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«أو تي سي» الكويت تشهد تداول
ثالث صفقات بـ  5.4آالف دينار

�شهد �سوق تداول الأوراق املالية
غري املدرجة الكويتي «�أو تي
�سي» �أم�س تداول � 83.3ألف �سهم
بقيمة � 5.4آالف دي��ن��ار «نحو
� 17.7ألف دوالر» متت عرب ثالث
�صفقات.
وكانت �رشكات «املنار للتمويل
واالجارة» و«امل�ستقبل العاملية
لالت�صاالت» الأك�ثر ت��داوال من
خ�لال الكمية والقيمة و�أع��داد
ال�صفقات.
ويعترب �سوق «�أو تي �سي» الذي
ابتكرته بور�صة الكويت ليخدم
املتعاملني يف الأوراق املالية
غري املدرجة بهدف توفري من�صة
ت���داول 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 ت��داول الأوراق
املالية غ�ير امل��درج��ة �سابقا
التي كانت تتم بطريقة يدوية
بالق�صور وافتقارها لل�شفافية،
كما عانى املتداولون من مدى
جدية عمليات البيع وال�رشاء
وم���ن حقيقة ال�سعر املتفق
عليه و�صعوبة حت�صيل املبالغ
الناجتة عن البيع �أو املدفوعة
لل�رشاء.
وت��ك��م��ن �آل���ي���ة و���ش��روط عمل
النظام اجل��دي��د ب����أن تتم فيه
جميع �إج��راءات التداول والتي
من �ش�أنها �أن ينتج عنها �أرباح
وخ�سائر ونقل ملكيات تتم عن
طريق مكاتب و�ساطة مرخ�ص لها
كما تخ�ضع لقواعد نظام تداول
الأوراق املالية غري املدرجة
ويتحمل املتعامل وفق هذا النظام
م�س�ؤولية املخاطر الناجتة عن
تنفيذ هذه ال�صفقات.

عمومية «المصرية الكويتية» تناقش

تعديل مواد بالنظام األساسي  17ديسمبر
قالت القاب�ضة امل�رصية الكويتية �إن اجلمعية العامة غري العادية
املقرر انعقادها يف  17دي�سمرب � ،2018ستنظر يف تعديل مواد بنظامها
الأ�سا�سي.
و�أو�ضحت ال�رشكة يف بيان لبور�صة م�رص� ،أم�س� ،أن اجلمعية �ستنظر يف
تعديل املادة  21ب�إ�ضافة نظام الت�صويت الرتاكمي و�ضمان متثيل حد
�أدنى من ن�سبة ر�أ�س املال يف ع�ضوية جمل�س الإدارة مبا ال يجاوز مقعد ًا
لكل  %10من �أ�سهم ال�رشكة.
وتنظر اجلمعية �أي�ض ًا يف تعديل املواد  26 - 24-23واخلا�صة بانعقاد
جمل�س الإدارة بوا�سطة تقنيات االت�صال احلديثة واملادة  40جلواز �أن
يكون الوكيل عن امل�ساهم لي�س م�ساهم ًا وجواز توكيل �أمناء احلفظ.
وبلغت �أرب��اح امل�رصية الكويتية يف الأ�شهر الثالثة املنتهية يف 30
�سبتمرب ال�سابق نحو  7.09ماليني دينار « 23.34مليون دوالر» ،مقابل
 10.59ماليني دينار « 34.87مليون دوالر» �أرب��اح الربع الثالث من
.2017
و�سجلت ال�رشكة يف الت�سعة الأ�شهر الأولى من العام احلايل �أرباح ًا
بقيمة  20.14مليون دينار ،مقارنة بـ 21.34مليون دينار �أرباح الفرتة
املناظرة من  ،2017برتاجع .%6

«المشتركة» :ال يوجد أثر جوهري

بخصوص االستبعاد من «المناقصات»
قالت �رشكة امل�شرتكة يف بيان
للبور�صة الكويتية �أم�س�،إنه
ال يوجد حالي ًا �أي �أثر جوهري
على «امل�شرتكة» بخ�صو�ص
ا�ستبعاد ال�رشكة من املناق�صات
ال�صادرة عن امل�ؤ�س�سة العامة
للرعاية ال�سكنية املطروحة
حالي ًا وامل�ستقبلية.
و�أك�����دت «امل�����ش�ترك��ة» �أنها
وبالتن�سيق مع اللجنة امل�شكلة
لهذا الغر�ض من «ال�سكنية»
الكويتية،قامت بعمل م�سح
�شامل جلميع الأعمال التي مت

