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المؤشر العام ارتفع  11.03نقطة

بورصة الكويت ُتنهي التعامالت بالمنطقة الخضراء وسط تحسن التداوالت
انتهاء ال��ف�ترة امل��ح��ددة لإف�����ص��اح ال�رشكات
املدرجة عن البيانات املالية املرحلية تطبيقا
للفقرة «�أ» من املادة « »18-1من الكتاب الثاين
ع�رش «قواعد االدراج» بوقف التداول يف �أ�سهم
ال�رشكات التالية �إذا ت�أخرت عن هذا املوعد
بفرتة جتاوزت  15يوما.
وقالت البور�صة على موقعها الإلكرتوين :ان
ال�رشكات هي «الوطنية اال�ستهالكية القاب�ضة»
و«اال�ست�شارات املالية الدولية» و«الكويتية
البحرينية لل�صريفة الدولية» و«م�رشف للتجارة
واملقاوالت« ..موقوفة»».
وتابع املتعاملون اف�صاح ًا من �رشكة «لوج�ستيك»
ب�ش�أن دعاوى و�أحكام وكذلك �إف�صاح من �رشكة
حممد عبد املح�سن اخل���رايف و�أوالده ب�ش�أن
بيع جزء من ح�صة ال�رشكة يف �أ�سهم ال�رشكة
«الكويتية ال�سورية القاب�ضة» عالوة على متابعة
�إعالن �رشكة «بور�صة الكويت» عن تنفيذ بيع
�أوراق مالية «مدرجة وغري مدرجة» ل�صالح
ح�ساب �إدارة التنفيذ يف وزارة العدل.
كما تابع ه�ؤالء اف�صاحني منف�صلني عن معلومات
جوهرية من ال�رشكة «اخلليجية املغاربية
القاب�ضة» و«مينا العقارية» بخ�صو�ص اتفاقية
مبادلة �أ�صول وكذلك تعامل �شخ�ص مطلع على
�أ�سهم «بنك وربة» عالوة على اي�ضاح من �رشكة

انهت بور�صة الكويت تعامالتها �أم�س على
ارتفاع امل�ؤ�رش العام  11.03نقطة ليبلغ م�ستوى
 5099.88نقطة بن�سبة .% 0.22
وبلغت كميات ت��داوالت امل�ؤ�رش  140.3مليون
�سهم متت من خالل � 4813صفقة نقدية بقيمة
 13.8مليون دينار «نحو  45.54مليون دوالر
�أمريكي».
وارتفع م�ؤ�رش ال�سوق الرئي�سي  24.77نقطة
لي�صل �إل��ى م�ستوى  4757.14نقطة وبن�سبة
ارتفاع  % 0.52من خالل كمية �أ�سهم بلغت 118.8
مليون �سهم متت عرب � 3407صفقات نقدية بقيمة
 6.5ماليني دينار «نحو  21.45مليون دوالر».
كما ارتفع م�ؤ�رش ال�سوق الأول  3.6نقاط لي�صل
�إلى م�ستوى  5288.7نقطة وبن�سبة ارتفاع 0.07
 %من خالل كمية �أ�سهم بلغت  21.4مليون �سهم
متت عرب � 1406صفقات بقيمة  7.3ماليني دينار
«نحو  24.09مليون دوالر».
وك��ان��ت ��شرك��ات «اي��ف��ا» و«ا�سمنت اخلليج»
و«الديرة» و«عمار» و«قيوين �أ» الأكرث ارتفاعا يف
حني كانت �أ�سهم «�أعيان» و«برتوغلف» و«املال»
و«عقارات ك» و«ايفا» الأكرث تداوال �أما الأكرث
انخفا�ضا فكانت «الراي» و«وربة ت» و«املركز»
و«اجوان» و«الرابطة».
وتابع املتعاملون �إع�لان «بور�صة الكويت»

