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«التجارة»« :غسيل األموال» أصدرت
 44تدبيراً احترازي ًا في أكتوبر الماضي

وذكرت �أن �إدارة مكافحة غ�سيل الأموال ومتويل الإرهاب
ا�ستكملت �إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات املتخ�ص�صة يف
ال��وزارة �إج��راءات الرتخي�ص لنحو  57طلب ت�أ�سي�س
خالل ال�شهر ذاته منها � 46رشكة عقارية و�رشكتا �رصافة
و� 9رشكات جموهرات.
ولفتت �إلى �أن «مكافحة غ�سيل الأموال» حدثت بيانات
 112ترخي�ص ًا موزعة على � 82رشكة عقارية و� 3رشكات
�رصافة و� 24رشكة جموهرات و� 3رشكات ت�أمني يف حني
اعتمدت ت�سجيل تعيني  78مراقب ًا لـ � 66رشكة عقارية
و� 10رشكات جموهرات و�رشكتي ت�أمني.
ومن جانب �آخر قامت الإدارة ب�إقامة ور�ش عمل لقطاع
امل��ع��ادن الثمينة والأح��ج��ار الكرمية حيث �شارك
بفعاليات الور�شة عدد « »17حمل جموهرات.

قالت وزارة التجارة وال�صناعة� ،إن �إدارة مكافحة غ�سل
الأموال ومتويل الإرهاب التابعة لها �أ�صدرت  44تدبري ًا
احرتازي ًا على ال�رشكات املخالفة اخلا�ضعة لأحكام
القانون رقم « »106ل�سنة  2013يف �أكتوبر املا�ضي.
و�أ�ضافت الوزارة يف بيان �أن التدابري ت�ضمنت توجيه
�إنذارات كتابية لأربع �رشكات عقارية و�رشكتي �رصافة
و�رشكتي جموهرات.
و�أو�ضحت �أن التدابري ت�ضمنت �أي�ض ًا �أم��ر ًا ب�إلزام 18
�رشكة عقارية و�رشكة جموهرات باتباع �إجراءات حمددة
لتتوافق مع القانون ،الفتة �إلى �إ�صدارها �أمر ًا بتقدمي
تقريرين ل�رشكة عقارية و�رشكة جموهرات ،كما تقدمت
الإدارة بطلب وقف ن�شاط لعدد � 14رشكة عقارية و�رشكة
جموهرات.

على هامش انعقاد «األسبوع المالي والمصرفي العربي للعام »2018

الجراح :اتحاد المصارف العربية سند حقيقي
للعمل االقتصادي العربي المشترك
�أع��ل��ن رئي�س جمل�س �إدارة احتاد
امل�صارف العربية وبنك الكويت
ال���دويل ال�شيخ حممد اجل���راح �أن
االحتاد �سيعقد فعاليات «الأ�سبوع
امل��ايل وامل����صريف العربي للعام
 »2018يف بريوت خالل الفرتة من
 13وحتى  16نوفمرب احلايل.ومن
املقرر �أن يت�ضمن هذا الأ�سبوع ثالث
فعاليات رئي�سية ،هي ملتقى الأعمال
وال�صريفة العربي -ال�صيني ،ملتقى
التحكيم يف حل النزاعات امل�رصفية
والتجارية ،بالإ�ضافة �إلى امل�ؤمتر
امل�رصيف العربي ال�سنوي لعام
 2018بعنوان «ال����شراك��ة م��ا بني
القطاعني العام واخلا�ص لتحقيق
�أه��داف التنمية امل�ستدامة» .و�أن
يح�رضه نخبة من رج��ال الأعمال
وامل�س�ؤولني احلكوميني والقيادات
امل�رصفية� ،إل��ى جانب م�ؤ�س�سات
اقت�صادية ومالية دولية من ال�صني
�إلى الواليات املتحدة الأمريكية،
م��رور ًا بالدول العربية و�أوروب��ا.
وقد و�صف اجلراح «الأ�سبوع املايل
وامل�رصيف العربي» قائ ًال انه يعترب
مبثابة تظاهرة اقت�صادية تتميز

