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حركة األسهم

الطاقة والتعدين يدعمان األسهم األوروبية

شركات أميركية تدافع عن خطوط طيران خليجية 
متهمة بتلقي دعم حكومي

اإلنتاج الصناعي األلماني ينخفض بشكل 
غير متوقع في حزيران

صندوق الضمان المغربي يمول مشاريع 
بـ 4 باليين دوالر

 رينو توقع عقدًا مع إيران بقيمة 
660 مليون يورو

الأ�سا�س��ية  امل��وارد  ���ركات  اأ�س��هم  �س��اهمت 
الت��ي  القوي��ة  املكا�س��ب  تعزي��ز  يف  والطاق��ة 
�س��جلتها املوؤ���رات الأوروبي��ة يف الأ�س��بوع 

ال�سابق بف�سل ارتفاع اأ�سعار ال�سلع الأولية.
لأ�س��هم   »600 »�س��توك�س  املوؤ���ر  و�س��عد 
يف  املئ��ة  يف   0.1 الأوروبي��ة  ال���ركات 
اجلمع��ة  �س��جل  بعدم��ا  املبك��رة،  التعام��ات 
املا�س��ي اأف�س��ل اأداء يف ثاث��ة اأ�س��ابيع م��ع 
هب��وط الي��ورو. وازداد موؤ���ر »�س��توك�س 50« 
لأ�س��هم ال���ركات القيادية يف منطق��ة اليورو 

0.1 يف املئة، بينما �سعدت الأ�سهم الأملانية 
والربيطانية 0.2 يف املئة.

وقدم��ت اأ�س��هم ���ركات التعدين الدع��م الأكرب 
للمكا�سب التي حققها املوؤ�ر الرئي�سي لاأ�سهم 
الأوروبية، لريتفع موؤ�ر القطاع 1.3 يف املئة 
مع �س��عود اأ�س��عار النحا�س واحلديد. و�سعدت 
ب��ي  ات���س  »ب��ي  و  ميت��ال«  »اأر�س��يلور  اأ�س��هم 
بيليتون« و »انغلو امريكان« و »جلينكور« بني 
1.7 و3.7 يف املئة، حمققة اأكرب مكا�سب بني 
ال�ركات الأوروبية. و�س��اهمت مكا�س��ب النفط 
اخلام يف ارتفاع اأ�سهم �ركات النفط اإىل اأعلى 

م�ستوى يف �ستة اأ�سابيع.

دعا حتالف ل�ركات تن�س��ط يف النقل وال�سياحة 
احلكوم��ة المريكية اإىل »احلف��اظ على اتفاقات 
طريان مع دول خليجية على الرغم من اتهامات 
كربى خطوط الط��ريان الأمريكية لدول خليجية 

بتقدمي دعم غري عادل ل�ركاتها الوطنية«.
وتعار���س ���ركات بينها »فيديك���س للخدمات 
الربيدي��ة« و�رك��ة الط��ريان املنخف���س الكلفة 
»جيت بلو«، وعماق قطاع الفنادق »ويندهام«، 
و»يونايت��د«  »دلت��ا«  ط��ريان  خط��وط  دع��وة 
و»اأمريكان ايرلينز« للتفاو�س من جديد ب�ساأن 

اتفاق الأجواء املفتوحة مع قطر والمارات.
الث��اث  الأمريكي��ة  الط��ريان  ���ركات  وتق��ول 

الك��ربى اإن اأب��و ظبي والدوحة ت�س��خان بايني 
ال��دولرات يف �ركاتهم��ا الوطني��ة كدع��م غري 
عادل، مطالب��ة اإدارة الرئي�س الأمريكي )دونالد 

ترامب( بالتدخل.
اأع�س��اء  اإىل  28 �رك��ة وجه��ت خطاب��ًا  لك��ن 
يف الكونغر���س الأمريك��ي اأم���س، قال��ت فيه ان 
»���ركات الط��ريان الأمريكي��ة الث��اث الكربى 
تعّر���س ماي��ني الوظائ��ف الأمريكي��ة للخط��ر 
ط��ريان  �ركت��ي  دخ��ول  حظ��ر  وراء  بال�س��عي 

الحتاد والقطرية اإىل ال�سوق الأمريكي«.
واأ�سافت اأن »�ركات الطريان )الثاث( ت�ستكي 
من دعم غري عادل لكنها اختارت عدم ا�ستخدام 
اج��راءات وزارة النق��ل التي اأطلقه��ا الكونغر�س 

لا�ستماع ملثل هذه ال�سكاوى«.