تنفيذها ،حيث مت الت�أكيد على
�أنه ال يوجد �أي خلل �صادر عن
ال�رشكة.وتابعت« :ال يوجد �أية
�أ�رضار حلقت بالأعمال ُ
املنفذة
���س��وى ع���دد «اث��ن�ين منهول»
من �أ�صل « 2412منهول» ،مت
تنفيذها يف امل�رشوع وكانت
ب�سبب طفح امل��ي��اه يف هذين
املنهولني نتيجة رجوع املياه
عليهما ب�سبب انخفا�ض موقعهما
اجل��غ��رايف وع��دم وج��ود نظام
لت�رصيف امل��ي��اه �إل��ى خارج
املنطقة.

الحكم بطعن «أسمنت الكويت»
ضد «هيئة الصناعة»  30يناير

�أعلنت �رشكة �أ�سمنت الكويت عن حجز دعوى ال�رشكة �ضد الهيئة
العامة لل�صناعة بالكويت؛ للحكم يف جل�سة  30يناير .2019
وقالت ال�رشكة يف بيان للبور�صة الكويتية� ،أم�س� ،إنها قامت
بالطعن بالتمييز على احلكم رقم «� »2017 - 9ضد «ال�صناعة»؛
ومن ثم حددت املحكمة موعد ًا للحكم يف الدعوى.
و�أو�ضحت ال�رشكة �أنه ي�صعب ح�رص الأثر املايل على ال�رشكة حتى
تاريخه وحلني الف�صل يف الدعوى ُ
امل�شار �إليها.و�أعلنت «�أ�سمنت»
يف فرباير املا�ضي� ،صدور حكم من حمكمة اال�ستئناف ل�صالح
«ال�صناعة» ،بالدعوى املرفوعة من قبل ال�رشكة بالت�ضامن مع
�رشكة ال�شويخ للأ�سمنت �ضد وزير التجارة وال�صناعة ب�صفته
ورئي�س الهيئة.
وق�ضى حكم اال�ستئناف ب�إلزام ال�رشكة ب�أن ت�ؤدي للهيئة مبلغ ًا
ُ
وامل�ستحق من مقابل االنتفاع عن الفرتة
قدره � 343.33ألف دينار
من  22دي�سمرب  2017حتى تاريخ �إخالء الق�سيمة  -حمل النزاع
 وت�سليمها للهيئة .كما حكمت املحكمة ب�إلزام �رشكة «ال�شويخللأ�سمنت» ب�أن ت�ؤدي للهيئة مبلغ ًا قدره � 22.67ألف دينار ،مع
�إلزامها و«�أ�سمنت الكويت» ب�إخالء الق�سيمة مو�ضوع التداعي
وت�سليمها للهيئة.
ويتلخ�ص مو�ضوع الدعوى يف طلب �أ�سمنت الكويت �إلغاء قرار
الإدارة ب�سحب الق�سيمة « »73قطعة « »7مبنطقة �صبحان التي
عليها مباين ال�رشكة ،مع �أحقية ال�رشكة باال�ستمرار يف ا�ستخدام
الق�سيمة .وكان حكم �أول درجة قد �صدر يف الدعوى ،ب�إلغاء
القرار ال�صادر من «ال�صناعة» يف � 2سبتمرب  2009بعدم جتديد
العقد وا�سرتجاع الق�سيمة حمل الدعوى و�ألزمت املحكمة الهيئة
بامل�صاريف و�أتعاب املحاماة� ،إال �أن حكم اال�ستئناف جاء على
خالف حكم �أول درجة.
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استهلت األسبوع بانخفاض المؤشر العام  4.6نقاط

