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حركة األسهم

السويسريون باقون في بريطانيا

 تدشين برنامج قروض لسيدات األعمال 
في الدول النامية

المغرب يستهدف إنتاج مليون سيارة سنويًا

اليمن: 27 مليون دوالر من الحكومة المصرية ترفع أسعار الكهرباء بنسبة %42
االتحاد األوروبي

�ستتبناه��ا  الت��ي  بالإج��راءات  اأح��د  يقتن��ع  مل 
�سلط��ات بريطاني��ا بع��د خروجها م��ن الحتاد 
الأوروب��ي، على الرغم م��ن الت�ساهل يف موقف 
رئي�س��ة ال��وزراء الربيطاني��ة تريي��زا ماي جتاه 
العم��ال الأوروبي��ني البال��غ عدده��م 3 ماليني 
اأن  دون  م��ن  بريطاني��ا  يف  العالق��ني  ن�سم��ة، 

تت�سح لهم مالمح بريطانيا اجلديدة بعد. 
اإذ اإن املواط��ن الأوروب��ي احلائ��ز عل��ى اإقام��ة 
بريطاني��ة مفتوح��ة وال��ذي �سيغ��ادر بريطانيا 
مل��دة، قد تتخطى العام��ني �سيخ�رس كل حقوقه، 
بعد عودته اإليه��ا جمدداً. اأما املواطن الأوروبي 
ال��ذي ح�س��ل عل��ى اإقام��ة بريطاني��ة مفتوحة 
املتب��ع  اجلدي��د  النظ��ام  ع��رب  كارد«  »غري��ن 
حالي��ًا من �سلط��ات الهجرة، فعلي��ه تقدمي طلب 

جدي��د للح�سول على ه��ذه الرخ�سة، بعد خروج 
بريطاني��ا الفعلي م��ن الحت��اد الأوروبي.ويعّد 

اجلميع ذلك م�سيعة للوقت واملال.
وُيالح��ظ ح�س��ول تناق���ض يف التحليالت بني 
اخل��رباء ال�سوي�رسي��ني والأوروبي��ني، اإذ يب��دي 
خ��رباء الحت��اد الأوروب��ي قلق��ًا كب��رياً ب�س��اأن 
البريوقراطي��ة الربيطاني��ة امُلبالغ به��ا، والتي 
ُتبع��د العم��ال الأوروبي��ني م��ن ذوي الكفاءات 
العالية من اأ�سواقها. علمًا اأن بريطانيا تتعط�ض 
حالي��ًا، لتجني��د اأعداد كبرية م��ن املوظفني يف 
قطاع��ات كثرية يف مقدمها الطب واملال. وهي 
قطاع��ات طامل��ا �سكل��ت اهتمام��ًا ا�سرتاتيجيًا 
مهم��ًا لل�سوي�رسي��ني، ط��ال حت��ى دول جمل���ض 
التع��اون اخلليج��ي. فه��ل �ست�ستفي��د �سوي���رسا 
على ح�ساب ال��دول الأوروبية املجاورة لها من 

انقالب كل املعادلت يف بريطانيًا؟

د�س��ن »البن��ك الدويل«   برناجم��ًا للقرو�ض 
م��ن القطاع��ني الع��ام واخلا���ض ي�ستهدف 
توف��ري اأكرث م��ن بلي��ون دولر لدعم �سيدات 
الأعم��ال يف ال��دول النامية، وه��و م�رسوع 
كانت اإيفانكا ترامب ابنة الرئي�ض الأمريكي 

دونالد ترامب اأول من بادر بطرحه.
وذك��ر »البن��ك ال��دويل« اأن التموي��ل الأويل 
للربنامج بلغ 325 مليون دولر جاءت من 
مانح��ني، بينهم اأملانيا والوليات املتحدة 
مئ��ات  و�ستاأت��ي  والإم��ارات،  وال�سعودي��ة 
املاليني الأخرى من روؤو�ض اأموال خا�سة.