انخفا���س  اأملاني��ة،  ر�س��مية  بيان��ات  اأظه��رت 
الإنتاج ال�س��ناعي الأملاين خال �س��هر حزيران 
)يونيو( املا�سي خميبًا بذلك توقعات املحللني.
وانخف���س الإنت��اج ال�س��ناعي بن�س��بة 1.1 يف 
املئة خ��ال حزيران 2017 مقارنة مع ال�س��هر 
ذات��ه من العام املا�س��ي، بعد اأن �س��جل ارتفاعًا 
بن�س��بة 1.2 يف املئة يف اأيار )مايو( املا�س��ي، 
الأ�س��عار  اإىل  ا�س��تناداً  املعدل��ة  الأرق��ام  وف��ق 
والتاأث��ريات املو�س��مية الت��ي اأ�س��درتها »هيئ��ة 

الإح�ساءات الفيديرالية«.
وتق��ل ه��ذه الن�س��بة بنح��و 0.25 يف املئ��ة عن 
توقع��ات املحلل��ني الذين ا�س��تطلعتهم موؤ�س�س��ة 
»فاكت�س��يت«. ويع��ّد الإنت��اج ال�س��ناعي موؤ�راً 
ارتفاع��ًا يف  و�س��جل  القت�س��اد،  �س��حة  عل��ى 
اأملانيا يف الأ�س��هر الأخرية اإ�سافة اإىل موؤ�رات 

الأعمال وال�ستثمار وثقة امل�ستهلكني.
ومن ب��ني القطاعات ال�س��ناعية انخف�س اإنتاج 
ال�س��لع الراأ�س��مالية بن�س��بة 1.9 يف املئة بينما 
انخف���س اإنتاج �س��لع املنتجني بن�س��بة 1.2 يف 
املئة، واإنتاج ال�س��لع ال�س��تهاكية بن�س��بة 0.7 

يف املئة.
وانخف�س اإنتاج قطاع البناء بن�س��بة 1 يف املئة 
بينما كان قطاع الطاقة هو الوحيد الذي �س��جل 

ارتفاع��ا بل��غ 1.4 يف املئ��ة اأعل��ى م��ن اأي��ار.
وعل��ى الرغم من النخفا���س يف حزيران، اإل اأن 
»و�س��ع الأعم��ال يف القط��اع وا�س��ل النتعا�س 
يف الرب��ع الثاين« وف��ق بيان لوزارة القت�س��اد 
يف برل��ني، م�س��رية اإىل اأن الإنت��اج انخف�س يف 
حزيران بعد اأن �س��جل ارتفاعات خلم�س��ة اأ�س��هر 
»املوؤ���رات  اأن  ال��وزارة  واأ�س��افت  متتالي��ة. 
ال�س��ناعية ملناخ الأعمال ت�س��ري اإىل اأن التوجه 

الت�ساعدي يف الإنتاج �سيتوا�سل«.

اأفاد »ال�س��ندوق املركزي لل�س��مان« )�سي 
�س��ي ج��ي( يف املغ��رب، باأن��ه من��ح �س��مانًا 
لتمويل م�س��اريع ا�س��تثمارية بقيم��ة 39 بليون 
دره��م )اأكرث من 4 بايني دولر( لفائدة ال�ركات 
ال�سغرى واملتو�سطة وامل�ساريع اخلا�سة واملقاولت 
النا�س��ئة املبتك��رة خ��ال امل��دة 2016-2013، عرب 
اآلي��ات ال�س��مان املوجه��ة لتغطي��ة حاج��ات ال�س��تثمار 
ال�س��ندوق  ب��ني  امل�س��رك  التموي��ل  وحل��ول  وال�س��تغال، 

وامل���سارف التجارية.
وقال وزير القت�ساد واملال حممد بو�سعيد الذي راأ�س الدورة 31 
ملجل�س اإدارة �سندوق ال�سمان املركزي »اإن دعم م�ساريع ال�ركات 
ال�س��غرية واملتو�س��طة وتل��ك ال�س��اعدة واملبتك��رة، يع��زز القت�س��اد 
املحل��ي، ويزيد خلق الرثوة ويرفع مع��دلت النمو«. ولفت النتباه اإىل اأن 
الدول��ة تويل اأهمي��ة كبرية لتلك الأ�س��ناف من املق��اولت، من خال خطة 
عمل �س��ندوق ال�س��مان املركزي يف املدة 2021-2017 التي ت�سمل ابتكار 

حلول متويلية جديدة حلاملي امل�ساريع واملبادرات والأفكار الرائدة.
وع��ّد ب����و�س��عي���د اأن القت�س��اد املغرب��ي يحت��اج اإىل ���ركات مبتك��رة يف عامل 

يتغ��ري ب�رعة، اإذ متثل الأفكار اجلديدة والخراع��ات املختلفة والرباءات العلمية 
وال�سناعية، جزءاً من املناف�سة الدولية، ومرجعية يف التفوق والتميز والتقدم.

