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حركة االسهم بنك اليابان يخفض الفائدة ويعزز شراء 
السندات لدرء الصدمات

األسهم األوروبية تتراجع بفعل خسائر 
دويتشه بنك

أرامكو أبلغت مصر شفهيا بالتوقف عن 
إمدادها بالمواد البترولية

تراجع السياحة الوافدة إلى االقتصاد الليبي في غرفة اإلنعاش
مصر بنسبة %42 

ال��ي��اب��ان امل��رك��زي،  ا���ش��ار حم��اف��ظ بنك   
�شيعمق  البنك  اإن  اىل  ك��ورودا،  هاروهيكو 
اأو يتو�شع يف �رشاء  اأ�شعار الفائدة ال�شلبية 
�شدمات  االقت�شاد  واج��ه  اإذا  ال�شندات 
"كبرية" اإىل مزيد  خارجية تفر�ض حاجة 
من التي�شري النقدي. لكنه اأ�شاف اأنه ال يرى 
�رشورة ملحة لزيادة اإجراءات التحفيز يف 
الوقت الذي يوا�شل فيه ثالث اأكرب اقت�شاد 

يف العامل تعافيه بوترية متو�شطة.
 وقال كورودا خالل ندوة مبعهد بروكنجز: 
"االقت�شاد ي�شعد ويهبط ويف هذه املرة ال 
الفائدة.  خف�ض"  من  ملزيد  ���رشورة  نرى 

كبرية  �شدمة  حدثت  اإذا  "لكن  وت��اب��ع: 
واحتجنا اإىل تعزيز التي�شري النقدي ف�شنبذل 
املزيد" م�شددا على اأن البنك لن يرتدد يف 
تعميق اأ�شعار الفائدة ال�شلبية اأو التو�شع يف 
ال�شندات.   ل�رشاء  بالفعل  ال�شخم  برناجمه 
ولفت كورودا اإىل اإنه يف حني ال ي�شتهدف 
توجيه  يف  ال�رشف  اأ�شعار  اليابان  بنك 
الني  حركة  يراقب  فاإنه  النقدية  ال�شيا�شة 
االقت�شاد.  على  لتاأثريها  نظرا  كثب  عن 
وردا على �شوؤال اإن كان و�شع الني كمالذ 
قال:  املركزي،  للبنك  م�شاكل  يخلق  اآمن 
م�شكلة  لكنها متثل  م�شكلة خطرية  "لي�شت 
من وقت الآخر الأنها قد تت�شبب يف ارتفاع 

مفرط )للني( وتعطل االأ�شواق."

يف  االأوروبية  االأ�شهم  بور�شات  تراجعت   
مع  االثنني  اأم�ض  يوم  املبكرة  التعامالت 
القطاع  لتدفع  بنك  دويت�شه  اأ�شهم  هبوط 

امل�رشيف يف اأوروبا ب�شكل عام للنزول.
لالأ�شهم   600 �شتوك�ض  م��وؤ���رش  ون���زل   

االأوروبية 0.2 يف املئة.
املئة  يف   2.6 بنك  دويت�شه  �شهم  وفقد 
لعدم  اأملهم  خيبة  املتعاملون  اأبدى  فيما 
الت�شدي  ال�رشكة تقدما ملمو�شا يف  اإحراز 
البنك  االأمريكية بتغرمي  ال�شلطات  ملطالبة 
ما ي�شل اإىل 14 مليار دوالر ب�شبب مزاعم 
مدعومة  مالية  اأوراق  بيع  يف  بالت�شليل 
ال�شهم منخف�شا  يزال  وال  عقارية.  برهون 