وقال رئي�ض البن��ك جيم يونغ كيم يف حفل 
الإطالق الذي ح�رسه �ستة من زعماء العامل 

امل�سارك��ني يف قم��ة »جمموع��ة الع�رسين« 
النق��د  »�سن��دوق  ومدي��رة  هامب��ورغ  يف 
الدويل« كري�ستني لغارد، اإن »هذا ما ناأمل 
اأن يك��ون �سندوقًا قيمته باليني الدولرات 

لدعم �سيدات الأعمال«.
واأ�ساف كيم اأن »هذا لي�ض م�رسوعًا �سغرياً. 
�سيكون حمركًا كبرياً للنمو القت�سادي يف 
امل�ستقب��ل ، و�سيكون حم��ركًا للم�ساواة بني 

اجلن�سني يف الوقت نف�سه«.
و�سيعم��ل الربنام��ج ال��ذي ي�سته��دف البدء 
يف من��ح القرو���ض قب��ل نهاي��ة الع��ام مع 
احلكوم��ات »لتح�س��ني القوان��ني واللوائ��ح 
التي تقيد �سي��دات الأعمال«، وعلى ت�سجيع 
البن��وك على منح قرو���ض ل�رسكات متلكها 

�سيدات. 

اأ�س��ار وزي��ر ال�سناع��ة والتج��ارة وال�ستثم��ار 
والقت�س��اد الرقم��ي املغرب��ي حفي��ظ العلم��ي، 
اإىل اأن املغ��رب يعمل على اإنت��اج مليون �سيارة 
�سنوي��ًا خالل ال�سنوات املقبل��ة، بعدما جنح يف 
ت�سني��ع 620 األ��ف عربة خالل الع��ام احلايل ، 
معظمه��ا يحمل عالمات فرن�سية بن�سبة ت�سنيع 

حملي��ة تق��در ب���60 يف املئ��ة.
وتطم��ح الرب��اط اإىل رف��ع ن�سب��ة م�ساركتها يف 

ت�سنيع ال�سيارات الأجنبي��ة اإىل 80 يف املئ��ة .
 واأك��د العلم��ي اأن »ه��ذه الن�سب��ة تع��د الأعل��ى 
يف دول نامي��ة مث��ل املغ��رب. وُوق��ع يف ال��دار 
البي�س��اء 17 اتفاق��ًا ا�ستثماريًا ب���2.4 بليون 
دره��م )250 ملي��ون دولر(، ب��ني م�ستثمري��ن 
حملي��ني ونظرائه��م يف ���رسكات دولي��ة �سمن 

تفعيل منظوم��ة »الإقالع ال�سناعي يف قطاعي 
ال�سيارات والطريان « .

وتتن��وع جمالت ال�رساكة ب��ني اخلربة الدولي��ة 
ال�سي��ارات،  ومثيلته��ا املغربي��ة يف قطاع��ات 
مث��ل  ال�سيني��ة  ال���رسكات  م��ع  خ�سو�س��ًا 
»�سيزهونغ« التي �ست�سنع اأنظمة تكييف الهواء، 
و�رسكة »اإليكرتوبال�س��ت« العاملة يف املعاجلة 
ال�سطحي��ة للعرب��ات، و�رسك��ة »ليكوربوراي�س��ن 
اأوت��و موتي��ف« املوج��ودة يف املغ��رب، والت��ي 
تط��ور تكنولوجي��ا الإلكرتوني��ات املدجمة، اإىل 
جانب ���رسكات اأخرى اإ�سبانية مثل »جوبيل�سا« 
املقاع��د  اأغطي��ة  ت�سني��ع  يف  املتخ�س�س��ة 
واملقاع��د املتكاملة، وا�ستثم��ار �رسكة »ليوين« 
ال��ذي ين��درج يف اإط��ار خمط��ط تنم��وي �سامل 
للمجموعة يف املغرب ي�سمل اإن�ساء مركز عاملي 

للبحث والتطوير ال�سناعي.

