مليون درهم.
وت�����ص��در �سهم �أب��وظ��ب��ي الأول
ال��ت��داوالت بنحو  69.77مليون
درهم من خالل التعامل على 5.05
ماليني �سهم ،فيما كان �سهم واحة
الزاوية الأن�شط من حيث احلجم
بنحو  20مليون �سهم.
وارتفع بامل�ؤ�رش قطاع االت�صاالت
بن�سبة  ،%2.35بعد ان ارتفع �أداء
�سهم ات�صاالت بنف�س الن�سبة.
كما ارتفع قطاع العقارات بن�سبة
 %1.69ب��دع��م م��ن �سهم ر�أ����س

اخليمة العقارية املرتفع بنحو
 ،%2.01والدار العقارية بن�سبة
.%1.76
وزاد قطاع الطاقة بنحو %0.54
بدعم من �سهم دانة غاز املرتفع
بن�سبة  ،%1.77و�أدنوك للتوزيع
لريبح نحو .%0.91
وح��ق��ق ق��ط��اع ال��ب��ن��وك مكا�سب
بنحو  %0.47بعد ان ربح �سهم
�أبوظبي الإ�سالمي بن�سبة ،%0.57
و�أبوظبي الأول بنحو .%0.14
ويف املقابل ت�صدر قطاع اال�ستثمار
الرتاجعات بن�سبة  ،%0.49ونزل
قطاع ال�صناعة بن�سبة .%0.14

بلغت  3.09ماليين دينار خالل الربع الثالث

أرباح «نابيسكو» تتراجع  %22على أساس فصلي
�أظهرت البيانات املالية
لل�رشكة الوطنية للخدمات
ال��ب�ترول��ي��ة «نابي�سكو»
تراجع �أرباح الربع الثالث
من العام احل��ايل بن�سبة
 %22.2على �أ�سا�س �سنوي.
وبح�سب نتائج ال�رشكة
لبور�صة ال��ك��وي��ت �أم�س
بلغت �أرب��اح الفرتة 3.09
ماليني دينار « 10.2ماليني
دوالر»؛ مقابل �أرباح بقيمة
 3.97ماليني دينار «13.1
م��ل��ي��ون دوالر» بالربع
الثالث من .2017وحققت
ال�رشكة �أرباح ًا يف الت�سعة
�أ���ش��ه��ر الأول����ى م��ن العام
احلايل بقيمة  8.18ماليني
دينار؛ مقابل �أرب��اح بنحو
 8م�لاي�ين دي��ن��ار للفرتة
املماثلة بالعام املا�ضي،
بانخفا�ض ن�سبته .%2.3
كانت �أرب���اح «نابي�سكو»
ارتفعت  %26.2يف الن�صف
الأول من العام احلايل،
لت�صل �إل��ى  5.09ماليني
دينار؛ مقابل �أرب��اح بنحو
 4.03ماليني دينار للفرتة
نف�سها بالعام املا�ضي.

و�سوف نعمل على حتقيق املزيد من
التو�سع يف قاعدة العمالء اخلا�صة
بالبنوك دعم ًا مل�سرية منو دبي
كعا�صمة لالقت�صاد الإ�سالمي».
من جانبه علق �صالح �أمني ،الرئي�س
التنفيذي ل�ل�إم��ارات الإ�سالمي،
قائ ًال« :جتمع من�صتنا للمرابحة بني
خ�برة الأ���س��واق املالية العاملية
وم��ب��ادئ ال�رشيعة الإ�سالمية ما
مينح امل�ؤ�س�سات املالية وعمالءها
الثقة يف وج��ود جهة تلبي جميع
احتياجاتهم من التمويل الإ�سالمي،
و�إننا نعمل مع نا�سداك دبي لتو�سيع
نطاق من�صة دبي للمرابحة وزيادة
تعزيز كفاءتها».

