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حركة األسهم

الصين تخطط إلنشاء 10 شركات فحم 
عمالقة عبر عمليات اندماج

خسائر االقتصاد العالمي 3 تريليونات دوالر 
بسبب الهجمات اإللكترونية

هبوط مؤشر أسعار المستهلكين في أميركا 

األزمة الكورية الشمالية تضغط على األسهم 
في اليابان

التبادل التجاري بين مصر واالتحاد 
األوروبي يبلغ بليون يورو

ال�صيني��ة  دايل��ي«  »ت�صاين��ا  �صحيف��ة  نقل��ت 
الر�صمي��ة عن م�ص��وؤول يف قط��اع الطاقة قوله 
اإن ال�ص��ن ته��دف اإىل اإن�ص��اء ع���ر ���ركات 
»عمالق��ة« لإنت��اج الفحم بحل��ول نهاية العقد 
يف اإط��ار جهوده��ا الرامي��ة اإىل دم��ج القطاع 

وتقلي�ض فائ�ض الطاقة الإنتاجية
وقال نائب مدير »اإدارة الطاقة الوطنية« وانغ 
�صي��او ل��ن، اإن ال�صن تعد قواع��د ا�صرت�صادية 
لإن�صاء ع���ر �ركات عمالقة يف القطاع تبلغ 
الطاق��ة الإنتاجية ال�صنوية ل��كل منها اأكرث من 
100 ملي��ون ط��ن ويقول التقري��ر اإن ال�صن 
لديه��ا بالفع��ل �ص��ت ���ركات تزي��د طاقته��ا 

ووف��ق  ط��ن.  ملي��ون   100 عل��ى  الإنتاجي��ة 
»رابطة جت��ارة وتوزيع الفح��م« ال�صينية فاإن 
القواعد ال�صرت�صادي��ة اجلديدة �صتجرب مناطق 
تعدي��ن الفح��م عل��ى دم��ج املناج��م ال�صغرية 
خالل العامن املقبل��ن واإغالق املناجم التي 
ل تخ�ص��ع لإع��ادة الهيكل��ة وقال��ت »الرابطة« 
اإن م��ن املق��رر اأن تخ�ص��ع ���ركات التعدي��ن 
احلكومي��ة الكبرية اأي�ص��ًا لإع��ادة الهيكلة مبا 
يف ذل��ك جمموعة »�صينه��وا« اأكرب منتج للفحم 
يف ال�ص��ن  وال�ص��ن يف خ�صم برنامج يهدف 
اإىل التخل�ض من تخمة املعرو�ض التي ُت�صعف 
الأ�صع��ار يف قطاع الفح��م وت�صتهدف تخفي�ض 
الطاقة الإنتاجية مب��ا ل يقل عن 500 مليون 

طن بحلول نهاية العقد .

موؤ���ر  نتائ��ج  ع��ن  حدي��ث  تقري��ر  ك�ص��ف 
الخرتاقات للع��ام 2016 عن ارتفاع حالت 
اخ��رتاق البيان��ات يف ال���رق الأو�ص��ط بن�صبة 

2015 ٪16.67 مقارنة بعام 
واأو�ص��ح التقري��ر تعر���ض 45.2 مليون �صجل 
بيانات لالخرتاق مقارن��ة ب�38.5 مليون يف 
الع��ام 2015 ويف جميع اأنحاء العامل، متكنت 

الو�صول  1،792 عملي��ة اخ��رتاق كربى م��ن 
اإىل م��ا يق��رب م��ن 1.4 ملي��ار �صج��ل بيانات 
خالل ع��ام 2016، بزيادة مقدارها ٪86 عن 
ع��ام 2015 وكان��ت �رقة الهوي��ة هي النوع 
الرئي�ص��ي للهجم��ات التي طال��ت البيانات يف 
عام 2016، ممثلة ٪59 من اإجمايل احلالت. 
وم��ن جهة اأخرى مل تف�ص��ح ٪52 من احلالت 
يف ع��ام 2016 ع��ن ع��دد �صج��الت البيانات 

التي مت اخرتاقها .