زي��ادة  امل�رسية  احلكومة  اأعلنت 
بن�سب  الكهرباء على مواطنيها،  اأ�سعار 
املئة  يف   42 و   15 ب��ني  م��ا  ت��راوح��ت 

بالن�سبة لال�ستهالك املنزيل.
للقطاع  الكهرباء  اأ�سعار  احلكومة  رفعت  كما 
التجاري، بن�سبة ترواحت ما بني 29 و 46 يف 
الكهرباء امل�رسي حممد �ساكر،  املئة. وقال وزير 
خالل موؤمتر �سحفي لإعالن اأ�سعار �رسائح الكهرباء 
ال�ستهالك  �رسائح  جميع  ت�سمل  الزيادات  اإن  اجلديدة، 
من دون ا�ستثناء، وتطبق ابتداًء من يوليو/متوز اجلاري، 
وذلك يف اإطار خطة حكومية لرفع الدعم عن الطاقة نهائيا 
بحلول عام 2021. ويعد القطاع املنزيل هو الأكرث ا�ستهالكا 
للكهرباء يف م�رس، ويبلغ عدد م�سرتكيه نحو 30 مليون م�سرتك.
حم��دودي  م�سالح  "تراعي  اجلديدة  ال��زي��ادة  اأن  �ساكر  واأ���س��اف 
الدخل"، حيث حت�سل ال�رسيحة الأوىل من امل�ستهلكني على ن�سبة دعم 

ت�سل اإىل %430 حتى بعد تطبيق الزيادة اجلديدة، ح�سب قوله.
وكانت م�رس بداأت يف يوليو/متوز 2014 خطة لتحرير اأ�سعار الكهرباء 
على مدى خم�ض �سنوات، لكن جرى متديد تلك املدة. واأ�ساف وزير الكهرباء 
اأن حجم الدعم املقدم لقطاع الكهرباء خالل العام املايل اجلاري بلغ 47.3 
الزيادة  تلك  وتاأتي  تقريبا.  دولر  مليار   2.6 يوازي  ما  م�رسي،  جنيه  مليار 

الوقود، بن�سبه تراوحت ما  اأ�سعار  اأ�سبوع من قرار احلكومة امل�رسية رفع  بعد 
بني 42 و55 يف املئة. كما رفعت اأ�سعار ا�سطوانات غاز الطهي امل�ستخدم يف 

املنازل بن�سبة مئة يف املئة.
الدولر  �رسف  �سعر  بارتفاع  الكهرباء  اأ�سعار  ارتفاع  امل�رسي  الوزير  وبرر 
الأمريكي اأمام اجلنيه امل�رسي، ما يوؤثر يف اأ�سعار الوقود امل�ستخدم يف توليد 
الكهرباء. وحررت احلكومة امل�رسية �سعر �رسف اجلنيه امل�رسي، يف الثالث من 
نوفمرب/ت�رسين الثاين من عام 2016، ما اأدى اىل انهيار قيمته اأمام الدولر، 

اإذ بلغ �سعر الدولر نحو ع�رسين جنيها، قبل اأن يعود لي�ستقر حول 18 جنيها.
واأ�ساف الوزير امل�رسي اأن من اأ�سباب تلك الزيادات يف الأ�سعار اأي�سا احلاجة 
انقطاع  لنوبات  جتنبا  امل�رسية،  الكهرباء  �سبكة  وجتديد  لإح��الل  امللحة 
املا�سية،  ال�سنوات  خالل  امل�رسية  احلكومة  تطبقها  كانت  التي  الكهرباء، 
"الإهمال وعدم  التي عانت �سنوات من  ال�سبكة احلالية،  الأحمال عن  لتخفيف 
ال�سيانة" على حد قوله. ويخ�سى مراقبون من موجات غالء جديدة، �سيعانيها 

امل�رسيون بعد تلك الزيادات، ما قد يت�سبب يف ن�سوب احتجاجات.
والكهرباء  الوقود  اأ�سعار  يف  الأخرية  الزيادات  اإن  امل�رسية  احلكومة  وتقول 
م�ستحقيه،  اإىل  الدعم  توجيه  اإع��ادة  وكذلك  املوازنة،  عجز  خف�ض  ت�ستهدف 
�سبكة احلماية الجتماعية، مثل برنامج تكافل وكرامة  التو�سع يف  من خالل 

لالأ�رسة الفقرية، وبطاقات التموين التي توفر ال�سلع املدعومة.
معدلت  يف  كبريا  ارًتفاعًا  الأخ��رية  الأ�سهر  يف  امل�رسي  القت�ساد  ويعاين 
احلكومة  وتنفذ  املواطنني.  معي�سة  م�ستوى  يف  �سلبا  اأثر  الذي  الأمر  الت�سخم، 
�رسيبة  فر�ض  �سمل  املا�سي،  العام  منذ  اقت�سادي  اإ�سالح  برنامج  امل�رسية 

القيمة امل�سافة وحترير �سعر ال�رسف وخف�ض الدعم املوجه للطاقة.