• ه�شام القا�سم

ق���ال ُ
امل��ح��ل��ل امل���ايل حممد
�صديقي �إن نتائج البنوك دوم ًا
م��ا تكون ُ
امل��ح��رك والوقود
الرئي�سي للبور�صة ،مو�ضحاً
ب�أن ارتفاع الأرب��اح من �ش�أنه
�إع����ادة الثقة للم�ستثمرين
وامل���ت���داول�ي�ن وامل��ح��اف��ظ
وال�صناديق يف �أداء الأ�سهم
وخا�صة البنكية التي تُ عد
ق��ي��ادي��ة ل��ل�����س��وق.و�أو���ض��ح
�صديقي �إن النتائج الإيجابية
التي حققته البنوك ُ
املدرجة
ب��ب��ور���ص��ة ال��ك��وي��ت تُ عطي
انطباع ًا ج��ي��د ًا ح��ول تطور
ال��ق��ط��اع ب�شكل ع��ام ودوره
الفعال الذي يلعبه يف الن�شاط
االقت�صادي بالكويت ،ما ي�ؤكد
حقيقة �أ�سا�سية وهي �أن البنوك
تبقى املالذ الآم��ن للم�ستثمر
يف �أعتى الأزمات.و�أ�شار �إلى
�أنه رغم الأزمة التي تعر�ضت
لها العملة الرتكية يف الربع
الثالث م��ن ال��ع��ام احل��ايل،
�إال �أن ذل��ك مل يكن م ��ؤث��ر ًا
ب�شكل كبري على تطور نتائج
البنوك الكويتية وخا�صة بيت
التمويل الكويتي ،حيث �سجل
البنك منو ًا ب�أكرث من  %31يف
الربع الثالث ونحو  %23يف
الت�سعة �أ�شهر ككل.و�أ�ضاف
�صديقي �أن ارت��ف��اع �صايف

�إيرادات الفوائد ومنو حمافظ
التمويل يف القطاع امل�رصيف
بالكويت �ساهما ب�شكل كبري
يف تطور �أدائ��ه��ا الت�شغيلي
وزيادة حجم �أعمال البنوك،
بالإ�ضافة �إلى م�ساهمة الن�شاط
االقت�صادي للبالد يف تطور منو
�أعمال البنوك واتباع الأخرية
�سيا�سات متويلية خُمتلفة
وحديثة.ونوه ب�أنه حتى مع
ُ
املخ�ص�صات
ارتفاع م�ستوى
االحرتازية لدى البنوك �إال �أنه
على اجلانب الآخ��ر تراجعت
ن�سبة الديون غري املنتظمة
يف �أغللبها الأمر الذي انعك�س
بالإيجاب على النتائج ،على
ال��رغ��م م��ن ال�صعوبات التي
تواجهها البيئة الت�شغيلية
احلالية على امل�ستويني املحلي
والإقليمي ن��ظ��ر ًا لل�رصاعات
ال��دائ��رة باملنطقة وامل�شهد
ُ
امل�ضطرب.
اجليو�سيا�سي
وت��وق��ع �صديقي �أن ت�ستمر
وت�ي�رة الأرب����اح الت�صاعدية
للقطاع امل�رصيف يف الكويت
حتى نهاية ال��ع��ام احل��ايل،
متوقع ًا �أن ت�أتي الأرباح �أف�ضل
عن مثيلتها يف العام 2017
مع توزيعات �أف�ضل لغالبية
البنوك �سواء على امل�ستوى
النقدي �أو املنحة.

«الشراء االنتقائي» يحافظ
على إيجابية دبي

وا�صل امل�ؤ�رش العام لل�سوق املالية بدبي ارتفاعه التدريجي
للجل�سة الثاثية على التوايل ،جاء ذلك بدعم عمليات ال�رشاء
االنتقائي على �أ�سهم بع�ض ال�رشكات الكربى.
وبلغت مكا�سب امل�ؤ�رش العام بال�سوق بنهاية جل�سة �أم�س
« %1.50وهي �أعلى وترية ارتفاع منذ نهاية جل�سة � 27سبتمرب
املا�ضي» تعادل  41.06نقطة ،لريتفع �إلى م�ستوى 2760.70
نقطة ،متوافقا مع ارتفاعات اجلل�سة املا�ضية.
وت�صدر االرتفاعات �أم�س قطاع العقارات  %2.71مع �صعود �سهم
�أرابتك القاب�ضة  %5.8بالغا  2.01درهم ،و�إعمار العقارية
 %4.08بالغ ًا  5.10دراهم.وزاد قطاع الت�أمني  %1.44مع �صعود
�سهمي �أمان و�سالمة بن�سبة  ،%2.91و %2.82على الرتتيب.
وارتفع قطاع البنوك  %1.23مع �صعود �سهم امل�رشق %2.86
بالغا  2.86درهم ،وارتفع دبي الإ�سالمي والإمارات دبي الوطني
«الأكرث وزنا بامل�ؤ�رش العام» بن�سبة  ،%1.54و %0.87على
الرتتيب.وزاد قطاعا اخلدمات واال�ستثمار بن�سبة  %0.48لكل
منهما مع ارتفاع �سهم �أمانات بن�سبة  %0.86بالغ ًا  1.17درهم،
ودبي لال�ستثمار و�سوق دبي املايل بن�سبة  ،%0.62و%0.46
على الرتتيب.