انخف�ص��ت اأ�صع��ار امل�صتهلك��ن يف الولي��ات 
املتحدة للم��رة الأوىل يف 13 �صهرا يف مار�ض 
البنزي��ن  انخفا���ض تكلف��ة  اآذار حي��ث طغ��ى 
وخدمات الهاتف املحمول على ارتفاع اأ�صعار 

الإيجارات واملواد الغذائية
وقال��ت وزارة العم��ل الأمريكي��ة : اإن موؤ�رها 
لأ�صع��ار امل�صتهلك��ن هب��ط 0.3 يف املئة، يف 
اأول انخفا���ض له من��ذ فرباير �صب��اط 2016، 

بعد ارتفاعه 0.1 يف املئة يف فرباير �صباط
اأ�صع��ار  موؤ���ر  زاد  �صن��وي  اأ�صا���ض  وعل��ى 
امل�صتهلك��ن اإىل 2.4 يف املئ��ة انخفا�ص��ا من 
زي��ادة ن�صبتها 2.7 يف املئة يف فرباير �صباط. 
كان خ��رباء اقت�صاد ا�صتطلع��ت رويرتز اآراءهم 
توقع��وا اأن ي�صتق��ر موؤ���ر اأ�صع��ار امل�صتهلكن 
ال�صه��ر املا�صي واأن يتباطاأ على اأ�صا�ض �صنوي 

لي�صجل زيادة 2.6 يف املئة . 
وتراجع م��ا ي�صمى مبوؤ�ر اأ�صع��ار امل�صتهلكن 
الأ�صا�ص��ي الذي ي�صتبعد اأ�صع��ار الغذاء والطاقة 

0.1 باملئة ال�صهر املا�صي لي�صجل اأول واأكرب 
انخفا���ض له منذ يناير كان��ون الثاين 2010 
بعد اأن ارتف��ع 0.2 يف املئة يف فرباير �صباط. 
ونتيجة لهذا تباط��وؤ معدل الزيادة على اأ�صا�ض 

�صنوي اإىل اثنن يف املئة
وه��ذا ه��و اأق��ل ارتف��اع من��ذ نوفم��رب ت�رين 
الث��اين 2015 وياأت��ي بع��د زي��ادة مقداره��ا 
2.2 يف املئ��ة يف فرباي��ر �صب��اط. وي�صتهدف 
جمل�ض الحتياطي الحت��ادي )البنك املركزي 
باملئ��ة  اثن��ن  ن�صبت��ه  ت�صخم��ا  الأمريك��ي( 
ويعتم��د مقيا�صا للت�صخم يبل��غ معدله احلايل 

1.8 باملئة
ويف ال�صهر املا�صي هبطت اأ�صعار البنزين 6.2 
باملئ��ة لت�صجل اأكرب انخفا���ض لها منذ فرباير 
�صب��اط 2016 بع��د تراجعه��ا ثالث��ة باملئ��ة 
يف فرباي��ر �صب��اط. وانخف�ص��ت تكلفة خدمات 
الهات��ف املحمول �صبع��ة باملئ��ة لت�صجل اأكرب 

هبوط على الإطالق
وزادت الإيج��ارات 0.3 باملئة ال�صهر املا�صي 

كما ارتفعت اأ�صعار الأغذية بالن�صبة نف�صها. 

زاد التوت��ر ال�صيا�ص��ي املحت��دم يف �صب��ه 
اجلزي��رة الكورية ومناط��ق اأخرى يف العامل 
م��ن معان��اة الأ�صهم الياباني��ة اأم�ض، يف حن 
هبط��ت الأ�صه��م ال�صيني��ة بفع��ل خم��اوف م��ن 
انح�ص��ار زخ��م التع��ايف القت�ص��ادي يف بالده��ا.  
ويف رو�صي��ا، �صه��دت الأ�ص��واق انخفا�ص��ًا لتتفاق��م 
الأ�صه��م  وتراجع��ت  الع��ام.    بداي��ة  من��ذ  خ�صائره��ا 
الياباني��ة اإىل اأدنى م�صتوياته��ا يف اأربعة اأ�صهر يف ختام 
التعام��الت لنهاية ال�صبوع املا�صي ، مع ت�صاعد التوتر يف 
�صب��ه اجلزيرة الكوري��ة ومناطق اأخرى يف الع��امل، مبا اأ�صعف 
�صهية امل�صتثمرين.  واحتدمت التوترات ال�صيا�صية ب�صكل كبري يف 
الآون��ة الأخرية عل��ى خلفية الربنامج النووي لكوري��ا ال�صمالية، اإذ 
ق��ال الرئي�ض الأمريكي دونال��د ترامب اإن »الوليات املتحدة م�صتعدة 
للتعام��ل م��ع الأزمة م��ن دون ال�ص��ن«.  واأدانت كوري��ا ال�صمالية جلب 
الولي��ات املتح��دة »اأ�صوًل ا�صرتاتيجي��ة نووية هائل��ة« اإىل �صبه اجلزيرة 
الكوري��ة، ع��ادة اأن اخلطوة تزيد احتمالت ن�ص��وب حرب نووية  .   وانخف�ض 
موؤ���ر »ني��كاي« 0.5 يف املئ��ة، ليغلق عند 18335.63 نقط��ة م�صجاًل اأدنى 
م�صت��وى اإغالق له منذ اأوائ��ل كانون الأول )دي�صمرب(.  وهب��ط املوؤ�ر القيا�صي 