«بوبيان للبرتوكيماويات» ب�ش�أن التداول غري
االعتيادي.
وارتفعت امل�ؤ�رشات الكويتية جماعي ًا يف ختام
تعامالت �أم�����س ،حيث �صعد امل ��ؤ��شر العام
 ،%0.22وارتفع امل��ؤ��شران الأول والرئي�سي
بن�سبة  %0.07و %0.52على الرتتيب.
و�سجلت م ��ؤ��شرات  6قطاعات ارتفاع ًا �أم�س
ب�صدارة النفط والغاز بنمو ن�سبته  ،%0.9فيما
تراجعت م�ؤ�رشات  4قطاعات �أخرى يت�صدرها
املواد الأ�سا�سية بنحو .%0.54
وجاء �سهم «�إيفــا» على ر�أ�س القائمة اخل�رضاء
ُ
امل��درج��ة بالبور�صة بنمو ن�سبته
للأ�سهم
 ،%10.73فيما ت�صدر �سهم «ال��راي» القائمة
احلمراء مرتاجع ًا بنحو .%7.5
وزادت �سيولة البور�صة �أم�س � %32.4إلى 13.87
مليون دينار مقابل  10.48ماليني دينار �أول من
�أم�س ،كما ارتفعت �أحجام التداول � %44.1إلى
 140.36مليون �سهم مقابل  97.41مليون �سهم
بجل�سة الأحد.
وح��ق��ق �سهم «ب��ن��ك اخل��ل��ي��ج» �أن�����ش��ط �سيولة
بالبور�صة بقيمة  7.1ماليني دينار ُمرتفع ًا بنحو
 ،%1.6فيما ت�صدر �سهم «�أعيان للإجارة» ن�شاط
الكميات بحجم تداول بلغ  21.06مليون �سهم
مرتاجع ًا بن�سبة .%2.37

• م�ستثمرون يتابعون التداوالت يف البور�صة

خالل االجتماع السنوي الثاني والعشرين للجنة الكويتية اليابانية لرجال األعمال في طوكيو

الخالد :التقدم الذي حققته البورصة دليل على سعيها نحو التميز
متا�شي ًا مع جهودها املتوا�صلة لدعم
�سوق ر�أ�س املال الكويتية� ،شاركت
بور�صة الكويت يف االجتماع ال�سنوي
الثاين والع�رشين للجنة الكويتية
اليابانية ل��رج��ال الأع��م��ال ال��ذي
�أُقيم �أم�س نوفمرب احلايل بطوكيو،
اليابان.
وخ��ل�ال كلمته ال��ت��ي �أل��ق��اه��ا يف
االجتماع� ،س ّلط خالد اخلالد الرئي�س
التنفيذي لبور�صة الكويت ال�ضوء على
فر�ص اال�ستثمار وال�رشاكة احلالية
وامل�ستقبلية يف الكويت.
ويف تعليق له على هذه امل�شاركة،
قال اخلالد« :انتقلت بور�صة الكويت
�إلى املرحلة التالية من رحلة منوها،
ما يجعل من ا�ستقطاب اال�ستثمارات
وعقد التحالفات اجلديدة �أم��ر ًا يف
غاية الأهمية بالن�سبة لنا.
ُي�شكل االج��ت��م��اع ال�سنوي الثاين
والع�رشين يف طوكيو من�صة عاملية
تتيح لنا ال��ت��وا���ص��ل م��ع عمالئنا
و�رشكائنا املحتملني وتبادل الأفكار
حول التقدم الذي �أحرزناه يف �إن�شاء
�سوق �أكرث حداثة و�شفافية بني جمتمع
اال�ستثمار الدويل.

وبهدف حتقيق ر�ؤيتنا املتمثلة يف
�إب��راز بور�صة الكويت ك�سوق رائدة
على ال�صعيد الإقليمي� ،سوف نوا�صل
ال�سعي �إلى تطوير بور�صة موثوقة
توفر ُ
مل�صدري الأوراق املالية و�صو ًال
فعا ًال لر�ؤو�س الأموال وامل�ستثمرين
م��ع ف��ر���ص متنوعة للح�صول على
عوائد».
وت��ن��اول اخل��ال��د يف كلمته تاريخ
�أ�سواق املال يف الكويت الذي يعود
�إلى خم�سينات القرن املا�ضي ،و�سلط
ال�ضوء على الإجن���ازات البارزة يف
هذه الرحلة ،مبا يف ذلك ت�أ�سي�س
�سوق الكويت للأوراق املالية يف عام
 ،1977و�إن�شاء هيئة �أ�سواق املال يف
عام  ،2010وكذلك انتقال مهام �سوق
الكويت الأوراق املالية �إلى بور�صة
الكويت التي مت ت�أ�سي�سها ك�رشكة
م�ساهمة يف �سنة  ،2014وغريها.
و�أب���رز �أن �أ���س��واق ر�أ����س امل���ال يف
الكويت حافظت على مكانتها وواجهت
التحديات الناجمة ع��ن الأزم���ات
اجليو�سيا�سية واالقت�صادية التي مرت
بها البالد على مر ال�سنني.
و�أكد اخلالد �أن التقدم الكبري الذي