بورصة البحرين تمكنت من الصعود بزيادة السيولة
ارتفع �سوق البحرين املايل،
�أم�س بدعم من �أ�سهم القيادية.
وارتفع امل�ؤ�رش العام لل�سوق
بنحو � ،%0.14إل��ى امل�ستوى
 1314.73نقطة ،رابح ًا 1.83
نقطة على مدى اجلل�سة ،لي�سجل
ال�صعود عقب تراجعني .وجرى
ت��داول نحو  8.14ماليني �سهم
بقيمة 1.94مليون دينار مقابل
 6.81م�لاي�ين �سهم ب�سيولة
و�صلت قدرها �إلى  1.83مليون
دينار بحريني.
وق����اد االرت���ف���اع���ات ،قطاع
اخل���دم���ات ب��ن��ح��و ،%0.36
مدفوع ًا ب�سهم بتلكو الذي �صعد
بن�سبة و�صلت �إلى  .%0.81كما
ارتفع قطاع البنوك ،%0.16
بدعم �سهمي البحرين الكويت
 ،%0.92والأهلي املتحد بنحو

 .%0.75يف نف�س ال�سياق،
�صعد قطاع اال�ستثمار بن�سبة
 ،%0.08ع�بر ارت��ف��اع �سهم
البحرين للت�سهيالت ،%1.32
على وقع النتائج املالية.

و�أظ���ه���رت ال��ن��ت��ائ��ج املالية
ل�رشكة البحرين للت�سهيالت
التجارية ،حتقيق منو ًا ب�صايف
�أرباحها خالل الربع الثالث من
العام احلايل بن�سبة .%14.77

و�أظهرت النتائج حتقيق �صايف
�أرباح بقيمة  5.67ماليني دينار
بحريني ،مقابل  4.94ماليني
دينار للفرتة املقارنة من العام
املا�ضي.

مؤشر مسقط يربح  2.24نقطة في نهاية التعامالت
ارتفع امل�ؤ�رش العام ل�سوق م�سقط بنهاية تعامالت
�أم�س ،بن�سبة  %0.05مل�ستوى  4422.91نقطة،
رابح ًا  2.24نقطة عن م�ستوياته يف جل�سة �أول �أم�س.
ودعم الأداء الإيجابي للم�ؤ�رش �أم�س ارتفاع � 7أ�سهم،
 5منها بالقطاع املايل ،و�آخر �صناعي.و�ساهم يف
ارتفاع امل�ؤ�رش �أم�س ارتفاع م�ؤ�رشات القطاعني
املايل وال�صناعة ،لي�صعد الأول  ،%0.25وت�صدر
ال�رشقية لال�ستثمار الرابحني بن�سبة ،%2.17
و�صعد اخلليجية لال�ستثمار .%1.22

وجتاهل القطاع املايل تقدم �سهم املدينة لال�ستثمار
على املرتاجعني بن�سبة .%2.56كما ارتفع م�ؤ�رش
قطاع ال�صناعة  ،%0.05بدعم �سهم الأ�سماك العمانية
املرتفع .%1.32وعلى اجلانب الآخر ،تراجع م�ؤ�رش
قطاع اخلدمات وحيد ًا بن�سبة  ،%0.25ب�ضغط 4
�أ�سهم ،ليرتاجع ُعمانتل  ،%0.99وانخف�ض العنقاء
للطاقة .%0.9
وارتفع حجم التداوالت �أم�س �إلى  21.96مليون �سهم؛
مقابل  13.06مليون �سهم باجلل�سة املا�ضية ،وزادت

قيمة التداوالت �إلى  3.41ماليني ريال؛ مقابل 2.29
مليون ريال بجل�سة �أول �أم�س.وت�صدر �سهم بنك ظفار
ن�شاط التعامالت حجم ًا وقيم ًة؛ بتداول  11.3مليون
�سهم ،قيمتها  1.8مليون ريال.
وتراجعت القيمة ال�سوقية الإجمالية للأوراق
املالية املدرجة بن�سبة %0.021؛ �إلى 18.322
مليار ريال « 47.512مليار دوالر»؛ مقارنة بنحو
 18.326مليار ريال « 47.516مليار دوالر» بجل�سة
�أول �أم�س.