1.8 يف املئ��ة عل��ى مدى الأ�صب��وع، متكبداً خام�ض خ�صائ��ره الأ�صبوعية على 
الت��وايل. وانخف�ض موؤ�ر »توبك�ض« الأو�صع نطاق��ًا 0.6 يف املئة لينهي اليوم 
عن��د 1459.07 نقطة. وتراجع موؤ�ر »جيه بي اإك���ض - نيكاي 400« بن�صبة 
0.6 يف املئة اأي�صًا، لي�صّجل 13086.35 نقطة عند الإغالق   .  النخفا�ض 
الياباين قابله انخفا�ض يف الأ�صهم ال�صينية، اإذ �صّجلت موؤ�رات الأ�صهم الرئي�صة 
اجلمعة اأكرب خ�صائرها يف اأ�صبوعن، و�صط خماوف من اأن التعايف القت�صادي 
ق��د يفقد قوة الدفع. وهبط موؤ�ر »�صي اإ�ض اآي 300« لالأ�صهم القيادية 0.8 يف 
املئ��ة اإىل 3486.50 نقطة، بينم��ا اأغلق موؤ�ر »�صنغه��اي« املجمع منخف�صًا 
0.9 يف املئة عند 3246.07 نقطة. وعلى مدار الأ�صبوع، تراجع موؤ�ر »�صي 
اإ���ض اآي 300« بن�صب��ة 0.9 يف املئة وموؤ�ر »�صنغهاي« املجمع 1.2 يف املئة  
.   ودفعت جمموعة من البيانات �صدرت خالل الأ�صبوع املا�صي بينها بيانات 
الت�صّخ��م والتجارة، امل�صتثمرين اإىل الت�صكيك يف ا�صتدامة التعايف القت�صادي. 
واأظه��رت البيان��ات ق��راءة اأ�صع��ف م��ن املتوق��ع ملوؤ���ر اأ�صع��ار امل�صتهلكن، 
وهبوط��ًا حاداً لنم��و مبيعات العقارات. اأم��ا يف رو�صيا، فق��د انخف�صت الأ�صهم 
املدرج��ة يف مو�صك��و اأم�ض مع اإغالق كثري من الأ�ص��واق الغربية ملنا�صبة عطلة 
اجلمع��ة العظيم��ة، لتفاقم خ�صائرها من��ذ بداية العام. وانخف���ض موؤ�ر »اآر تي 
اإ���ض« لالأ�صهم املقّومة بالدولر 0.8 يف املئة اإىل 1080 نقطة، بينما انخف�ض 
موؤ���ر »اإم اآي �ص��ي اإي اإك���ض« لالأ�صه��م املقّوم��ة بالروب��ل 0.66 يف املئة اإىل 
1933 نقطة. وخ�ر موؤ�ر الأ�صهم املقّومة بالروبل 133 يف املئة منذ بداية 

2017، بينما فقد موؤ�ر الأ�صهم املقّومة بالدولر نحو �صتة يف املئة 

اأك��د وزير التجارة وال�صناع��ة امل�ري طارق قابي��ل اأن الحتاد الأوروبي 
ميث��ل اأحد اأهم ال�ركاء الإ�صرتاتيجين مل�ر، �صواء على امل�صتوى التجاري 
اأو ال�صتثماري، لفتًا اإىل اأهمية تعزيز عالقات ال�راكة القت�صادية خلدمة 
م�صال��ح اجلانب��ن، ومب��ا ينعك�ض اإيجاب��ًا على اإح��داث ت��وازن يف امليزان 
التج��اري  وق��ال اإن املرحل��ة احلالية تتطلب دوراً اأك��رث فعالية من الحتاد 
يف دع��م منظومة القت�صاد امل�ري والذي ميثل ركي��زة اأ�صا�ض يف اإحداث 