بورصة الكويت ُتنهي التعامالت على تباين
وسط تراجع بالتداوالت
ا�ستهلت بور�صة الكويت تعامالتها
الأ�سبوعية �أم�����س على انخفا�ض
امل ��ؤ��شر ال��ع��ام  4.6نقاط ليبلغ
م�ستوى  5077.7نقطة بن�سبة
 .%0.09وبلغت كميات ت��داوالت
امل�ؤ�رش  84.4مليون �سهم متت من
خ�لال � 3615صفقة نقدية بقيمة
 13مليون دينار «نحو  42.9مليون
دوالر».
وانخف�ض م�ؤ�رش ال�سوق الرئي�سي
 16.2نقطة لي�صل �إل���ى م�ستوى
 4732.7نقطة وبن�سبة انخفا�ض
 %0.34من خالل كمية �أ�سهم بلغت
 56مليون �سهم متت عرب � 1948صفقة
نقدية بقيمة  3.1ماليني دينار «نحو
 10.23ماليني دوالر».ك��م��ا ارتفع
م�ؤ�رش ال�سوق الأول  1.6نقطة لي�صل
�إلى م�ستوى  5267.8نقطة وبن�سبة
ارتفاع  %0.03من خالل كمية �أ�سهم
بلغت  28.3مليون �سهم متت عرب
� 1667صفقة بقيمة  9.9ماليني دينار
«نحو  32.67مليون دوالر».وتابع
املتعاملون �إف�صاحا م��ن �رشكة
«�أجيليتي» عن ف��وز �رشكة تابعة
بعقد من الأمم املتحدة يف ال�صومال
ل�رشاء املواد الغذائية وتخزينها
ونقلها لدعم قوات االحتاد االفريقي
وقوات الأمم املتحدة حلفظ ال�سالم
يف ال�صومال.
و�أو�ضحت «�أجيليتي» يف �إف�صاحها
�أن امل��دة اال�سا�سية للعقد ثالث
�سنوات عالوة على �سنتني �إ�ضافيتني

يتم منحهما بناء على الأداء وتقدر
قيمة العقد خ�لال الثالث �سنوات
بنحو  236.4مليون دوالر �أو 391
مليونا ملدة خم�س �سنوات على ان
تبد�أ ال�رشكة الأعمال االنتقالية يف
نوفمرب احل��ايل وب�شكل ر�سمي يف
فرباير .2019

• املؤشرات الكويتية تنهي التعامالت على تباين

كما ت��اب��ع املتعاملون �إف�صاحا
ت�صحيحيا من �رشكة «رمي العقارية»
ب�ش�أن �إمت���ام �صفقة ذات طبيعة
خا�صة عالوة على �إعالن بنك الكويت
ال��وط��ن��ي ع��ن ف��ت��ح ب���اب الرت�شح
لع�ضوية جمل�س االدارة وكذلك
�إف�صاح مكمل من �رشكة «العقارات

املتحدة» بخ�صو�ص توقيع �رشكة
تابعة التفاقية �رشاء �أ�سهم.
و�شهدت اجلل�سة �إف�صاحا مكمال من
�رشكة امل�شاريع املتحدة ب�ش�أن
زيادة ر�أ�سمالها امل�صدر واملدفوع
عالوة على �إعالن �رشكة اال�ست�شارات
املالية الدولية عن نتائجها املالية

عن الفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب
املا�ضي.
وكانت �رشكات «مينا» و«موا�شي»
و«الأنظمة» و«وطنية د ق» و«كامكو»
الأكرث ارتفاعا يف حني كانت �أ�سهم
«برتو غلف» و«اهلي متحد» و«اعيان»
و«اي��ف��ا» و«ال���دويل» الأك�ثر تداوال
�أما الأك�ثر انخفا�ضا فكانت «ايفا»
و«قيوين �أ» و«امل�ساكن» و«�صكوك»
و«يوباك».
و�أنهت امل�ؤ�رشات الكويتية جل�سة
�أم�س ،على تباين ،حيث انخف�ض
امل�ؤ�رشان العام والرئي�سي بن�سبة
 %0.09و %0.34على الرتتيب،
فيما ارتفع م�ؤ�رش ال�سوق الأول
.%0.03
وقال ُ
املحلل الفني ل�سوق املال،
بدار البدر�« :إن امل�ؤ�رشات الكويتية
جنحت عند الإغ��ل�اق يف تقلي�ص
خ�سائرها ال�صباحية بل ا�ستطاع
م��ؤ��شر ال�سوق الأول يف التحول
�إلى اللون الأخ�رض؛ ما ُيعطي �إ�شارة
للتما�سك نوع ًا ما ت�أهب ًا الرتداد
ق��ري��ب ق��ادم.و�أو���ض��ح ال��ب��در �أنه
على الرغم من تقلي�ص امل�ؤ�رشات
خ�سائرها ال�صباحية يف اخلتام،
�إال �أن تناق�ص وترية التداوالت كانت
�سمة جل�سة �أم�����س ،مو�ضح ًا ب�أن
تراجع التداوالت م�ؤ�رش �إيجابي لأنه
انخفا�ض �صاحب تباين ًا؛ ما يعني
مت�سك غالبية املتداولني بالأ�سهم
يف الوقت احلايل.