«قطر» تقفز  %1.4في الختام ألعلى مستوى منذ أبريل 2017

• الإف�صاح ال�صادر عن «نابي�سكو»

ق��ف��زت ب��ور���ص��ة ق��ط��ر يف ختام
تعامالت �أم�س لأعلى م�ستوى منذ
�أبريل  ،2017بدعم �أ�سا�سي لإعالن
القوائم املالية الإيجابية لـ45
�رشكة مدرجة ،بالتزامن مع منو
 5قطاعات بقيادة البنوك.و�صعد
امل�ؤ�رش العام يف نهاية التعامالت
بن�سبة  %1.35لي�صل �إلى النقطة
 ،10300.92رابح ًا  137.51نقطة
عن م�ستويات �أول �أم�س.
و���س��اه��م��ت ال��ن��ت��ائ��ج املالية
الإيجابية لل�رشكات املدرجة
ببور�صة قطر والبالغ عددها
� 45رشكة يف دعم قفزة امل�ؤ�رش
العام ،فبح�سب م�سح «مبا�رش»

ارتفعت �أرباح الـ� 45رشكة خالل
الربع الثالث من العام احلايل
بن�سبة � %10.9إلى  10.2مليارات
ريال ،مقابل  9.2مليارات ريال
بنف�س الربع من .2017
وبلغت �أرباح الـ� 45رشكة املدرجة
ببور�صة قطر خالل الت�سعة الأ�شهر
الأولى من  2018نحو  31.1مليار
ري��ال ،بنمو  %5.5عن قيمتها
ب��ال��ف�ترة امل��ن��اظ��رة م��ن العام
ال�سابق عند  29.2مليار ريال.
و�إلى جانب ذلك فقد �شهدت قطر
�أم�س �إعالن العديد من القرارات
االق��ت�����ص��ادي��ة امل��ه��م��ة� ،أب��رزه��ا
م��واف��ق��ة جمل�س ال�����وزراء على

م�رشوع قرار رئي�س جمل�س الوزراء
بت�شكيل املجموعة ال��وزاري��ة؛
للإ�رشاف العام ومتابعة �إجناز
ا�سرتاتيجيات التنمية الوطنية.
كما واف���ق جمل�س �إدارة هيئة
املناطق احلرة على �إطالق احلزمة
ال��ث��ان��ي��ة م��ن ل��وائ��ح املناطق
احل���رة ،وت�شمل ل��وائ��ح تنظيم
�إي��ج��ارات الأرا���ض��ي ،وت�صاريح
رخ�ص البناء والتخطيط ،ور�سوم
الرتاخي�ص ورهن الأ�صول.وقفزت
التداوالت �أم�س ،حيث ارتفعت
ال�سيولة �إل��ى  330.05مليون
ريال ،مقابل  225.98مليون ريال
�أول �أم�س ،كما �صعدت �أحجام

التداول �إلى  7.31ماليني �سهم،
مقارنة بــ 6.66ماليني �سهم يف
اجلل�سة ال�سابقة.
وجاء البنوك على ر�أ�س القطاعات
املرتفعة بـ ،%3.16مدفوع ًا بنمو
� 8أ�سهم تقدمها الوطني الأكرث
ارتفاع ًا بـ ،%5.41وا�ص ً
ال �إلى
�سعر  195ري��ا ًال هو الأعلى على
الإط�لاق.وزاد ال�صناعة %0.47؛
ل�صعود � 6أ�سهم بالقطاع ت�صدرها
الكهرباء واملاء بـ.%1.56
وعلى اجل��ان��ب الآخ���ر ،تراجع
قطاعان �أولهما النقل بـ1.51%؛
النخفا�ض �أ�سهم القطاع الثالثة
تقدمها مالحة بـ.%2.67