اأعل��ن الحت��اد الأوروبي التزامه تقدمي 25 ملي��ون يورو )27 مليون 
دولر( لتمويل م�رسوع جديد لدعم املت�رّسرين من احلرب يف اليمن. 
ويتوّق��ع اأن ي�ساعد امل���رسوع، الذي �سينّفذه »برنام��ج الأمم املتحدة 
الإمنائ��ي« واملجتم��ع املحّلي، يف دع��م الأ�رس لتوف��ري الدخل الالزم 
ل���رساء الأغذي��ة وغريه��ا م��ن ال�رسوري��ات، وا�ستم��رار اأداء بع���ض 
مراف��ق الرعاية ال�سحي��ة املتبقي��ة وتاأمني مزيد من الدع��م النف�سي 

والجتماعي.
وتوقع��ت بعث��ة الحت��اد الأوروب��ي يف اليم��ن يف بي��ان اأن »ت��وؤّدي 
النتائ��ج الرئي�سي��ة يف اإطار ه��ذا اللتزام اإىل من��ح 42 األف م�ستفيد، 
مب��ا يف ذلك الن�ساء وال�سباب وامل�رّسدي��ن داخليًا ب�سبب النزاع، نقداً، 
يف مقاب��ل العمل يف اإعادة بناء نح��و 45 مرفقًا �سحيًا«. و�سي�ستفيد 
من هذا الربنامج ب�سكل غري مبا�رس نحو 250 األف �سخ�ض، وي�ساف 
اأي�سًا ال�ستثمار يف الطاقة ال�سم�سية ملا ل يقل عن 80 مرفقًا �سحيًا 
متاأّثراً بنق�ض الوقود وانقط��اع الكهرباء، وكذلك توجيه املجتمعات 
املحلية وتوعيتها، مبا يف ذلك املعّلمون، لتحديد البالغني والأطفال 
يف املناطق املت�رّسرة من النزاع الذين يحتاجون اإىل الدعم النف�سي 

والجتماعي واإحالتهم اإىل العالج املنا�سب«.

ترشيد استهالك النفط ضرورة في دول الخليج

ت�سع��ى دول املنطقة حالي��ًا اإىل تعزيز ال�ستفادة من 
ال��رثوات املحلي��ة وتعوي�ض جزء م��ن خ�سائر اأ�سواق 
النف��ط اليومي��ة، ب�سب��ب انخفا���ض اأ�سعاره��ا ب�سكل 
م�ستمر، اإذ بات��ت تتجه اإىل �سبط ال�ستهالك املرتبط 
بالق�ساي��ا البيئية واملناخي��ة ومعاجلته، والعتماد 
عل��ى جناح اأو ف�سل اخلطط وال�سرتاتيجيات اخلا�سة 
اإجم��ايل  بزي��ادة ح�س���ض الطاق��ة املتج��ددة م��ن 
الطاق��ة املنتج��ة، ف�ساًل ع��ن اأن ارتف��اع ال�ستهالك 
املحلي ومتطلب��ات خف�ض الإنتاج لتحريك الأ�سعار، 

�سينعك�ض �سلبًا على اإجمايل العائد لقطاع النفط.
واأك��دت �رسكة »نف��ط الهالل« يف تقري��ر اأ�سبوعي اأن 
»م�س��ارات اأ�س��واق الطاق��ة العاملي��ة والنف��ط خ��الل 