كم��ا ع��ّد املدي��ر العام ل� »�س��ندوق ال�س��مان املركزي« ه�س��ام زنات��ي ال�رغيني 
»اإن املرحل��ة املقبلة تتمي��ز بتطوير عرو�س التمويل وتنويعها، وت�س��نيف حماور 
جديدة للتنمية، لت�س��جيع التمويل الندماجي وت�س��هيل ح�سول ال�ركات ال�سغرية 
وال�ساعدة واملبتكرة على الدعم املطلوب مل�ساريعها ال�ستثمارية«. وتق�سي اخلطة 

بتحديث طريقة عمل ال�سندوق وع�رنته وانفتاحه وتو�سعه نحو اآفاق جديدة.
وكان ال�س��ندوق من��ح �س��مانات قرو���س ومتويات م�س��ركة بقيم��ة 39 بليون 
دره��م خال ال�س��نوات الثاث املا�س��ية، ا�س��تفادت منها 18 األف �ركة �س��غرية 
ومتو�سطة اأي �سعف التوقعات الأولية. وح�سلت الأ�ر املحدودة الدخل على غطاء 
مايل من ال�س��ندوق بقيمة 22 بليون درهم لفائدة 112 األف من مالكي امل�س��اكن 
الجتماعية. وتدير ال�س��ندوق حاليًا برام��ج »INNO INVEST« باتفاق مع 
البنك الدويل بقيمة 50 مليون دولر لفائدة ال�ركات ال�ساعدة املبتكرة واحلديثة 
العهد، التي تواجه �س��عوبات يف احل�س��ول على متويات م�رفية من البنوك يف 

املراحل الأوىل لن�ساأتها، ب�سبب غياب ال�سمانات.
واأ�س��ار تقرير من البنك الدويل اإىل اأن ال�ركات التي حت�س��ل على الراأ�سمال الأويل 
وراأ�س��مال الأخط��ار ل تتج��اوز 6 يف املئة م��ن اإجمايل ال�س��تثمارات يف املغرب، 
ب�س��بب اإحجام امل�س��ارف التجارية عن متويل تلك امل�س��اريع التي تعتقدها عالية 

الأخطار و�سعيفة ال�سمان.

وقعت ال�ركة الفرن�س��ية ل�س��ناعة ال�س��يارات "رينو" عقدا كب��ريا يف اإيران 
لنت��اج 300 ال��ف �س��يارة �س��نويا يف اإط��ار م�روع م�س��رك تبل��غ قيمته 

ال�ستثمارية 660 مليون يورو.
ومبوج��ب عق��د ال�راكة حت�س��ل "رينو" عل��ى %60 من ح�س���س ال�ركة 
اجلديدة الفرن�س��ية-الإيرانية، وحت�سل منظمة التحديث والتطوير ال�سناعي 
الإيراني��ة احلكومي��ة عل��ى ح�س��ة %20، كم��ا حت�س��ل ال�رك��ة اخلا�س��ة 

الإيرانية بارتو-نغوين-نا�سه على 20%.
وتلح��ظ املرحل��ة الوىل من امل���روع وقيمتها 660 مليون يورو ت�س��نيع 
150 الف �س��يارة" �سنويا، بح�س��ب ما اعلن من�سور معظمي مدير منظمة 
التحدي��ث والتطوير ال�س��ناعي. و�س��يكون مقر ال�ركة الفرن�س��ية-الإيرانية 
يف �س��افيه على بع��د نحو 120 كيلوم��را جنوب غرب طهران، يف م�س��نع 
قائم �س��يتم حتديثه وتطويره. و�سينتج امل�سنع �سيارات "رينو" من طرازات 
"�س��يمبول" و"دا�س��ر دو دا�س��يا" وهي عامة جتارية رومانية ا�س��رتها 
"رينو". و�سيتم طرح اأوىل ال�سيارات التي �سيتم ت�سنيعها يف ال�سواق بعد 
قرابة عام ون�س��ف، بح�سب معظمي. وتبداأ املرحلة الثانية من امل�روع يف 
2019 ومدتها ثاث �سنوات �ستبلغ يف نهايتها القدرة النتاجية لطرازات 

"�سيمبول" و"دا�سر" 300 الف �سيارة �سنويا.