نحو 50 يف املئة منذ بداية العام.
لقطاع   600 يوروب  �شتوك�ض  �شهم  ونزل 

البنوك 0.6 يف املئة.
 100 تاميز  فاينن�شال  م��وؤ���رش  وارت��ف��ع 
باملئة   0.1 االأمل��اين  وداك�ض  الربيطاين 
40 الفرن�شي  عند الفتح يف حني زاد كاك 
اأكرب  متلك  التي  قطر،  اأن  �شائعة  وكانت 
�شتزيد  بنك"،  "دويت�شه  ح�شة مل�شاهم يف 
باملئة   25 اإىل  باملئة   10 من  ح�شتها 
البور�شة  البنك يف  اأ�شهم  ارتفاع  اإىل  اأدت 

لتقرتب من 12 يورو لل�شهم.
دعم  حت��اول  التي  الت�رشيحات  وتوالت   
واأحد  االأملانية  البنوك  اأكرب  البنك،  مركز 
اأكرب بنوك العامل، من مفاو�شات البنك مع 
لتخفي�ض  االأمريكية  الق�شائية  ال�شلطات 
اإىل  دوالر  مليار   14 من  عليه  الغرامات 
م�شاورات  اإىل  املبلغ  هذا  ن�شف  من  اقل 
اأموالها  �شخ  لتعيد  ا�شتثمار  �شناديق  مع 

يف البنك.

اأرامكو  اإن  م�رش  يف  حكومي  م�شوؤول  ق��ال   
احلكومية ال�شعودية اأكرب �رشكة نفط يف العامل 
للبرتول امل�رشية �شفهيا  العامة  الهيئة  اأبلغت 
عن  بالتوقف  االأول  ت�رشين  اكتوبر  مطلع  يف 
واأ�شاف امل�شوؤول  البرتولية.   اإمدادها باملواد 
هاتفي  ات�شال  يف  ا�شمه  ن�رش  عدم  طلب  الذي 
العامة  الهيئة  اأبلغت  "اأرامكو  روي���رتز  م��ع 
قدرتها  بعدم  احلايل  ال�شهر  بداية  مع  للبرتول 
البرتولية."   املواد  ب�شحنات  م�رش  اإمداد  على 
ومل يخ�ض امل�شوؤول يف اأي تفا�شيل عن اأ�شباب 
باحتياجاتها  م�رش  تزويد  عن  اأرامكو  توقف 

ال�شعودية  كانت  املتوقعة.   املدة  اأو  البرتولية 
برتولية  مبنتجات  م�رش  اإم���داد  على  وافقت 
مكررة بواقع 700 األف طن �شهريا ملدة خم�ض 
مليار دوالر   23 بقيمة  اتفاق  �شنوات مبوجب 
بني �رشكة اأرامكو ال�شعودية والهيئة امل�رشية 
زي��ارة  خ��الل  توقيعه  ج��رى  للبرتول  العامة 
ر�شمية قام بها العاهل ال�شعودي امللك �شلمان 
ومبوجب  ال��ع��ام.   ه��ذا  مل�رش  العزيز  عبد  بن 
االتفاق ت�شرتي م�رش �شهريا منذ مايو اأيار من 
اأرامكو 400 األف طن من زيت الغاز )ال�شوالر( 
طن  األف  و100  البنزين  من  طن  األف  و200 
بفائدة  ائتمان  بخط  وذل��ك  الوقود  زي��ت  من 
اثنني باملئة على اأن يتم ال�شداد على 15 عاما.

الليبيني  املواطنني  اأزمة  تت�شاعد   
امل��ع��ي�����ش��ي��ة م���ع ان��ق��ط��اع ال��ت��ي��ار 
االأدوي��ة،  ونق�ض  واملياه،  الكهربائي 

وتراجع قيمة الرواتب. 
وف��اة  م��ن  يومية  ت��ك��ون  ال�شكوى  وت��ك��اد 
اللقاحات  توافر  عدم  نتيجة  االأطفال  ع�رشات 

ال�رشورية يف املراكز ال�شحية.
 وعّلق املدير ال�شابق الإدارة الرقابة على النقد يف 
ليبيا  باأن  البو�شنية،  املركزي، حممد  ليبيا  م�رشف 
عن  احلكومة  وعجز  ال�شلع  يف  حاد  نق�ض  باأزمة  متر 