• خالد اخلالد

حققته بور�صة الكويت منذ ت�أ�سي�سها
هو دليل على �سعيها ال��د�ؤوب نحو
التميز م��ن خ�لال حت�سني البنية
التحتية ،وحتديث الأطر التنظيمية،
وتنويع العرو�ض املقدمة.
وت��ط��رق اخل��ال��د ك��ذل��ك �إل���ى �أب��رز
ّ
الإجن��ازات التي مت حتقيقها يف وقت
�سابق من العام احلايل ،مثل ترقية
ال��ك��وي��ت ك�سوق نا�شئ يف م�ؤ�رش
«فوت�سي را���س��ل»  ،و�إ���ص��دار كتاب

القواعد اخلا�ص ببور�صة الكويت،
مبين ًا �أن ال�رشكة قد دخلت مرحلة
جديدة من النمو.
و�ساعد كتاب القواعد يف تنظيم عملية
تق�سيم �سوق الأ�سهم الكويتي �إلى ثالثة
�أق�سام ه��ي :ال�سوق الأول وال�سوق
الرئي�سي و�سوق املزادات ،بالإ�ضافة
�إل���ى الإع�ل�ان ع��ن جمموعة جديدة
من امل�ؤ�رشات االقت�صادية املتاحة
م��ن خ�لال م��وق��ع ب��ور���ص��ة الكويت
الإل��ك�تروين ،وذل��ك بهدف م�ساعدة
الأفراد وال�رشكات وامل�ؤ�س�سات على
اتخاذ قرارات مالية �أكرث ا�ستنارة.
وت�شمل الإجن��ازات البارزة الأخرى
الإطالق الر�سمي ملن�صة تداول الأوراق
املالية غري املدرجة « ،»OTCحيث
ميكن للم�ستثمرين الآن تداول الأ�سهم
غ�ير امل��درج��ة يف بيئة ا�ستثمارية
تت�سم بالعدالة ،ف�ض ًال عن بوابة
التعليم الرقمي املجانية اخلا�صة
بال�رشكة «بور�صة �أكادميي �أونالين»،
والتي تهدف �إلى تعزيز مبادئ و�أ�س�س
املعرفة املالية بني امل�ستثمرين
اجلدد واملحرتفني.
و�أو���ض��ح اخلالد �أن ه��ذه التطورات

تثبت الأ�س�س املتينة التي ت�ستند
�إليها بور�صة الكويت ،كما �أكد �أنها
�ست�ستمر يف تو�سيع قاعدة ُم�صدري
الأوراق امل��ال��ي��ة وامل�ستثمرين،
وتعزيز حمفظة املنتجات ،وذلك
بناء على جناح ال�رشكة خالل فرتة
ً
ق�صرية من الزمن.
و�أ�ضاف �أن البور�صة الكويتية لديها
خطط لتقدمي منتجات البيع على
املك�شوف ،وال��ت��داول بالهام�ش،
و�صناديق اال�ستثمار املتداولة،
وامل�شتقات املالية.
وتقف بور�صة الكويت على �أعتاب
نقلة نوعية خالل ال�سنوات القليلة
املقبلة بف�ضل اخلطة امل�ستقبلية
املدرو�سة التي تتبعها ،ومن املتوقع
�أن تتطور لت�صبح �سوق ًا حيوية و�أكرث
ن�ضج ًا وتنوع ًا.
كما تركز ال�رشكة ب�شكل كبري على
اع��ت��م��اد تقنيات ج��دي��دة العتماد
املعايري ال��دول��ي��ة يف عملياتها.
وتوفر هذه االحتماالت فر�صة واعدة
للم�ستثمرين من ال�رشكات الأجنبية
لكي تزدهر يف �سوق مالية �رسيعة
النمو.