ال�سن��وات الث��الث املا�سية، مل جتعل ال��دول املنتجة 
للنف��ط تركز على خط��ط تقومي ومراجع��ة م�ستويات 
ال�سته��الك املحل��ي، وال��ذي يع��د مرتفع��ًا مقارن��ة 
ت�سج��ل  مل  اإذ  الع��امل،  يف  الطبيعي��ة  بامل�ستوي��ات 
اقت�س��ادات الدول املنتجة مزيداً من اخلطط املتعلقة 
برت�سي��د ال�سته��الك املحل��ي م��ن الطاق��ة«. واأ�س��ار 
التقري��ر اإىل اأن »متطلب��ات رف��ع كف��اءة ا�سته��الك 
الطاق��ة لي�ست جديدة على م�ست��وى املنطقة والعامل، 
لكنه��ا تتطل��ب جه��وداً اأك��رث جدي��ة وخطط��ًا قابل��ة 
للتنفي��ذ واملراقب��ة والتقومي م��ن م��دة اإىل اأخرى، اإذ 
يرتف��ع يف ه��ذا الوقت م��ن ال�سن��ة ا�سته��الك الطاقة 
لتولي��د الكهرباء، ب�سبب زي��ادة الطلب على منتجات 
الطاقة خالل مو�سم ال�سيف«. واأكد اأن »الوقت احلايل 
يتطل��ب اعتماد ا�سرتاتيجيات قابل��ة للتنفيذ تت�سمن 

مع��دلت جن��اح مرتفع��ة، يف ظل جت��اوز ال�ستهالك 
اليوم��ي م��ن النف��ط 9 مالي��ني برمي��ل ل��دى ال��دول 
العربي��ة، مبع��دل يق��ارب 10 يف املئة م��ن اإجمايل 
ال�ستهالك العامل��ي، اإذ اإن ا�ستهالك ال�سعودية و�سل 
اإىل 3.05 مليون برميل يوميًا خالل �سباط )فرباير( 
املا�سي«. ولفت التقرير النظر اإىل اأن »الدول العربية 
متل��ك ما يزيد على 56 يف املئة من اإجمايل احتياط 
النف��ط العامل��ي، واأكرث م��ن 7 يف املئة م��ن اإجمايل 
احتي��اط الغ��از الطبيع��ي، م��ع بق��اء فر���ض زي��ادة 
قي��م الحتياط��ات م��ع التق��دم امل�سجل عل��ى تقنية 
الكت�س��اف والإنتاج والتوزيع، وذل��ك يف ظل غياب 
خطط وا�سرتاتيجيات لرفع كفاءة ال�ستهالك وتعظيم 
قيم الرثوات والعائدات«. واأ�ساف اأن »الدول العربية 
املنتج��ة للنفط ت�سع��ى اإىل تر�سي��د ال�ستهالك، ولكن 

النتائج املحققة مل ت�سل بعد اإىل م�ستوى الطموحات 
اأو اإىل الواج��ب الو�سول اإلي��ه، اإذ اإن الكثري من خطط 
رفع كفاءة ال�سته��الك باتت مرتبطة بخطط التنمية 
وخطط رف��ع الإنتاج م��ن الطاقة املتج��ددة، اإ�سافة 
اإىل خط��ط التنوي��ع القت�س��ادي، والت��ي تتطلب مدد 
زمني��ة لي�س��ت بالق�س��رية لتحقيق اأهدافه��ا«. وختم 
ب��اأن »م�ستوي��ات ال�سته��الك املرتفع��ة ترتب��ط يف 
معظ��م الأحيان بال�ستهالك غ��ري الإنتاجي، وُيتوقع 
عدم انعكا�سه��ا اإيجابًا على اقت�سادات دول املنطقة 
وعل��ى خط��ط التنمي��ة والتنوي��ع القت�س��ادي قي��د 
التنفيذ، ما قد يوؤدي اإىل الإ�رساع يف فر�ض مزيد من 
الإجراءات وتطبيق خطط عملية من خالل ال�ستفادة 
م��ن التكنولوجي��ا املتط��ورة يف هذا املج��ال، والتي 
اأ�سبح��ت ت�سكل حج��ر الزاوي��ة لالقت�س��اد العاملي، 