ال�صتقرار والتنمية لدول منطقة ال�رق الأو�صط واأفريقيا.
وج��اء ذل��ك خالل لقاء جم��ع قابيل و�صف��ري الحتاد الأوروب��ي يف القاهرة 
اإيف��ان �صوركو���ض، ملناق�ص��ة تعزيز معدلت التب��ادل التج��اري وامل�صاريع 
ال�صتثماري��ة امل�صرتكة ب��ن م�ر ودول الحتاد الأوروب��ي خالل املرحلة 
املقبل��ة.  وقال قابيل اإن اللقاء تن��اول حماور عديدة للتعاون امل�صرتك بن 
م���ر ودول الحت��اد، على راأ�صه��ا قط��اع امل�صاريع ال�صغ��رية واملتو�صطة 
وزي��ادة تناف�صي��ة القطاع��ات ال�صناعية امل�رية، ف�صاًل ع��ن برامج الدعم 
الفن��ي والتدري��ب . ولف��ت النتب��اه اإىل  دور الحت��اد يف توف��ري الآلي��ات 
التمويلي��ة لدع��م حركة التنمي��ة القت�صادي��ة يف م�ر من خ��الل مبادرة 
التموي��ل اليورومتو�صطي��ة والتي ا�صت�صافت م�ر اجتماع��ًا يف �صاأنها منذ 
اأي��ام قليل��ة، كم��ا ميثل التمويل راف��داً اأ�صا�ص��ًا وحموريًا يف تنفي��ذ عدد من 

امل�صاريع التنموية يف م�ر حاليًا ويف امل�صتقبل 

البورصات الخليجية تتراجع بشكل شبه جماعي 

تراجعت موؤ�رات معظم البور�صات اخلليجية الأ�صبوع 
�صوقن.  يف  وارتفعت  اأ�صواق،   5 يف  فهبطت  احلايل، 
وتراجعت ال�صوق الظبيانية 2.1 يف املئة، والدبيانية 
1.6 يف املئة، والعمانية 0.74 يف املئة، والكويتية 
بينما  املئة،  يف   0.04 والقطرية  املئة،  يف   0.31
ارتفعت ال�صوق البحرينية 0.21 يف املئة، وال�صعودية 

0.02 يف املئة
ال�صامرائي  اأحمد  �صحارى«  »جمموعة  رئي�ض  وراأى 
للبور�صات  العام  »الأداء  اأن  الأ�صبوعي  حتليله  يف 
العربية �صّجل تداولت اعتيادية مل تخرج من نطاقها 
الأ�صعار  كافة جلهة  التما�صك  موؤ�رات  ال�صاغط على 
وا�صتدت  التذبذبات  توا�صلت  اإذ  والأحجام،  والقيم 
والتي  الأرب���اح،  جني  وموجات  امل�صاربات  وت��رية 

من  الأول  للربع  الأداء  نتائج  اإع��الن  بدء  مع  جاءت 
واأ�صاف:  البور�صات«.  من  عدد  لدى  احل��ايل  العام 
من  مزيداً  القيادية  الأ�صهم  ف�صهدت  املقابل،  »يف 
واملتو�صطة،  ال�صغرية  الأ�صهم  ح�صاب  على  الرتكيز 
والتي غالبًا ما تنال منها م�صارات التذبذب وقرارات 
املتعاملن الأفراد يف مثل هذه الظروف، اإذ اإن الأ�صهم 
ال�صغرية واملتو�صطة هي املت�رر الأكرب من ا�صتمرار 
اأن  اإىل  القيادية«. ولفت النتباه  الأ�صهم  الرتكيز على 
ا�صتمرار  نتيجة  املت�ررين  اأكرب  باتت  »البور�صات 
هذه الجتاهات، والتي ف�صلت حتى اللحظة يف جذب 
حد  على  وال�صتثمارية  امل�صاربية  ال�صيولة  من  مزيد 
يف  الأ�صبوعية  تداولتها  البور�صات  لتنهي  �صواء، 
اأو  نوعية  قفزات  ت�صجيل  دون  من  املحايدة  املنطقة 