جرّاء الشكوك المرتبطة بالحرب التجارية بين الواليات المتحدة األميركية والصين

تكبد أعلى خسائره األسبوعية
«بلومبرغ» للسلع الرئيسية
ّ
منذ خمسة أشهر

• أولي هانسن

قال �أويل هان�سن ،رئي�س ا�سرتاتيجية ال�سلع
يف �ساك�سو بنك�« :إن ال�سلع �شهدت فرتة �شديدة
ّ�صت �أيامه �إجازة عيد
ال�صعوبة خالل �
أ�سبوع قل َ
ٍ
ال�شكر بالواليات املتحدة الأمريكية .و�ساهم
ال�ضعف امل�ستمر لأ�سعار النفط اخلام واملنتجات
والزراعة يف تعوي�ض االرتفاع الطفيف يف الطلب
على املعادن الثمينة .ودفعت هذه التطورات
م�ؤ�رش «بلومربغ» لل�سلع الرئي�سية نحو تك ّبد �أعلى
خ�سائره الأ�سبوعية منذ خم�سة �أ�شهر ،و�أغلق عند
�أدنى م�ستوياته منذ خم�سة ع�رش �شهر ًا» و�أ�ضاف
هان�سن ما زال القلق �سائد ًا يف الأ�سواق العاملية
جراء ال�شكوك املرتبطة باحلرب التجارية بني
ّ
الواليات املتحدة الأمريكية وال�صني ،وت�أثرياتها
على معدل النمو ال�سنوي والطلب ،ف�ض ً
ال عن
تغيري دراماتيكي يف التوقعات على املدى
القريب بالن�سبة للنفط اخلام».وتابع�« :سيكون

الأ�سبوع املقبل مبثابة انطالق لعد تنازيل و�صو ًال
ملوعد اللقاء املرتقب بني الرئي�سني ترامب و�شي
جني بينغ يف قمة جمموعة الع�رشين بالأرجنتني
خ�لال الفرتة بني  30نوفمرب و 1دي�سمرب من
العام احل��ايل .وب��ات عدم اليقني الناجم عن
قوتني
ت�صاعد وترية احلرب التجارية بني �أكرب ّ
اقت�صاديتني يف العامل يتجلّى يف �ضعف الأ�سهم
ّ
والتكهنات التي ظهرت م�ؤخر ًا حول
العاملية،
ّ
توجه بنك االحتياطي الفيدرايل نحو
احتمال
ّ
�إب��ط��اء وت�يرة رف��ع �أ�سعار الفائدة حتى عام
 .»2019و�أكمل هان�سن« :ا�ستفادت �أ�سعار الذهب
من هذه التطورات ،و�إن ظلت حمدودة �ضمن نطاق
معينّ بانتظار نتائج قمة جمموعة الع�رشين التي
من املحتمل �أن حتدد امل��زاج و�صو ًال �إلى فرتة
التداول الهادئة يف دي�سمرب قبيل مو�سم الأعياد
والعام اجلديد .و�أ�شار هان�سن الى �أنه يف حني

ما زالت بع�ض الأ�سواق الأخرى تتك ّبد اخل�سائر،
فقد ظل الذهب هادئ ًا ن�سبي ًا بالرغم من االجتاه
املعاك�س من قوة الدوالر امل�ستمرة .وما زالت
وجهة نظرنا �إيجابية حيال الذهب بناء على
اعتقادنا ب�أن رفع االحتياطي الفيدرايل لأ�سعار
فائدته خالل �شهر دي�سمرب �ستليه خطوة مماثلة
�أخ��رى واح��دة فقط يف عام  2019قبل التوقف
لفرتة م�ؤقتة .ومن �ش�أن هذه التطورات دفع �أ�سعار
الدوالر نحو االنخفا�ض يف عام  ،2019ما �سيبعث
الراحة يف االقت�صادات النا�شئة امل�ضطربة جراء
ارتفاع �أ�سعار الدوالر ،وارتفاع الديون ،وارتفاع
تكاليف التمويل ،وارتفاع �أ�سعار النفط  -حتى
وترجح التوقعات �أن ت�سهم قمة
وقت قريب.
ّ
الدول الع�رشين ،واجتماع الزعيمني الأمريكي
وال�صيني على وجه التحديد ،يف حتديد التوجه
العام للفرتة املتبقية من ال�سنة.