وباتت تقوم باأدوار اأ�سا�ض لإجناح اخلطط الت�سغيلية 
للقطاع��ات القت�سادي��ة الرئي�س��ة، اإ�ساف��ة اإىل اأنها 
ت�ساه��م يف حتقي��ق مزي��د م��ن النتائ��ج الإيجابي��ة 
امللمو�س��ة على ه��ذا ال�سعي��د«. وا�ستعر���ض التقرير 
اأب��رز الأحداث يف قطاع النفط والغاز خالل الأ�سبوع 
يف منطق��ة اخللي��ج، فف��ي ال�سعودية ف��ازت »ووريل 
بار�سون��ز« الأ�سرتالية بعقد من �رسكة النفط الوطنية 
»اأرامكو ال�سعودية« لتنفيذ اأعمال الهند�سة والت�سميم 
البحري��ة  واملن�س��اآت  الأنابي��ب  بخط��وط  اخلا�س��ة 
لتو�سيع حق��ل املرجان يف اململك��ة. ومبوجب العقد 
اجلدي��د، تنف��ذ ال�رسك��ة الأ�سرتالي��ة اأعم��ال الت�سميم 
والهند�س��ة ملن�س��اآت بحرية مثل املن�س��ات وخطوط 
الأنابي��ب الإ�سافي��ة لرب��ط من�س��اأة غ��از جديدة يف 
تناجيب على �ساحل اخلليج، ومن تناجيب اإىل من�ساأة 

الغ��از الطبيع��ي امل�سّي��ل املو�سع��ة يف اخلر�ساني��ة، 
بح�س��ب امل�سادر. وتعمل �رسك��ة »اأرامكو ال�سعودية« 
على تو�سيع حقل النف��ط لتغطية الطلب املتزايد على 
الغ��از حملي��ًا. وكان��ت �رسكة »اأمي��ك فو�س��رت ويلر« 
اأعلن��ت ال�سه��ر املا�سي فوزها بعقد مدت��ه 5 �سنوات 
لتقدمي خدمات دعم لوحدة اإ�سافية لف�سل النفط عن 
الغ��از بطاقة 300 األف برميل يومي��ًا. ويف الكويت، 
ف��ازت �رسكة »�سيمن�ض« بطلب توريد معدات رئي�سية 
لتوليد الطاق��ة من م�رسوع التو�سع الثالث يف حمطة 
تولي��د كهرب��اء ال�سبية. وق��ّدم العقد م��ن قبل اجلهة 
املالكة للمحط��ة، وزارة الكهرباء واملي��اه الكويتية، 
ل�رسك��ة »الغامن الدولي��ة« لتنفيذ الأعم��ال الهند�سية 
وتوري��د امل��واد والبن��اء. و�ستوفر املول��دات اجلديدة 

قدرة توليد كهربائية تبلغ نحو 900 ميغاواط.

تراجع األسهم السعودية بقيمة 15 بليون دوالر

تعامالت  )تداول( خالل  ال�سعودية  املال  ل�سوق  العام  املوؤ�رس  تراجع 
الأ�سبوع، وف�سل يف احلفاظ على م�ستواه الذي �سجله نهاية الأ�سبوع 
املا�سي عندما جتاوز 7500 نقطة، وهو الأعلى منذ 20 �سهراً، كما 
تراجعت ال�سيولة املتاحة للتداول اإىل م�ستويات قبل عطلة عيد الفطر 
املبارك من 10 باليني ريال )2.6 بليون دولر( اإىل دون 2.5 بليون. 
وتاأثرت اأ�سعار الأ�سهم املدرجة يف ال�سوق �سلبًا برتاجع الطلب وتقل�ض 
اإىل تذبذب  اإ�سافة  ال�سيولة املتاحة للتداول، ما �سغط على الأ�سعار، 
اأ�سعار النفط اأخرياً، وتزامن ذلك مع ترقب املتعاملني اإعالن ال�رسكات 
اأعمالها  الثاين وجممل  للربع  امل�ساهمة وامل�سارف نتائجها املالية 
للن�سف الأول من العام احلايل، والتي ُيتوقع اأن تاأتي اإيجابية ملعظم 

ال�رسكات.
 7203.99 اإىل  مرتاجعًا  الأ�سبوع  اأنهى  لل�سوق  العام  املوؤ�رس  وكان 
العطلة،  قبل  املا�سي  الأ�سبوع  نقطة   7425.72 مقابل  يف  نقطة، 
برتاجع 221.73 نقطة اأو 2.99 يف املئة، لتتحول مكا�سب املوؤ�رس 
ن�سبتها  نقطة،   6.44 بلغت  طفيفة  خ�سارة  اإىل  ال�سنة  مطلع  منذ 

 2016 لعام  الأخ��ري  بالإغالق  مقارنة  املئة،  يف   0.09
البالغ 7210 نقاط.