الوفاء بالتزاماتها الداخلية واخلارجية. 
 وقال، اإن الركود االقت�شادي الذي ت�شهده البالد يتزامن مع 
انكما�ض الناجت املحلي االإجمايل لل�شنة الرابعة على التوايل، 
حيث زاد معدل االنكما�ض )منو �شلبي( من 18.7 يف املائة يف 
عام 2013 اإىل 32.7 يف املائة يف عام 2014. وا�شتمر معدل 
2015 و2016 وفق التقديرات االأولية.  النمو �شالبًا خالل عامي 
و�شمل االنكما�ض اإنتاج القطاع النفطي والقطاع غري النفطي على حد 

�شواء.
 واأ�شار البو�شنية اإىل ارتفاع ن�شبة العجز يف امليزانية العامة للدولة اإىل 

الناجت املحلي االإجمايل من 40.3 يف املائة يف عام 2014 اإىل 52.5 
يف املائة يف عام 2015 لت�شل اإىل 59.8 يف املائة يف عام 2016. 

اجلاري  احل�شاب  يف  بعجز  يقرتن  العامة  امليزانية  يف  العجز  اأن  واأكد   
االإجمايل  املحلي  الناجت  اإىل  ن�شبته  ارتفعت  الذي  املدفوعات،  مبيزان 
من 27.8 يف املائة يف عام 2014 اإىل اأكرث من 50 يف املائة يف عام 
2016. بينما قدر اأن ت�شل ن�شبة العجز يف ميزان املدفوعات اإىل الناجت 
املحلي االإجمايل اإىل 40 % بنهاية عام 2016، حمذراً من ا�شتمرار تاآكل 

احتياطي النقد االأجنبي لدى امل�رشف املركزي.
 وراأى املحلل املايل، �شليمان ال�شحوم، اأن الو�شع املايل والنقدي الليبي 
دخل غرفة االإنعا�ض ويحتاج اإىل عودة ت�شدير النفط بال�رشعة الق�شوى، 
ب�شبب متطلبات ال�شيانة واإعادة الت�شغيل، موؤكداً اأن االإنفاق املتبع حاليًا 
اأن  يجب  وذلك  واملرتبات.  الدعم  �شاملة وخ�شو�شًا  مراجعة  اإىل  يحتاج 

يكون من �شمن برنامج اإ�شالح تتبناه حكومة واحدة.
"اأ�شعار النفط االآن لن حتقق  اإن   وقال املحلل االقت�شادي، علي ال�شلح، 
نفق  من  للخروج  االإنتاج  علينا  يجب  ولكن  املتوخاة،  االأه��داف  جميع 
االأزمة  من  يعزز  االنق�شام  عملية  ا�شتمرار  اأن  كما  االقت�شادية.  االأزم��ة 

املالية يف ليبيا".
 وفيما اأكد عميد كلية االقت�شاد يف جامعة طرابل�ض، اأحمد اأبول�شني، اأنه 
يف  تتح�شن  �شوف  ليبيا  يف  االقت�شادية  االأو�شاع  اأن  يظن  من  "خمطئ 
امل�شتقبل القريب بل بالعك�ض، ليبيا تنتظرها فرتة زمنية ع�شيبة، حتى 
ب�شورة  م��وارده  توجيه  وتعيد  اقت�شادها  قدرة  من  ترفع  اأن  ت�شتطيع 

�شحيحة، ليتكيف مع حتديات فرتة ما بعد الثورة".