«موانئ دبي» تصعد

ببورصة ناسداك دبي
ارتفع م�ؤ�رش نا�سداك دبي ،يف جل�سة
�أم�س �إلى  3275.53م�ستوى نقطة،
مقارنة ب�إغالق اجلل�سة املا�ضية
اخلمي�س امل��ا���ض��ي ع��ن��د م�ستوى
 3260.21نقطة.
وو�صل حجم التداوالت �إلى 730.01
�ألف �سهم ،ب�سيولة قدرها  8.6ماليني
دوالر ،عرب تنفيذ � 136صفقة.وكان
�أك�ثر الأ�سهم �سيولة �سهم موانئ
دبي بتحقيق  8.4ماليني دوالر ،من
خالل التداول على � 468.8ألف �سهم،
�صاعد ًا بنحو .%2.83
وج��اء ثاني ًا� ،سهم الإم���ارات ريت
ب�سيولة بلغت � 152.43ألف دوالر،
من خالل التداول على � 261.20ألف

�أعلنت بور�صة الكويت عن تعطيل �أعمالها اخلمي�س ُ
املقبل 22
نوفمرب احلايل ،وذلك مبنا�سبة املولد النبوي ال�رشيف.
وقالت البور�صة يف بيان على موقعها الر�سمي� ،أم�س� :إن
«الدوام الر�سمي �سوف ُي�ست�أنف كاملعتاد اعتبار ًا من يوم الأحد
 25نوفمرب .»2018
وكان ديوان اخلدمة املدنية الكويتي �أعلن �أول �أم�س ،عن عطلة
املولد النبوي ال�رشيف يوم اخلمي�س ُ
املقبل ،وذلك على م�ستوى
جميع الوزارات واجلهات احلكومية ،والهيئات وامل�ؤ�س�سات
العامة بالبالد.
اجلدير بالذكر �أن بور�صة الكويت �شهدت الأ�سبوع املا�ضي �إجازة
يومي الأربعاء واخلمي�س ،وذلك نظر ًا لتعر�ض البالد ملوجة
عنيفة من ال�سيولة والأمطار التي �أحدثت حالة من ال�شلل التام
وتعطل الأعمال على كافة امل�ستويات.

«اتحاد المصارف» :البنوك
تعطل أعمالها الخميس
�أعلن احتاد م�صارف الكويت �إن
البنوك املحلية �ستعطل �أعمالها
اخلمي�س املقبل مبنا�سبة ذكرى
امل��ول��د ال��ن��ب��وي ال�رشيف.
وق��ال «احت��اد امل�صارف» يف
بيان �صحايف �أم�س� :إن البنوك
�ستبا�رش �أعمالها الأحد املوافق
 25نوفمرب احل��ايل :بناء على
التعميم ال�����ص��ادر ع��ن بنك

الكويت املركزي.
وك��ان دي��وان اخلدمة املدنية
�أع��ل��ن اخلمي�س امل��ق��ب��ل 22
نوفمرب احل��ايل عطلة ر�سمية
جلميع ال����وزارات واجلهات
احل���ك���وم���ي���ة وال���ه���ي���ئ���ات
وامل�ؤ�س�سات العامة مبنا�سبة
املولد النبوي ال�رشيف لعام
 1440هجرية.

 4شركات ُمهددة باإليقاف

�سهم ،م�تراج��ع � ًا .% 9.95وتعد
نا�سداك دبي ،التي تتخذ مركز دبي
املايل العاملي مقر ًا لها ،بور�صة
م��ال��ي��ة ع��امل��ي��ة ت��ق��دم خدماتها
للمنطقة بني غ��رب �أوروب���ا 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.
وت���درج 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.

عن التداول ببورصة الكويت

تداوالت سوق الـ«أو تي سي» ...ثالث صفقات قيمتها  24ألف دينار
�شهد �سوق تداول الأوراق املالية غري املدرجة
الكويتي «�أو تي �سي» �أم�س تداول � 75ألف �سهم
بقيمة � 24أل��ف دينار «نحو � 78.9أل��ف دوالر
�أمريكي» متت عرب ثالث �صفقات.
و�شهدت �شا�شة تداوالت ال�صفقات اخلا�صة حركة
تداول على �أربع �رشكات بكمية � 147.5ألف �سهم
بلغت قيمتها النقدية � 12.5ألف دينار «نحو 41
�ألف دوالر» .وكانت �رشكة «امل�شاريع» الأكرث
تداوال من خالل الكمية والقيمة و�أعداد ال�صفقات.
و�سوق «�أو تي �سي» نظام عملت بور�صة الكويت
على ابتكاره ليخدم جميع املتعاملني يف الأوراق
املالية غري املدرجة بهدف خلق من�صة تداول