بورصة البحرين تسجل أعلى وتيرة يومية منذ  5أسابيع

وا�صلت بور�صة البحرين �صعودها
الثاين على التوايل� ،أم�س ،لت�سجل
�أك�بر وت�يرة يومية منذ � 5أ�سابيع
ما�ضية .وارت��ف��ع �سوق البحرين
املايل ،مع نهاية التعامالت بجل�سة
�أم�س؛ بدعم قطاعات جماعية .و�صعد
امل ��ؤ��شر العام للبحرين ،بنحو
� ،%0.67إل��ى امل�ستوى 1323.21
نقطة ،بربحية  8.82نقاط.
وو�صلت �أحجام التداوالت �إلى 6.46
ماليني �سهم ،بقيمة قدرها 1.53
مليون دينار بحريني ،من خالل
تنفيذ � 54صفقة على مدة اجلل�سة.
وارتفع قطاع اال�ستثمار �أو ًال �إلى
 ،%2.09مدفوع ًا ب�سهم اخلليج
املتحد القاب�ضة  ،%8.65وجي �إف
�إت�ش .%1.49
كما ارتفع قطاع ال�صناعة %0.84؛
بف�ضل �صعود �سهم �أملنيوم البحرين
 .%0.86ورب���ح ق��ط��اع اخلدمات
 ،%0.20عرب تعامالت �سهم عقارات
�سيف  .%1.92ويف ال�سياق ذاته،
ارتفع البنوك  ،%0.03بف�ضل �صعود
اخلليجي التجاري  .%3.80ي�أتي
ه��ذا االرت��ف��اع ،على النقي�ض من
بقية �أ�سواق اخلليج ،الهابطة بفعل
انخفا�ض �أ�سعار النفط ،حيث تعد

بور�صة البحرين النجم اخلليجي
ال�ساطع منذ انتهاء الأ�سبوع املا�ضي؛
وف��ق � ًا لتحليل ��شرك��ة املتحدون
لال�ستثمار.
وتوقع التحليل� ،أن ﺗظل �أ�سهم ﻗطﺎع
اﻟطﺎﻗﺔ يف بقية �أ�سواق اخلليج ﺗﺣت
�ﺿﻐط حتى اﺟﺗﻣﺎع �أوﺑك ﻲﻓ فيينا
ﻲﻓ  6دي���ﺳﻣﺑر املقبل ،واﻟذي ﻣن
اﻟﻣﺗوﻗﻊ �أن ي��ؤﺛر � ً
ﺳﻟﺑﺎ على �أداء
ا�ﻷ �ﺳواق ا�ﻹ قليميةُ .ي�شار �إلى �إعالن
وزي��ر ال��ع��دل البحريني ،رئي�س
اللجنة العليا لالنتخابات ،انتهاء
فرتة االقرتاع باالنتخابات النيابية
والبلدية يف اململكة ،وبدء عمليات
الفرز.
وذك���ر وزي���ر ال��ع��دل وال�����ش���ؤون
الإ�سالمية رئي�س اللجنة العليا
لالنتخابات ،ال�شيخ خالد بن علي
�آل خليفة ،على موقع التوا�صل
االجتماعي «تويرت» ،يوم ال�سبت،
�أن ن�سبة امل�شاركة يف انتخابات
البحرين بلغت  ،%67منوه ًا ب�أنها
الن�سبة الأكرب يف تاريخ البحرين.
وع���ن ال��ت��ع��ام�لات الأ���س��ب��وع��ي��ة
للبور�صة� ،صعد امل��ؤ��شر العام
لل�سوق لي�سجل �أول ارتفاع �أ�سبوعي
له خالل �شهر نوفمرب احلايل.