• محمد اجلراح

بزخم امل�شاركة وتنوعها ورفعة
م�ستواها ومكانتها من جهة� ،إلى
جانب متيزها بطبيعة املوا�ضيع
التي تناق�شها ،والأه����داف التي
تتطلع �إلى حتقيقها من جهة ثانية.
معترب ًا �أن هذه الفعالية متثل فر�صة
حقيقية لدعوة امل�صارف العربية
للتعاون والعمل مع ًا من �أجل �إحداث
تغيريات حقيقية يف الدول العربية
واقت�صاداتها لتحقيق �أهداف التنمية

امل�ستدامة ،ما ينعك�س بالتايل
على ت�أمني م�ستقبل �أف�ضل للأجيال
العربية ال�صاعدة.وحول منا�سبة
مرور  45عام ًا على ت�أ�سي�س احتاد
امل�صارف العربية ،ق��ال اجلراح
ان االحتاد ا�ستطاع خالل ال�سنوات
املا�ضية �أن يثبت قدرته على حتقيق
الهدف من وراء ت�أ�سي�سه ،حيث جنح
يف دع��م ال��رواب��ط وتوثيق �أوا��صر
التعاون ب�ين امل�صارف العربية
و�إب����راز كيانها ال��ع��رب��ي حتقيق ًا
مل�صاحلها امل�شرتكة� ،إل��ى جانب
تطوير العمل امل�رصيف والتمويلي يف
الدول العربية ،وزيادة فعالية الدور
الذي تقوم به امل�صارف وم�ؤ�س�سات
التمويل العربية يف دف��ع عملية
التنمية االقت�صادية واالجتماعية يف
الوطن العربي.م�ؤكد ًا �سعي االحتاد
امل�ستمر لأن يكون �سند ًا �أ�سا�سي ًا
وحقيقي ًا للعمل االقت�صادي العربي
امل�شرتك ،وحجر الأ�سا�س يف عملية
بناء وتطوير التعاون امل�رصيف
وو�ضعه يف خدمة �أغرا�ض التنمية
امل�رصفية واملالية واالقت�صادية
على كامل م�ساحة الوطن العربي.
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العون :دخول سيولة أجنبية جديدة للبورصة
في نهاية ديسمبر
قال م�ست�شار التحليل الفني لأ�سواق
امل���ال ن���واف ال���ع���ون� :إن �إق��ف��ال
امل��ؤ��شرات الكويتية �أم�س باللون
الأخ�رض جاء بعد تذبذب ا�ستمر طوال
اجلل�سة يف ظل مواجهة م�ستويات
املقاومة احلالية والتي �ساهمت
بتحقيق مكا�سب طفيفة.و�أو�ضح
العون �أن ال�سبب يف حتقيق امل�ؤ�رشات
الكويتية مكا�سب طفيفة �أم�س يعود
�إلى تراجع ال�سيولة و�أحجام التداول
�إذا م��ا ُق��ورن��ت بجل�سات الأ�سبوع
املا�ضي .و�أ�شار �إلى �أن جل�سة �أم�س
�شهدت زيادة الرتكيز على مكونات
م�ؤ�رش ال�سوق الرئي�سي وما ي�ضمه من
�أ�سهم �صغرية ومتو�سطة.
و�أ�ضاف ب�أن �أ�سهم ال�سوق الرئي�سي
و�صلت ن�سبة ال�سيولة فيها �إلى %50
من �إجمايل �سيولة بور�صة الكويت،
وهي ن�سبة مل ت�شهدها تداوالت هذا

• نواف العون

امل�ؤ�رش.
وت��وق��ع ال��ع��ون �أن ترتفع �أحجام
ال��ت��داول يف البور�صة تدريجي ًا ما
ُيعطي �إ�شارة على �أن هناك ارتفاع ًا

أسواق الدين والدخل الثابت في الكويت
�أعلنت �رشكة كامكو لال�ستثمار،
عن رعايتها البالتينية مل�ؤمتر
ج��م��ع��ي��ة اخل��ل��ي��ج لل�سندات
وال�صكوك « »GBSAحول �أ�سواق
الدين ور�أ���س امل��ال وال��ذي عقد
م�ؤخر ًا يف دبي  -الإمارات العربية
امل��ت��ح��دة ،مب�شاركة وح�ضور
ممثلني عن كامكو وجمموعة من
خرباء اال�ستثمار رفيعي امل�ستوى
على م�ستوى املنطقة.
وقد ناق�ش امل�ؤمتر ،الذي �شهد
ح�ضور ًا متميز ًا من قبل خرباء
ال��ق��ط��اع اال���س��ت��ث��م��اري وممثلي
اجلهات الرقابية لأ�سواق املال
وعدد من امل�س�ؤولني احلكوميني
وامل�ستثمرين ،خمتلف املوا�ضيع
املتعلقة ب�أ�سواق ر�أ���س املال.
وت�ضمن ج���دول الأع��م��ال ثالث
حلقات نقا�شية تطرقت الى �آخر
امل�ستجدات وال��ت��غ�يرات التي
ج���رت ع��ل��ى الأ����س���واق املالية