 42% بن�شبة  م�رش  اإىل  الوافدين  ال�شياح  عدد  اإجمايل  تراجع   
يناير/ )م��ن  اجل��اري  العام  من  االأوىل  الثمانية  ال�شهور  خ��الل 
العام  من  الفرتة  بنف�ض  مقارنة  اأغ�شط�ض/اآب(،   - ثاين  كانون 
وكالة  اأجرته  م�شح  ووفق  �شائح.   مليون   3.360 ليبلغ  املا�شي، 
اإىل بيانات اجلهاز املركزي للتعبئة  ا�شتناداً  "االأنا�شول" الرتكية 
العامة واالإح�شاء يف م�رش )حكومي(، تراجع عدد ال�شياح الوافدين 
اإىل م�رش من 5.795 ماليني �شائح يف الفرتة املناظرة من العام 
2015.  واأرجع اجلهاز تراجع عدد ال�شياح اإىل م�رش خالل ال�شهور 
ال�شياح  اأع��داد  انخفا�ض  اإىل  اجل��اري،  العام  من  االأوىل  الثمانية 
الوافدين من رو�شيا االحتادية ب�شكل اأ�شا�شي، اإ�شافة اإىل بريطانيا 
واأملانيا واإيطاليا.  وعّلقت مو�شكو رحالتها اجلوية اإىل �رشم ال�شيخ 
)�رشق(، عقب مقتل 224 �شخ�شًا معظمهم رو�ض، اإثر حتطم طائرة 

فوق �شيناء نهاية اأكتوبر/ت�رشين اأول 2015.
النقد  لتوفري  ال�شياحة  اإي��رادات  على  اأ�شا�شي  ب�شكل  م�رش  وتعتمد   
ركاب  طائرة  �شقوط  اآخرها  انتكا�شات  �شل�شلة  اأن  اإال  االأجنبي، 
تابعة ل�رشكة "م�رش للطريان" يف البحر املتو�شط منت�شف مايو/
ال�شياحة  ل�شناعة  اأخ��رى  م�شاعب  باجتاه  دفعت  املا�شي،  اأي��ار 

امل�رشية، وفق تقرير �شابق لالأنا�شول.

السعودية تدعو أوبك إلى عدم المغاالة في تقييد االنتاج 
اأم�ض  الفالح،  خالد  ال�شعودي  الطاقة  وزي��ر  قال   
االثنني، اإن منظمة البلدان امل�شدرة للبرتول )اأوبك( 
االإنتاج  تقييد  يف  املغاالة  ع��دم  ل�شمان  بحاجة 
اأنه  م�شيفا  بال�شوق.  �شارة  �شدمة  اإح��داث  وعدم 
متفائل باإمكانية التو�شل اإىل اتفاق ب�شاأن االإنتاج 
بحلول نوفمرب. وخالل املوؤمتر العاملي للطاقة يف 
ا�شطنبول قال الفالح اإن اأوبك بحاجة للت�رشف على 
بالدور  يوؤمن  زال  ما  واإن��ه  وم�شوؤول  متوازن  نحو 

املهم للمنظمة.
 وي�شارك م�شوؤولو اأوبك يف �شل�شلة من االجتماعات 
من اأجل و�شع التفا�شيل النهائية التفاقهم اخلا�ض 
ال�شهر  اإليه  التو�شل  جرى  ال��ذي  االإنتاج  بخف�ض 
بنظريه  الفالح  و�شيلتقي  اجل��زائ��ر.  يف  املا�شي 
الوقت حان  اإن  الفالح  ا�شطنبول. وقال  الرو�شي يف 

ال�شوق  قوى  الأن   2014 عن  خمتلف  �شيء  لعمل 
اإىل  بالتو�شل  متفائل  واإنه  احلني  ذلك  منذ  تغريت 
نوفمرب.  بحلول  اأوب��ك  اإنتاج  ب�شاأن  كامل  اتفاق 
واأ�شار وزير الطاقة ال�شعودي اإىل اأن بالده م�شتعدة 
واإنها ال  االأمر  �شيتمخ�ض عنها  اأ�شعار  اأي  ملواجهة 