القطاعات القيادية تهبط بسوق أبوظبي
�أنهى امل�ؤ�رش العام ل�سوق �أبوظبي املايل تعامالت
جل�سة �أم�س ،على تراجع مت�أثر ًا بهبوط �أغلب القطاعات
�أب��رزه��ا العقار والبنوك،واالت�صاالت فيما خالف
االجتاه قطاع الطاقة الذي حل مرتفع ًا وحيد ًا.
وتراجع امل�ؤ�رش العام بن�سبة � %0.77إلى م�ستوى
 4946.48نقطة.وتراجع ب��امل��ؤ��شر ال��ع��ام قطاع
العقارات بن�سبة  %1.04بفعل هبوط ال�سهم بعدما هبط
�سهم ا�رشاق العقارية بن�سبة  ،%2.56والدار العقارية
بن�سبة .%0.60
ونزل قطاع البنوك بن�سبة  %0.81مت�أثر ًا برتاجعات
�سهم �أبوظبي التجاري بن�سبة ،%2.67و�أبوظبي االول
بنحو .%0.55
كما انخف�ض �أداء قطاع االت�صاالت بن�سبة  %0.59بعد ان
هبط �سهم ات�صاالت بنف�س الن�سبة.ويف املقابل ارتفع
قطاع الطاقة بن�سبة  %0.41مدعوم ًا ب�أداء �سهم طاقة
بن�سبة .%4.08
وت�صدر الرتاجعات قطاع اال�ستثمار بن�سبة %3.99
بعدما هبط �سهم الواحة كابيتال بن�سبة .%4.28وكان
�سهم �أبوظبي الأول الأن�شط تداو ًال من حيث القيمة بنحو
 43.87مليون درهم ،فيما كان �سهم �أبوظبي الإ�سالمي
الأن�شط من حيث احلجم بنحو  7ماليني �سهم.
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اقتصاد

«مسقط» يستهل
أولى جلسات األسبوع
بتراجع %0.6
ا�ستهل م�ؤ�رش �سوق م�سقط ل�ل�أوراق
املالية �أول��ى جل�سات الأ�سبوع على
تراجع بن�سبة  ،%0.63بعد ارتفاع دام
جل�ستني متتاليتني ،مغلق ًا عند م�ستوى
 4425نقطة « 28 -نقطة» ،و�سط قيمة
تداوالت بلغت  5.01ماليني ريال.
ومن �أ�صل � 35رشكة مت التداول عليها
�أم�س ا�ستقرت �أ�سهم � 16رشكة ،بينما
تراجعت �أ�سهم � 14رشكة ،يف حني
ارتفعت �أ�سهم � 5رشكات.
�أما على �صعيد الأ�سهم ،فقد ت�صدر �سهم
«احل�سن الهند�سية» الأ�سهم املرتاجعة
بن�سبة  %25ليغلق عند  0.024ريال،
تبعه �سهم «اجلزيرة للخدمات» بن�سبة
 %5ليغلق عند  0.115ريال ،ثم �سهم
«عمان لال�ستثمار والتمويل» بن�سبة
 %4.7ليغلق عند  0.082ريال.

ضغوط بيعية تدفع بورصة دبي
لمواصلة التراجع

نالت �ضغوط بيعية على بع�ض الأ�سهم القيادية من �أداء م�ؤ�رش �سوق دبي
يف ختام تعامالت �أم�س ،فيما خالف �سهم �إعمار ودبي لال�ستثمار اجتاه
ال�سوق ،بفعل الرتقب امل�سيطر على امل�ستثمرين جراء الهبوط الذي
�سجلته الأ�سواق العاملية والنفط الأ�سبوع املا�ضي رغم وجود حمفزات
حكومية جديدة ب�ش�أن ت�أ�شريات اال�ستثمار بالدولة.
وتراجع امل�ؤ�رش �أم�س بن�سبة  ،%0.56خا�رس ًا  15.52نقطة ،بالغ ًا
 2739.38نقطة ،متوافقا مع تراجعات اجلل�سة املا�ضية .وتراجعت
قيم التداوالت �إلى  67.36مليون درهم ،مقابل  88.28مليون درهم خالل
تعامالت اجلل�سة ال�سابقة .كما نزلت الأحجام �إلى  55.60مليون �سهم،
مقابل  79.37مليون �سهم خالل تعامالت اجلل�سة املا�ضية.ونزل قطاع
اخلدمات  ،%2.14بقيادة �سهم �أمانات ،والذي تراجع  ،%0.9وتراجع
قطاع الت�أمني  ،%1.93مع تراجع �سهم �سالمة للت�أمني .%3.97
وهبط قطاع ال�سلع اال�ستهالكية  %1.65مع تراجع دي �إك�س بي ،%1.84
وانخف�ض قطاع البنوك  %0.83مع تراجع الإمارات دبي الوطني .%1.1
ونزل قطاع االت�صاالت  %0.59مع تراجع �سهم «دو» بالن�سبة ذاتها،
كما انخف�ض قطاعا العقارات والنقل مع تراجع �سهمي داماك العقارية
و�أرابتك والعربية للطريان بن�سبة  ،%4.33و ،%1.76و %0.96على
الرتتيب .بينما ارتفع �سهم دبي لال�ستثمار  ،%0.69و�صعد �أي�ضا �سهم
�إعمار العقارية .%0.63