• فيصل صرخوه

ف�ض ً
ال عن كلمات رئي�سية القاها
كبار ال�ضيوف ومن بينهم كلمة
افتتاحية للرئي�س التنفيذي
ل�رشكة كامكو لال�ستثمار في�صل
��صرخ��وه ،كما ات���اح امل�ؤمتر
الفر�صة م��ن �أج��ل االج��اب��ة عن

ا�ستف�سارات احل�ضور.
وق��ال �رصخوه« :ت�أتي رعايتنا
وال�رشاكة اال�سرتاتيجية التي
جتمعنا مع  GBSAكربهان على
التزامنا بدعم وتنمية �أ�سواق
الدين والدخل الثابت يف الكويت
وجميع �أنحاء املنطقة ،ال �سيما
ملا يتناوله ه��ذا احل��دث املهم
والناجح من مو�ضوعات حيوية
تتعلق ب��االجت��اه��ات احلديثة
لأ�سواق ر�أ�س املال و�أ�سواق الدين
الإقليمية ،لذا تدعم كامكو بقوة
مثل هذه الفعاليات التي تهدف
الى تثقيف املجتمع اال�ستثماري
وتقدمي التو�صيات املدرو�سة
واملثبتة يف هذا املجال.
ويف ه��ذا ال�سياق �أود �أن اتقدم
بال�شكر الى جميع من �شارك او
�ساهم يف اجن��اح ه��ذه املبادرة
وعلى دوره��م يف تعزيز جمتمع
اال�ستثمار الإقليمي».

• جانب من املؤمتر

سوق دبي تراجع وسط زيادة
في مستويات التداول

وا�صل �سوق دبي املايل ،انخفا�ضه خالل تعامالت
جل�سة �أم�س ليختتم تعامالته هابط ًا للجل�سة
الثانية على التوايل.وبنهاية اجلل�سة ،تراجع
امل�ؤ�رش العام ل�سوق دبي املايل بن�سبة ،%0.29
خا�رس ًا  8.14نقاط ،لي�صل �إلى  2817.72نقطة،
متوافق ًا مع اجلل�سة امل��ا���ض��ي��ة.وزادت كميات
التداول �إل��ى  209.89ماليني �سهم ،مقارنة بـ
 144.16مليون �سهم اجلل�سة املا�ضية.كما
تدفقت �سيولة ال�سوق �إلى قيمة قدرها 227.03
مليون درهم ،من  189.07مليون درهم باجلل�سة
ال�سابقة.وكان على ر�أ����س ال�تراج��ع��ات قطاع

اال�ستثمار بن�سبة  ،%1.24ب�ضغط من �سهم �شعاع
بنحو  ،%1.48ودبي لال�ستثمار  ،%1.23و�سوق
دبي املايل .%1.21كما هبط قطاع ال�سلع بنحو
 ،%0.76بفعل هبوط �سهم دي اك�س بي بن�سبة
.%0.84ويف نف�س ال�سياق ،انخف�ض قطاع العقار،
بن�سبة  %0.67بقيادة �سهم �أرابتك  ،%3.85وداماك
 ،%1.41و�إعمار  ،%0.77دريك �أند �سكل ،%0.51
ف�ض ًال عن �إعمار للتطوير  ،%0.40وديار .%0.23
يف املقابل� ،صعد قطاع البنوك  ،%0.12بف�ضل
ارتفاع �سهم دبي الوطني  ،%0.88وجي اف ات�ش
 ،%0.79وم�رصف ال�سالم .%0.23