البورصة ُتعطل أعمالها
المقبل
الخميس ُ

ممكنة بالكامل تت�سم بامل�صداقية والعدالة وهو
نظام �إلكرتوين حديث لتداول الأوراق املالية
غري املدرجة يف ال�سوق الر�سمي ويعد الأول على
م�ستوى منطقة اخلليج العربي .وات�صفت عملية
تداول الأوراق املالية غري املدرجة �سابقا التي
كانت تتم بطريقة يدوية بالق�صور وافتقارها
لل�شفافية كما عانى املتداولون التخوف من
مدى جدية عمليات البيع وال�رشاء ومن حقيقة
ال�سعر املتفق عليه و�صعوبة حت�صيل املبالغ
الناجتة عن البيع �أو املدفوعة لل�رشاء.
وتكمن �آلية و�رشوط عمله ب�أن تتم فيه جميع
�إجراءات التداول والتي من �ش�أنها �أن ينتج عنها

�أرب��اح وخ�سائر ونقل ملكيات تتم عن طريق
مكاتب و�ساطة مرخ�ص لها كما تخ�ضع لقواعد
نظام ت��داول الأوراق املالية غري املدرجة
ويتحمل املتعامل وفق هذا النظام م�س�ؤولية
املخاطر الناجتة عن تنفيذ ه��ذه ال�صفقات
والتق�صي عن الو�ضع املايل والقانوين لل�رشكة
التي يتداول على �أ�سهمها.
وا�ستحدثت بور�صة الكويت هذا النظام لتداول
الأوراق املالية غري املدرجة و�إجراء تعديالت
�شملت �إدخال امليكنة الكاملة على هذا النظام
وتطوير �آلية عمله وال�ضوابط والنظم اخلا�صة
به و�سد الثغرات القانونية التي كانت تواجه

الآلية ال�سابقة.
و�أوجبت القواعد �أن تتم التداوالت عن طريق
الو�سطاء على غرار ال�سوق الر�سمي و�أن حتتفظ
كل ال�رشكات ب�سجالت م�ساهميها لدى وكالة
مقا�صة مرخ�ص لها.
ويتم من خالل النظام اجلديد ت�سهيل �إجراءات
بيع و��ش�راء الأوراق املالية غ�ير املدرجة
واخت�صار الدورة امل�ستندية من خالل امليكنة
الكاملة وت�سهيل عمليات الت�سوية والتقا�ص
بني املتعاملني من خ�لال النظام كما يتميز
با�ستحداث موقع �إلكرتوين خم�ص�ص بالأوراق
املالية غري املدرجة.

سوق أبوظبي يرتفع بأكبر سيولة في شهرين
�صعد امل�ؤ�رش العام ل�سوق �أبوظبي املايل خالل تعامالت
جل�سة �أم�س ،مدفوع ًا ب�أداء قطاع االت�صاالت والعقار
والبنوك.
وبنهاية التعامالت ارتفع امل�ؤ�رش العام بن�سبة %0.48
�إلى م�ستوى  5079.75نقطة لريبح من خاللها 24.29
نقطة .و�شهدت التداوالت �أم�س �أعلى م�ستوياتها منذ 5
�سبتمرب املا�ضي ،وذلك بدعم من التداوالت التي متت
على �سهم �أبوظبي الإ�سالمي و�أبوظبي الأول.
وجرى التعامل على  60.35مليون �سهم بقيمة 337.965
مليون درهم موزعة على � 2487صفقة ،مقابل تداوالت
قيمتها  281.709مليون درهم من خالل  45.82مليون