تراجعات حادة
نهاية  يف  تنجح  مل  »البور�صات  اأن  ال�صامرائي  واأكد 

من  ال�صغوط  عباءة  من  اخلروج  من  التداول  جل�صات 
والتوقعات  النفط  اأ���ص��واق  �صجلتها  التي  امل�صارات 
كبري  ب�صكل  �صاغطة  تعترب  والتي  باأدائها  املحيطة 
حتى اللحظة على الأداء، وتهدد قدرة البور�صات على 

التما�صك وبناء مراكز اإيجابية خالل املدة احلالية«. 
قدرة  باتت  الأداء،  من  امل�صتوى  هذا  »عند   : واأ�صاف 
نتيجة  خطر  يف  اليجابي  التاأثري  على  الأداء  نتائج 
اأحد  فقدان  ثم  ومن  املحيطة،  املوؤثرات  مع  تداخلها 
اأكرث املحفزات اأهمية يف هذا الوقت على الأداء اليومي 
اإع��ادة  على  املتعاملن  ت�صاعد  والتي  للبور�صات، 
هيكلة ال�صتثمارات وحتديد الأ�صهم القوية وال�صعيفة 
والأ�صهم الت�صغيلية من غريها، والتي من خاللها ميكن 
اأو الحتفاظ  البيع  الأفراد واملوؤ�ص�صات اتخاذ قرارات 

بالأ�صهم املتداولة بالأ�صعار ال�صائدة
التحركات  اإجمايل  اأن  الوا�صح  من  »بات  واأ�صاف: 

واملوؤ�رات املحيطة بجل�صات التداول خالل الأ�صبوع 
الأ�صهم  على  التجميع  عمليات  حتفيز  على  تعمل  مل 
املتداولة من الفئات كافة، ومل تنجح اأي�صًا يف حتفيز 
حن  يف  والطويل،  املتو�صط  امل��دى  على  ال��ت��داولت 
الق�صري امل�صيطرة على  بقيت امل�صاربات على املدى 
اإيجابًا على  تنعك�ض  ما  غالبًا  والتي  التداول  جل�صات 
امل�صاربن فقط ولي�ض على اأداء الأ�صهم اأو البور�صات 
ككل واأكد اأن »�صعوبة دخول �صيولة ا�صتثمارية جديدة 
احتمالت  اإ�صعاف  التداول، عمل على  خالل جل�صات 
بقاء  ف��اإن  وبالتايل  ال�صاعدة،  للم�صارات  التحول 
امل�صجلة  حدودها  عند  املتداولة  ال�صيولة  م�صتويات 
خالل املدة احلالية �صيعزز حال ال�صعف وعدم القدرة 
املنا�صب  بال�صكل  املتوافرة  املحفزات  ا�صتغالل  على 

من قبل املتعاملن
لدى  امل�صجلة  الأداء  »موؤ�رات  باأن  ال�صامرائي  وختم 

املتعاملن  �صغار  اإخ��راج  باجتاه  تدفع  البور�صات 
غالبية  لدى  احل��ذر  وزي��ادة  اليومية،  ال��ت��داولت  من 
يف  يعني  م��ا  امل��ت��و���ص��ط،  امل���دى  على  املتعاملن 
مراكز  بناء  اأو  زي��ادة  نحو  الجت��اه  ع��دم  املح�صلة 
القيادية  الأ�صهم  فيه  �صهدت  الذي  الوقت  يف  جديدة، 
ا�صتباقية  ا�صتحواذ  وموجات  مرتفعة  تركيز  عمليات 
وال�صتثمارية  امل�صاربية  ال�صيولة  حملة  قبل  من 
التي  ال�صعري  التذبذب  على حد �صواء، ل�صتغالل حال 
تعك�صها هذه الأ�صهم خالل مدة اإعالن النتائج وخالل 

جل�صات التداول املقبلة 
�ل�سعودية ودبي و�أبو ظبي

خالل  هام�صيًا  ارتفاعًا  ال�صعودية  ال�صوق  و�صجلت 
الأ�صهم  اأداء  يف  تباين  و�صط  الأ���ص��ب��وع،  ت���داولت 
العام  ال�صوق  موؤ�ر  وارتفع  القيادية.  والقطاعات 
عند  ليقفل  امل��ئ��ة،  يف   0.02 اأو  نقطة   1.35