قادم ًا ملكونات ال�سوق الرئي�سي.
ون��وه ب���أن ال��ف�ترة احلالية ت�شهد
حالة انخفا�ض الرتكيز على الأ�سهم
القيادية للفرتة احلالية وال��ذي
لن ي�ستمر طوي ًال ،متوقع ًا دخول
�سيولة �أجنبية جديدة نهاية دي�سمرب
املقبل،كما توقع العون �أن ي�ستمر
�صعود امل�ؤ�رشات حالي ًا مع اقرتاب
ال�سنة املالية على نهايتها والتي
غالب ًا ت�شهد حالة بناء مراكز لبع�ض
امل�ستثمرين خ�صو�صا م��ع تزايد
اقتنا�ص الفر�ص يف الأ�سهم الت�شغيلية
ُ
واملحملة بالأرباح والتوزيعات من
إغراء.
�
أكرث
�
جتعلها
منخف�ضة
أ�سعار
�
ً
و�أ�شار �إلى �أن املبادرات الإيجابية
يف قطاع العقارات بالكويت انعك�ست
�إيجابي ًا وب�شكل وا�ضح على �أغلب
م��ك��ون��ات م���ؤ��شر ال��ق��ط��اع خا�صة
و�أنها من الأ�سهم الأكرث تداو ًال لعدة

جل�سات ،ما جعل هذا القطاع ُي�شكل
بع�ض الفر�ص ُ
امل�ضاربية من خالل
عمليات التدوير والدخول يف الأ�سبوع
املا�ضي.
ور�شح العون قطاع العقارات يف
البور�صة موا�صلة ال�صعود يف الفرتة
املقبلة لينعك�س ذلك على مكوناته
ب�شكل تدريجي.
فني ًا ،قال العون� :إن امل�ؤ�رش العام
يواجه مقاومة حالي ًا عند  5100نقطة
�سيعطي دفعة ال�ستمرار
وجتاوزها ُ
ال�صعود �إل��ى  5160ال��ذي ُيعترب
�أول �أهداف هذا ال�صعود خا�صة بعد
جت��اوزه حاجز  5080وال��ذي كان
ميثل م�ستوى مقاومة مهم،وتوقع �أن
ت�شهد البور�صة ارتفاع ًا يف الأحجام
بتجاوز م�ؤ�رشها العام حاجز 5160
نقطة ،مو�ضح ًا ب�أنه «م�ستوى لي�س
بال�سهل».

تنفيذ  4423صفقة نقدية بقيمة  11.4مليون دينار

مؤشرات البورصة خضراء

والتداوالت تجاوزت  123مليون سهم
السوق الرئيسي
ارتفع بنسبة
%0.10

راع بالتيني لمؤتمر جمعية الخليج للسندات والصكوك
«كامكو» ٍ

صرخوه :ملتزمون بدعم وتنمية

اقتصاد

• «زين» حقق أنشط سيولة بقيمة  1.71مليون دينار

ا�ستهلت بور�صة الكويت تعامالتها الأ�سبوعية
�أم�س على ارتفاع امل�ؤ�رش العام  2.7نقطة ليبلغ
م�ستوى  5106.6نقاط بن�سبة .%0.05وبلغت
كميات تداوالت امل�ؤ�رش  123.2مليون �سهم متت
من خالل � 4423صفقة نقدية بقيمة  11.4مليون
دينار «نحو  37.62مليون دوالر».وارتفع م�ؤ�رش
ال�سوق الرئي�سي  4.9نقاط لي�صل �إلى م�ستوى
 4754نقطة وبن�سبة ارتفاع  %0.10من خالل
كمية �أ�سهم بلغت  107.5ماليني �سهم متت عرب
� 3295صفقة نقدية بقيمة  5.4ماليني دينار
«نحو  17.82مليون دوالر».وارتفع م�ؤ�رش ال�سوق
الأول  1.5نقطة لي�صل �إلى م�ستوى  5300.8نقطة
وبن�سبة ارتفاع  %0.03من خالل كمية �أ�سهم
بلغت  15.7مليون �سهم متت عرب � 1128صفقة
بقيمة  5.9ماليني دينار «نحو  19.47مليون
دوالر».وكانت �رشكات «وطنية د ق» و«�سرنجي»