داعي للذعر ب�شاأن الو�شع املايل للمملكة.
األك�شندر  الرو�شي  الطاقة  وزي��ر  قال  جانبه،  من   
اإن بالده �شتدر�ض  اأم�ض االثنني،  نوفاك لل�شحفيني 
اأي اقرتاح تطرحه منظمة البلدان امل�شدرة للبرتول 
)اأوبك( خلف�ض االإنتاج لكن مو�شكو �شتف�شل تثبيت 
االإنتاج.  وذكر نوفاك - الذي يح�رش موؤمتر الطاقة 
مع  االجتماع  ينوي  اإن��ه   - ا�شطنبول  يف  العاملي 
االأربعاء.  غد  باركيندو  حممد  الأوبك  العام  االأمني 
وتوا�شل  العامل  يف  للنفط  منتج  اأكرب  هي  ورو�شيا 
عما  �شوؤال  على  ردا  نوفاك  وقال  اإنتاجها.   زيادة 
اإن كانت رو�شيا �شتدر�ض خف�ض االإنتاج للم�شاهمة 

يف حتقيق التوازن باأ�شواق النفط العاملية "�شننظر 
اأن  اأعتقد  لكنني  )االق���رتاح(  هذا  يف  عامة  ب�شفة 

االإبقاء على م�شتويات االإنتاج �شيكون اأن�شب لنا."
 وقدر الوزير الرو�شي الفائ�ض احلايل يف املعرو�ض 
ب�شوق النفط العاملية عند نحو مليون برميل يوميا.

اأن وزيري  اأخرى، ك�شفت م�شادر مطلعة   من جهة 
النفط االإيراين والعراقي لن ي�شاركا يف املحادثات 
"اأوبك"  داخل  من  النفط  منتجي  بني  الر�شمية  غري 
وخارجها، التي جتري يف تركيا اعتبارا من االأحد 

9اأكتوبر اجلاري.
اإنه من املتوقع  "اأوبك" لرويرتز،   وقال م�شدر يف 
بدال  ثنائية،  لقاءات  ا�شطنبول  اجتماع  ي�شهد  اأن 
داخل  من  املنتجة  ال��دول  ي�شم  واحد  اجتماع  من 

املنظمة وخارجها، م�شتبعدا اتخاذ اأي قرار.
لتحقيق  التدابري  اإىل  ين�شم  اأن  املنظمة  وتتوقع 
البلدان  م��ن  ع��دد  النفطية  ال�شوق  يف  اال�شتقرار 

االأخرى املنتجة للنفط، وخا�شة رو�شيا.
من  ا�شطنبول  يف  العاملي  الطاقة  موؤمتر  ويعقد   
ومن  اجل��اري.  االأول  اأكتوبر/ت�رشين   13 اإىل   9
�شتبحث  املنتدى  يف  امل�شاركة  ال��دول  اأن  املتوقع 
خالل االجتماعات واملفاو�شات الو�شع يف اأ�شواق 
النفط العاملية.  وقال وزير الطاقة الرو�شي األك�شندر 
للنفط  املنتجة  االأخ��رى  وال��دول  رو�شيا  اأن  نوفاك 
ا�شطنبول  يف  املوؤمتر  هام�ض  على  اجتماعا  �شتعقد 

ملناق�شة اتفاق اجلزائر.
اأيلول  �شبتمرب/   28 يف  "اأوبك"  منظمة  واتفقت   
املا�شي يف اجلزائر على خف�ض اإنتاجها من النفط 
اخلام، وتتطلع اإىل تعاون املنتجني االآخرين الكبار، 

مثل رو�شيا، للم�شاهمة يف دعم اأ�شعار النفط.
يف  العاملي  الطاقة  مبوؤمتر  امل�شاركني  بني  ومن 
املتحدة  العربية  االإم��ارات  طاقة  وزراء  ا�شطنبول 
واجلزائر وفنزويال وقطر التي تتوىل رئا�شة "اأوبك".