�سهم �إجمايل تداوالت اخلمي�س املا�ضي.
و�شهد �سهم �أبوظبي الأول �أعلى تداوالت من حيث القيمة،
بنحو  126.158مليون درهم من خالل التداول على 8.55
ماليني �سهم.كما �شكلت تداوالت �سهم �أبوظبي الإ�سالمي
نحو  %32.3من �إجمايل �سيولة ال�سوق بقيمة 109.33
مليون درهم ،موزعة على  25.90مليون �سهم ليت�صدر
�أحجام التداوالت.
وارتفع بامل�ؤ�رش العام قطاع االت�صاالت بن�سبة ،%1.17
من خالل مكا�سب �سهم ات�صاالت.كما ارتفع �أداء قطاع
العقارات بنحو  %0.93بعدما ربح �سهم �إ�رشاق العقارية
بن�سبة  ،%1.19والدار العقارية بن�سبة .%1.18

اعلنت بور�صة الكويت �أم�س ،عن انتهاء الفرتة ُ
املحددة
لإف�صاح ال�رشكات ُ
املدرجة عن البيانات املالية املرحلية.
و�أو�ضحت البور�صة �إنه وتطبيق ًا للفقرة «�أ» من املادة «»18-1
من الكتاب الثاين ع�رش «قواعد الإدراج»� ،سيتم وقف التداول
يف �أ�سهم ال�رشكات التي ت�أخرت عن موعد الإف�صاح ُ
املحدد
بفرتة جتاوزت  15يوماً.
و�أو�ضحت البور�صة �أن ال�رشكات ُ
املهددة بالإيقاف يبلغ
عددها � 4رشكات وهي :الوطنية اال�ستهالكية القاب�ضة،
اال�ست�شارات املالية الدولية «�إيفا» ،الكويتية البحرينية
لل�صريفة الدولية و�رشكة م�رشف للتجارة واملقاوالت
«موقفة».
اجلدير بالذكر �أن ال�رشكات ُ
املدرجة بالبور�صة والتي �أعلنت
عن البيانات املرحلة للت�سعة �أ�شهر الأولى من العام احلايل،
بلغ عددها حتى انتهاء ُمهلة الإف�صاح �أم�س � 161رشكة.
وبلغت �أرباح الـ � 161رشكة خالل الفرتة نحو  1.54مليار
دينار « 5.09مليارات دوالر»؛ مقابل �أرباح بقيمة  1.41مليار
دينار « 4.65مليارات دوالر» للفرتة املماثلة من عام ،2017
بنمو تُ قدر ن�سبته بنحو .%9.5

«دبي» يواصل االرتفاع الثالث

بدعم البنوك واالتصاالت
�أنهى امل�ؤ�رش العام ل�سوق دبي
امل��ايل تعامالت جل�سة �أم�س
على ارتفاع للجل�سة الثالثة
على التوايل ،مدفوع ًا بقطاع
النقل واالت�صاالت والبنوك.
وارتفع امل�ؤ�رش العام بن�سبة
 %0.18الى م�ستوى 2783.90
نقطة لريبح من خاللها نحو
 5.14نقاط.
وارت��ف��ع��ت ح��رك��ة ال��ت��داوالت
م��ق��ارن��ة بجل�سة اخلمي�س
املا�ضي ،لت�صل اجمايل �أحجام
التداوالت الى  146.303مليون
�سهم ،بقيمة  193.236مليون
درهم ،مقارنة بـ 64.160مليون
�سهم وبقيمة  79.285مليون
درهم .وت�ص ّدر التداوالت �أم�س
�سهم «العربية للطريان» بنحو
 37.72مليون دره��م من خالل
التداول على  36مليون �سهم

مرتفع ًا بن�سبة .%2.94
ويف امل��ق��اب��ل ت��راج��ع قطاع
الت�أمني بن�سبة  %4.07بفعل
ه��ب��وط �سهم ���س�لام��ة بن�سبة
.%7.87ونزل قطاع العقارات
بن�سبة  ،%0.03بفعل هبوط
�سهم االحتاد العقارية بن�سبة
 ،%3.23كما نزل �سهم �إعمار
ال��ع��ق��اري��ة بن�سبة .%0.61
وت�ص ّدر االرتفاعات قطاع النقل
بنحو  %1.76بدعم ارتفاعات
�سهم العربية للطريان بن�سبة
 .%2.94ك��م��ا زاد قطاع
االت�صاالت بن�سبة  %1بدعم من
�سهم دو بنحو .%1وارتفع قطاع
البنوك بن�سبة  %0.51بعد ان
ارتفع �أداء �سهم دبي الإ�سالمي
بن�سبة .%1.13وت�صدر �سهم
دار التكافل االرتفاعات بن�سبة
.%4.31