أرباح «دلقان العقارية»
تراجعت %3

في الربع الثالث
تراجعت �أرباح �رشكة دلقان
العقارية خالل الربع الثالث
من العام احلايل بن�سبة %2.8
على �أ�سا�س �سنوي.
وب��ح�����س��ب ن��ت��ائ��ج ال�رشكة
للبور�صة بلغت �أرباح الفرتة
� 55.28ألف دينار «� 182.2ألف
دوالر» ،مقابل �أرب��اح بنحو
� 56.87أل��ف دي��ن��ار «187.4
�ألف دوالر» للربع الثالث من
 .2017وبلغت �أرباح ال�رشكة
يف الت�سعة �أ�شهر الأول��ى من
العام احل��ايل � 172.98ألف
دينار ،مقابل �أرب��اح بقيمة
� 172.27أل��ف دينار للفرتة
املماثلة بالعام املا�ضي،
بارتفاع طفيف ن�سبته .%0.4
وحققت ال�رشكة �أرباح ًا بقيمة
� 117.7ألف دينار يف الن�صف
الأول من العام احلايل ،مقابل
�أرباح بواقع � 115.4ألف دينار
بالفرتة ذاتها من عام ،2017
بنمو ن�سبته .%2

و«ال��راي» و«اكتتاب» و«�سنام» الأك�ثر ارتفاعا
يف حني كانت �أ�سهم «اعيان» و«ن��ور» و«ابيار»
و«ب�ترو غلف» و«ايفا» الأك�ثر ت��داوال �أما الأكرث
انخفا�ضا فكانت «وربة ت» و«�صلبوخ» و«�أموال»
و«الديرة» و«امل�ستثمرون».وتابع املتعاملون
�إي�ضاحني منف�صلني من �رشكتي «اعيان لالجارة
واال�ستثمار» و«الكويتية للمنتزهات» ب�ش�أن
التداول غري االعتيادي ل�سهمهما يوم  8نوفمرب
احلايل �إذ مل تكن هناك �أي تطورات حدثت �أخريا
من �ش�أنها الت�أثري على حركتهما.كما تابع ه�ؤالء
موافقة بنك الكويت املركزي على جتديد حق
�رشاء �أو بيع �أ�سهم البنك الأهلي الكويتي عالوة
على تعامل �شخ�ص مطلع على �أ�سهم بنك برقان
و�إع�لان �رشكة بور�صة الكويت عن تنفيذ بيع
�أوراق مالية «مدرجة وغري مدرجة» مل�صلحة
ح�ساب �إدارة التنفيذ يف وزارة العدل.و�سجلت

م ��ؤ��شرات  7قطاعات ارت��ف��اع� ًا �أم�����س ب�صدارة
االت�صاالت بنمو ن�سبته  ،%1.03فيما تراجعت
م�ؤ�رشات  3قطاعات �أخ��رى يت�صدرها الت�أمني
بواقع .%0.73وجاء �سهم «الوطنية القاب�ضة»
على ر�أ�س القائمة اخل�رضاء للأ�سهم ُ
املدرجة بنمو
ن�سبته  ،%9.39فيما ت�صدر �سهم «وربة للت�أمني»
القائمة احلمراء مرتاجع ًا بنحو .%16.6وتقل�صت
�سيولة البور�صة �أم�س � %34.2إلى  11.44مليون
دينار مقابل  17.39مليون دينار يوم اخلمي�س
املا�ضي ،كما انخف�ضت �أحجام التداول %24.9
�إلى  123.26مليون �سهم مقابل  164.19مليون
�سهم باجلل�سة ال�سابقة.وحقق �سهم «زين» �أن�شط
�سيولة بالبور�صة �أم�س بقيمة  1.71مليون دينار
مرتفع ًا  ،%1.3فيما ت�صدر �سهم «�أعيان للإجارة»
ن�شاط الكميات بحجم تداول بلغ  11.82مليون
�سهم مرتاجع ًا .%0.83

اإليرادات التشغيلية تصعد بأرباح
«السور للوقود» %16
�أعلنت �رشكة ال�سور لت�سويق
الوقود عن ارتفاع �أرباح الربع
الثالث من العام احلايل بن�سبة
 %15.6على �أ���س��ا���س �سنوي.
وبح�سب نتائج ال�رشكة للبور�صة
بلغت �أرب���اح الفرتة � 683ألف
دي��ن��ار « 2.25مليون دوالر»،
مقابل �أرب���اح بنحو � 591ألف

دينار « 1.95مليون دوالر» للربع
الثالث من .2017وبلغت �أرباح
ال�رشكة يف الت�سعة �أ�شهر الأولى
من العام احل��ايل  3.09ماليني
دينار؛ مقابل �أرباح بقيمة 2.97
مليون دينار للفرتة املماثلة
بالعام املا�ضي ،بارتفاع ن�سبته
.%4وقالت ال�رشكة يف بيان