العام  ه��ذا  اجل��زائ��ر  ات��ف��اق  تنفيذ  املتوقع  وم��ن   
و�شيجتمع وزراء "اأوبك" يف فيينا يف 30 نوفمرب/ 
ت�رشين الثاين القادم لتحديد �شيا�شة اإنتاج املنظمة.
وامل���وارد  ال��ط��اق��ة  وزي���ر  ق��ال  ذل���ك،   يف غ�شون 
الطبيعية الرتكي، براءت األبريق، اإن تركيا اأ�شبحت 
بف�شل  باملنطقة،  الطاقة  �رشيكًا موثوقًا يف جمال 

امل�شاريع الهامة التي جرى تنفيذها. 
 جاء ذلك يف موؤمتر �شحفي عقده "األبريق"، �شمن 
فعاليات "موؤمتر الطاقة العاملي ال� 23" الذي ينظم 
اأكتوبر/ ت�رشين   13  - 9 اإ�شطنبول ما بني  مبدينة 
اأول اجلاري، برعاية اإعالمية من وكالة االأنا�شول. 

نفتتح  اإننا  معروف،  هو  "كما  األبريق  واأ���ش��اف   
روؤ�شاء   4 مب�شاركة  العاملي  الطاقة  موؤمتر  اليوم 
تنفيذيًا لكربى  250 وزيراً ومديراً  دول، واأكرث من 
الذي  الن�شاط  هذا  اأن  واأعتقد  العاملية،  ال�رشكات 
مب�شاركة  مثمراً  �شيكون  اأّي��ام   4 مدى  على  �شيمتد 

82 بلداً". 265 متحدثًا م�شاركًا من 
 وتابع الوزير الرتكي "�شنعمل مع امل�شاركني على 
التعاون  القائمة وفر�ض  تقييم امل�شاريع امل�شرتكة 
االأط��راف  جميع  اجتماع  اأن  �شيما  امل�شتقبل،  يف 
املعنية يف جمال الطاقة �شمن هذا املوؤمتر، �شيخلق 
يف  اإيجابي  تعاون  وج��ود  على  ويربهن  ت�شافراً 

جمال الطاقة".
الطاقة،  جمال  يف  لبلدان  مقاربات  اأن  اإىل  ولفت   
والعاملي،  االإقليمي  لل�شالم  هامة  م�شاهمة  تقدم 
االأن�شطة  ه��ذه  ملثل  اهتمامًا  ي��ويل  اأن���ه  م�شرياً 

االقت�شادية العاملية. 
 واأكد األبريق، على اأهمية املوؤمتر من ناحية تاأ�شي�ض 
جميع  مب�شاركة  العاملية،  للطاقة  عادل  م�شتقبل 
جلميع  �شاملة  حلول  اإيجاد  بهدف  املعنية،  البلدان 
من  الراهنة  املرحلة  ت�شهده  ما  ظل  يف  الق�شايا 

تغيريات كبرية يف هذا القطاع.

اسطنبول ـ متابعة

أبوظبي لألوراق المالية يتصدر قائمة أكثر 
األسواق الخليجية نموا

 �شجل موؤ�رش �شوق اأبوظبي لالأوراق املالية يف نهاية �شهر اأيلول/ 
نقطة   4476 بلغ   0.12% بن�شبة  ارتفاعا  املا�شي  �شبتمرب 
مت�شدرا بذلك قائمة اأكرث االأ�شواق اخلليجية منوا خالل ال�شهر بعد 

�شوق البحرين.
 وعلى �شعيد اأداء القطاعات املدرجة يف ال�شوق ارتفعت موؤ�رشات 
ال�شوق  يف  املمثلة  الت�شعة  القطاعات  بني  من  قطاعات  ثالثة 
والتي  منو  ن�شبة  اأعلى  اال�شتهالكية  ال�شلع  قطاع  موؤ�رش  وحقق 
قطاع  موؤ�رش  ت��اله  اأيلول/�شبتمرب  �شهر  خ��الل   6.15% بلغت 
قطاع  موؤ�رش  ذلك  بعد  ثم جاء   1.27% ن�شبته  بنمو  االت�شاالت 