التداولت  اأحجام  ارتفاع  و�صط  نقطة،   7076.92
 701.2 امل�صتثمرون  وت��داول  قيمتها.  وانخفا�ض 

مليون �صهم ب�15 بليون ريال )4 بالين دولر(.
اأ�صهم  من  �صغوط  نتيجة  الدبيانية  ال�صوق  وتراجعت 
القطاع  راأ�صها  على  القطاعات،  من  عدد  يف  قيادية 
العقاري. وهبط املوؤ�ر العام 57.01 نقطة اأو 1.60 
وتراجعت  نقطة،   3509.34 عند  ليقفل  املئة  يف 
امل�صتثمرون  ت��داول  بعدما  التعامالت  وقيم  اأحجام 
888 مليون �صهم ب�1.1 بليون درهم )299.4 مليون 
قاده  ب�صغط  الظبيانية  ال�صوق  وتراجعت  دولر(. 
ال�صيولة.  قطاعي امل�صارف والعقار، و�صط تراجع يف 
 2.10 اأو  نقطة   97.09 العام  ال�صوق  موؤ�ر  وتراجع 
تداول  بعدما  نقطة،   4518.14 عند  ليقفل  املئة  يف 
مليون  ب�790.4  �صهم  مليون   495.4 امل�صتثمرون 

درهم

هبوط األسهم السعودية بعد 7 أسابيع من المكاسب

يف  ال�صعودية  املوازية  ال�صوق  يف  املدرجة  الأ�صهم  اأ�صعار  تاأثرت 
ليتحول  للتداول،  املتاحة  ال�صيولة  بتقل�ض  �صلبًا  الأخ��رية  اجلل�صات 
بداية  التي حققها منذ  القوية  اإىل خ�صائر بعد املكا�صب  موؤ�ر منوها 

عملها يف 26 �صباط )فرباير( املا�صي.
مكا�صب  اأعلى  بت�صجيله  بقوة  انطلق  املوازية  ال�صوق  موؤ�ر  وك��ان 
الطلب  يف  ارتفاعًا  ال�صوق  اأ�صهم  �صهدت  بعدما  املئة  يف   20 ن�صبتها 
عليها، وحمدودية الكميات املعرو�صة من الأ�صهم التي ف�صل مالكوها 
الحتفاظ بها لال�صتفادة باأكرب مكا�صب حتققها الأ�صهم. ولكن تراجع 
ال�صوق  اأ�صهم  تراجع  اإىل  اأدى  واملوازية،  الرئي�صية  ال�صوقن  الطلب يف 
جاءت  منها   4 جل�صة،   14 يف  �صوى  مكا�صب  ت�صجل  مل  اإذ  املوازية، 
املكا�صب فيها اأكرث من واحد يف املئة، ويف اجلل�صات ال�10 الأخرى مل 
تتجاوز 1 يف املئة، بينما �صجلت اأ�صهم ال�ركات يف ال�صوق املوازية 
يف اجلل�صات ال�21 املتبقية تراجعات �صعرية متباينة، اأكربها خ�صارة 
جل�صة 12 اآذار )مار�ض( املا�صي عندما فقد املوؤ�ر 2.73 يف املئة من 
قيمته و�صجل 5507 نقاط، يف حن �صجلت ثاين اأكرب خ�صارة يف 13 
اأعلى  2.69 يف املئة. وكان موؤ�ر ال�صوق املوازية �صجل  اآذار وبلغت 
م�صتوياته انطالقها عندما ارتفع اإىل 6036.75 نقطة، بن�صبة 0.78 

يف املئة نهاية تعامالت 1 اآذار املا�صي 
 5 مقابل  يف  نقطة   5358.61 عند  الأ�صبوع  جل�صات  املوؤ�ر  واأنهى 
اآلف نقطة عند انطالقه يف 26 �صباط املا�صي، فاقداً املكا�صب التي 
حققها خالل الأ�صابيع ال�7 ال�صابقة، ومتحوًل اإىل اخل�صارة بعدما فقد 

1.34 يف املئة  67.08 نقطة، ن�صبتها 
 49 وبلغت التداولت يف ال�صوق املوازية منذ بداية عملها 

مليون   346.6( ريال  بليون   1.3 قيمتها  �صهم،  مليون 
دولر(، يف 40.3 األف �صفقة، بينما بلغ متو�صط التداول 