و�سجل تراجع ملحوظ يف معدلت الأداء، اإذ هبطت ال�سيولة 
املتداولة 41 يف املئة اإىل 15.4 بليون ريال يف مقابل 

26.1 بليون الأ�سبوع املا�سي، والكمية املتداولة 32 
 1.05 مقابل  يف  �سهم  مليون   715 اإىل  املئة  يف 

يف   0.54 املنفذة  ال�سفقات  عدد  وتراجع  بليون، 
األف   362.3 من  �سفقة  األف   360.3 اإىل  املئة 

اإىل  املئة  يف   31 ال�سفقة  ومتو�سط  �سفقة، 
1985 �سهمًا.

ريال  بليون   56 ال�سعودية  الأ�سهم  وخ�رست 
)15 بليون دولر( من قيمتها، اأي 3.2 يف 

لالأ�سهم  ال�سوقية  القيمة  تراجع  بعد  املئة، 
 1.708 اإىل  الأ�سبوع  نهاية  امل��درج��ة 

 108 اأ�سهم  وك��ان��ت  ري���ال.  تريليون 
اأ�سعارها  يف  تراجعًا  �سجلت  �رسكات 

ت��داول  ���رسك��ة مت   174 اأ���س��ل  م��ن 
اأ�سهمها، بينما ارتفعت اأ�سعار اأ�سهم 

64 �رسكة، وا�ستقر �سهم »الإعادة 
ري��ال،   6.50 عند  ال�سعودية« 

اأي  اإيه  وا�ستقر �سهم »متاليف 
 19.60 عند  العربي«  جي 

ريال .
»الأبحاث  �سهم  وت�سدر 

وال��ت�����س��وي��ق« ق��ائ��م��ة 
الأ���س��ه��م ال��راب��ح��ة يف 

ارتفاعه  بعد  ال�سوق، 
املئة  يف   25.56

37.28 ريال  اإىل 
عقب تداول 5.4 

�سهم،  م��ل��ي��ون 
ت�����اله ���س��ه��م 

»ط���ب���اع���ة 
 » تغليف و

تفع  ملر ا
ىل  اإ

 . 12.29 يف املئة  اأي  16.26 ريال، 
وتكبد �سهم »املراعي« اخل�سارة الأكرب، بلغت 13.13 يف املئة، ليهبط 
�سهم  تراجع  حني  يف  �سهم،  األف   1.7 تداول  بعد  ريال   83.79 اإىل 
»�سافول« 12.67 يف املئة اإىل 43.99 ريال. وجاء �سهم »�سابك« يف 
اأكرب �سيولة متداولة يف ال�سوق  �سدارة الأ�سهم املدرجة، بعد ت�سجيله 
املتداولة،  ال�سيولة  من  املئة  يف   15 �سكلت  ريال،  بليون   2.3 بلغت 
بعد تداول 22.4 مليون �سهم، ن�سبتها 3.14 يف املئة، هبطت ب�سعره 

101.28 ريال. اإىل  1.03 يف املئة 
وحقق �سهم »دار الأركان« اأكرب كمية متداولة بلغت 150 مليون �سهم، 
990 مليون ريال  21 يف املئة من الإجمايل، وبلغت قيمتها  �سكلت 
 6.56 اإىل  املئة  2.09 يف  ب�سعره  املئة، هبطت  6.42 يف  ون�سبتها 
ريال. وحّل �سهم »الراجحي« ثالثًا جلهة ال�سيولة املتداولة منه، التي 

بلغت 1.17 مليون ريال، ن�سبتها 8 يف املئة من �سيولة ال�سوق.
موؤ�رساتها،  ارتفاع  بعد  الهابط  ال�سوق  اجتاه  قطاعات   8 وخالفت 
ت�سدرها موؤ�رس الإعالم الذي �سعد 20.81 يف املئة اإىل 4923.58 
نقطة، تاله موؤ�رس اخلدمات ال�ستهالكية ب�2.35 يف املئة، ثم موؤ�رس 

ال�سناديق العقارية املتداولة ب�1.81 يف املئة. 
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