البنوك مبكا�شب ن�شبتها 0.67% .
و�شلت  والتي  تراجع  ن�شبة  اأكرب  اخلدمات  قطاع  موؤ�رش  و�شجل   
 4.77% ن�شبتها  بخ�شارة  ال�شناعة  قطاع  موؤ�رش  ثم   7.94%

العقار  قطاع  وموؤ�رش   3.84% الطاقة  قطاع  وموؤ�رش 
املالية  واخلدمات  اال�شتثمار  قطاع  وموؤ�رش   2.55%

التاأمني  قطاع  وموؤ�رش   1.17% ن�شبته  بانخفا�ض 
فقد  ال�شوقية  القيمة  �شعيد  وعلى   0.12% بن�شبة 

بن�شبة  �شبتمرب  اأي��ل��ول/  �شهر  نهاية  يف  ارتفعت 
درهم  مليار   442.54 نحو  لتبلغ   %  0.45

نهاية  يف  درهم  مليار   440.58 مع  مقارنة 
اآب/ اأغ�شط�ض.

قيمة  بلغت  فقد  التداول  الأحجام  وبالن�شبة   
مليار   2.5 ال�شوق  يف  املتداولة  االأ�شهم 

درهم مقارنة مع 3.2 مليار درهم �شجلت 
خالل �شهر اغ�شط�ض وو�شل عدد االأ�شهم 

�شهم  مليار   1.226 نحو  املتداولة 
خالل هذا ال�شهر مقارنة مع 1.422 

�شهر  خالل  تداولها  مت  �شهم  مليار 
اآب/ اأغ�شط�ض وبلغ عدد ال�شفقات 

20140 �شفقة  املنفذة ب نحو 
مقابل25405 �شفقات خالل 

ال�شهر الذي �شبق.
 وارت���ف���ع م��ع��دل ال��ت��داول 

اأيلول/  اليومي خالل �شهر 
146 مليون  �شبتمرب اىل 

ن�شبته  ب��ن��م��و  دره����م 
م���ق���ارن���ة   4.9%

م��ل��ي��ون   139 م���ع 
�شهر  يف  دره�����م 

اأغ�شط�ض  اآب/ 
ايام  ع��دد  وبلغ 

 17 ال���ت���داول 
مقابل  يوما 

ي��وم��ا   23
ال�شهر  يف 

ال��������ذي 
���ش��ب��ق 

وو�شل عدد ال�رشكات املتداولة 49 �رشكة.
يف  ن�شاطا  اال�شهم  اأكرث  قائمة  االأول  اخلليج  بنك  �شهم  وت�شدر 
درهم  ماليني   407 قيمتها  بلغت  ب��ت��داوالت  �شبتمرب  اأي��ل��ول/ 
�رشكة  �شهم  تاله  ال�شهر  ت��داوالت  اجمايل  من   16.7% وبن�شبة 
مليون   404.8 عليه  املربمة  ال�شفقات  قيمة  و�شلت  الذي  الدار 
قيمتها  ب�شفقات  ا�رشاق  �رشكة  �شهم  ثم   16.6% وبن�شبة  درهم 
 345 ات�شاالت  و�شهم   %  15.95 وبن�شبة  درهم  مليون   388
ل�شهم  درهم  مليون   171 ونحو   14.2% بن�شبة  درهم  مليون 
على  ال�شيولة  بقية  وتوزعت   7% وبن�شبة  التجاري  ابوظبي  بنك 

اال�شهم االخرى .
 وعلى �شعيد امل�شاهمة القطاعية يف اأحجام التداول فقد ا�شتحوذ 
ال�شوق  التداوالت يف  االأكرب من قيمة  العقارات على اجلزء  قطاع 
اإجمايل  % من   34.05 831 مليون درهم وبن�شبة  و�شجل نحو 

قيمة التداوالت.

ابو ظبي ـ متابعة

طوكيو ـ متابعة

برلين ـ متابعة

القاهرة ـ متابعة

طرابلس ـ متابعة

القاهرة ـ متابعة 
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