للبور�صة �إن ارتفاع �أرباح الفرتة
يعود �إلى الزيادة يف الإيرادات
ال�رشكة
الت�شغيلية.وحققت
�أرباح ًا بقيمة  2.41مليون دينار
بالن�صف الأول من العام احلايل،
مقابل �أرباح بواقع  2.38مليون
دي��ن��ار للفرتة ذات��ه��ا م��ن عام
 ،2017بنمو ن�سبته .%1.3

«ناسداك دبي» انخفض بنحو %0.3
تراجع م�ؤ�رش «نا�سداك دبي» ،يف جل�سة �أم�س بن�سبة
 %0.3الى  3282.16م�ستوى نقطة مقارنة ب�إغالق
اجلل�سة املا�ضية عند م�ستوى  3292.96نقطة.وبلغت
�أحجام التداول � 154.73ألف �سهم ،ب�سيولة �إجمالية
قدرها  1.39مليون دوالر ،عرب تنفيذ � 67صفقة على
مدى جل�سة �أم�س.وكان �أك�ثر الأ�سهم �سيولة �سهم
موانئ دبي بتحقيق � 782.47ألف دوالر ،من خالل
التداول على � 42.23ألف �سهم ،لريتفع بنحو .%2.25
وجاء ثاني ًا� ،سهم �أورا�سكوم ب�سيولة بلغت 602.42
�ألف دوالر ،من خالل التداول على � 100.38ألف �سهم،
هابط ًا .%0.17وجاء �سهم الإم��ارات ريت ثالث ًا من

حيث ال�سيولة بقيمة � 11.52أل��ف دوالر من خالل
التعامل على � 12.12ألف �سهم ،مرتفع ًا  %0.21مع
�إقفال اجلل�سة.وتعد نا�سداك دبي ،التي تتخذ مركز
دبي املايل العاملي مقر ًا لها ،بور�صة مالية عاملية
تقدم خدماتها للمنطقة بني غرب �أوروبا و�رشق �آ�سيا.
وت�ستقبل امل�صدرين� ،سواء من املنطقة� ،أو من �شتى
�أنحاء العامل الذين يتطلعون �إلى اال�ستفادة من الفر�ص
اال�ستثمارية على امل�ستويني الإقليمي والدويل.وتدرج
البور�صة حالي ًا الأ�سهم وامل�شتقات وال�سلع املتداولة
يف البور�صات واملنتجات املهيكلة ،وال�صكوك،
وال�سندات الإ�سالمية ،وال�سندات التقليدية.

«العقار» و«االتصاالت» يقودان
«أبوظبي» للتراجع
�أنهى امل�ؤ�رش العام ل�سوق �أبوظبي املايل
تعامالت جل�سة �أم�س على تراجع مت�أثر ًا
بهبوط قطاعات ال��ع��ق��ارات واالت�صاالت
والبنوك.وبنهاية التعامالت تراجع امل�ؤ�رش
العام بن�سبة  %0.53بعد اربعة ارتفاعات
متتالية الى م�ستوى  5002.26نقطة ،ليفقد
 26.49نقطة.وجرى التعامل على 55.12
مليون �سهم مقارنة بـ  70.36مليون �سهم،
وبقيمة  104.58ماليني درهم مقابل 152.53
مليون درهم.وتراجع بامل�ؤ�رش العام قطاع
العقارات بن�سبة  %3.02بفعل هبوط �سهم

بعد هبوط �سهم ال���دار العقارية بن�سبة
 ،%3.31وا�رشاق العقارية بن�سبة .%1.91
ونزل �أي�ض ًا قطاع االت�صاالت بن�سبة %0.81
بعد ان هبط �سهم ات�صاالت بنف�س الن�سبة.
وتراجع قطاع البنوك بن�سبة  %0.23بفعل
هبوط �سهم �أبوظبي الأول بن�سبة .%0.55ويف
املقابل ارتفع قطاع الطاقة بن�سبة %0.57
بعد ارتفاع �سهم دانة غاز بن�سبة .%1.79
وت�صدر قطاع ال�سلع اال�ستهالكية الرتاجعات
بن�سبة  %5.48بفعل هبوط �سهم �أغذية الذي
ت�صدر الرتاجعات بن�سبة .%8.19

• مؤشر أبو ظبي