اليومي 1.4 مليون �صهم، ومتو�صط ال�صيولة املتداولة 
 1154 37 مليون ريال، ومعدل ال�صفقات اليومي 

اأ�صهم  باإدراج  عملها  بداأت  ال�صوق  وكانت  �صفقة. 
املوافقة  متت  �ركات   9 اأ�صل  من  �ركات   7

لأنظمة  ال��ع��رب  بحر  »���رك��ة  وه��ي  عليها، 
التجارية«،  باعظيم  و»�ركة  املعلومات«، 

اأبومعطي  حممد  �صعد  ع��ب��داهلل  و»���رك��ة 
لل�صناعة  العمران  و»�ركة  للمكتبات«، 

ال�صمعاين  والتجارة«، و»�ركة م�صنع 
و«���رك��ة  امل��ع��دن��ي��ة«،  لل�صناعات 

ال��غ��ذائ��ي��ة«،  التطويرية  الأع��م��ال 
و»�ركة مطابخ ومطاعم ريدان«، 

يف  �صهمها  ت���داول  ع��لِّ��ق  ال��ت��ي 
ال�صعودية«  املالية  »ال�صوق 

)تداول( حتى اإعالن قوائمها 
للفرتة  ال�صنوية  املالية 

 31 يف  املنتهية  املالية 
كانون الأول )دي�صمرب( 

 2016
وُت����ع����د ال�������ص���وق 

من�صة  امل��وازي��ة 
للتداول  بديلة 

م�����ت�����اح�����ة 

اأ�صواق املال  الإدراج يف  ال�صتفادة من مميزات  الراغبة يف  لل�ركات 
من  وتعد  الرئي�صة.  بال�صوق  مقارنًة  مرونة  اأكرث  ومتطلبات  بقواعد 
جاء  كما  العامل،  على  ومنفتحة  متطورة  مالية  �صوق  بناء  اأ�صا�صات 
يف »روؤية 2030« وحمطة رئي�صية نحو مزيد من الدعم خلطط تطوير 
اأعلنت  املوازية،  ال�صوق  انطالق  وقبل  ال�صعودية«.  املالية  »ال�صوق 
»تداول« اأن عدد ال�ركات املدرجة يف ال�صوق املوازية لي�ض قلياًل، اإذ 
يعد الرابع على م�صتوى الأ�صواق املوازية يف العامل، وهناك نحو 100 

�ركة اأبدت رغبتها يف الإدراج 
وتتيح ال�صوق املوازية املجال اأمام ال�ركات املدرجة لتنويع م�صادر 
ي�صاهم يف  اأن�صطتها، ما  اأعمالها وتطوير  التو�صع يف  التمويل بغر�ض 
منوها وا�صتدامتها. وي�صاهم تبني اأف�صل املمار�صات الإدارية واملالية 
ال�ركات  تلك  �صمعة  تعزيز  يف  والإف�صاح  احلوكمة  معايري  وتطبيق 
امل�صتثمرين  ثقة  على  اإيجابًا  ينعك�ض  ثم  ومن  ال�صوقية،  وقيمتها 
م�صموح  املوازية  ال�صوق  يف  املبا�ر  ال�صتثمار  اأن  يذكر   ، والزبائن 
وال�ركات  وال�ركات احلكومية،  املوؤهلن وهم اجلهات  للم�صتثمرين 
والأ�صخا�ض  ال�صتثمار،  و�صناديق  اخلا�صة،  واملحافظ  ال�صتثمارية، 
من  وامل�صتثمرون  املوؤهلون،  الأجانب  وامل�صتثمرون  لهم،  امُلرخ�ض 
الأفراد، �رط ا�صتيفاء اأحد ال�روط، اأن يكون امل�صتثمر عقد �صفقات يف 
اأ�صواق الأوراق املالية ل تقل قيمتها عن 40 مليون ريال، ول تقل عن 
10 �صفقات يف كل ف�صل خالل ال�صنة املا�صية، واأن يتجاوز متو�صط 
ال�صنة املا�صية،  10 مالين ريال خالل  اأوراقه املالية  حجم حمفظة 
ال�صهادة العامة للتعامل يف الأوراق املالية  اأن يكون حا�صل على  اأو 

املعتمدة من قبل هيئة ال�صوق املالية . 
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