ازدهار مصانع السيارات في الجزائر 

ال�س��يارات وازده��ار م�س��انع  ا�س��عار  م��ع ارتف��اع 
جتميعه��ا، ق��ررت ال�س��لطات اجلزائري��ة وق��ف ه��ذا 
الن�س��اط واع��ادة النظ��ر يف ���روط عمله، ع��ادة ان 
م�س��انع التجمي��ع م��ا ه��ي �س��وى "ا�س��ترياد مقنع" 
املجموع��ة  التحق��ت  يولي��و،   27 ويف  لل�س��يارات. 
العماقة ل�س��ناعة ال�سيارات فولك�سفاغن بالفرن�سية 
رين��و والكوري��ة اجلنوبي��ة هيون��داي بفت��ح م�س��نع 
لتجمي��ع ال�س��يارات يف منطق��ة غلي��زان )300 كل��م 
جن��وب غربي اجلزائر(. كان الغائ��ب الكرب يف حفل 
الفتت��اح الذي ح���ره رئي�س املجموع��ة الملانية 
هريب��رت دي�س، وزير ال�س��ناعة اجلزائ��ري حمجوب 

بدة.

وكان الوزير اجلزائ��ري وجه انتقادات لذعة لقطاع 
ال�س��يارات قبل هذا احلدث با�س��ابيع.  وقال انه يريد 
"و�سع حد لنظام انتاج ال�سيارات احلايل". والنتيجة 
انه يف 31 يوليو قررت احلكومة وقف تقدمي الرخ�س 
مل�ساريع تركيب ال�س��يارات. ولدت �سناعة ال�سيارات 
يف اجلزائر العام 2014 الذي �سهد انتاج اول �سيارة 

حتمل �س��عار "�س��نع يف اجلزائر" من نوع رينو.
م��ن   95% يوف��ر  ال��ذي  النف��ط  ا�س��عار  وبانهي��ار 
 ،2014 �س��يف  يف  الجنبي��ة  العم��ات  مداخي��ل 
ت�س��درت �سناعة ال�سيارات �س��لم الولويات بالن�سبة 
اىل احلكوم��ة من اج��ل تقلي�س ال��واردات والزام كل 

امل�ستوردين بان�ساء م�سانع يف الباد.
بعد ثاث �س��نوات، قيم وزير ال�س��ناعة حمجوب بدة 
ح�س��يلة امل�روع بانها كارثي��ة. وقال يف ت�ريح 

نقلت��ه �س��حيفة الوط��ن يف مطل��ع يولي��و ان "ه��ذا 
القط��اع ا�س��تفاد م��ن م�س��اعدات كثرية م��ن الدولة، 
به��دف تقلي�س فاتورة ال�س��ترياد وخلق فر�س عمل  

وحتى الت�سدير على املدى املتو�سط".
فق��د انخف�س مث��ًا حجم ال�س��يارات امل�س��توردة يف 
الن�س��ف الول م��ن 2017 بن�س��بة %78 لك��ن يف 
املقاب��ل ارتف��ع حج��م ال�س��يارات املفكك��ة لع��ادة 
جتميعه��ا مب�س��انع جزائرية، ما جع��ل الباد تخ�ر 
العمل��ة الجنبي��ة الت��ي ربحتها م��ن وقف ا�س��ترياد 

ال�سيارات الكاملة.
ارتفاع اأ�سعار ال�سيارات

الغري��ب كم��ا لحظ وزي��ر ال�س��ناعة ان "ال�س��يارات 
املجمع��ة حملي��ا اأغل��ى م��ن امل�س��توردة ومنا�س��ب 
العم��ل تراجعت زي��ادة على عدم وج��ود اي مداخيل 

ا�س��افية م��ن ناحية ال�رائب" لذل��ك "يجب توقيف 
هذا ال�سترياد املقنع". على �سبيل املثال فان �سيارة 
"�سيمبول" التي تنتجها رينو اغلى مبئة الف دينار 
)800 ي��ورو( م��ن نظريتها امل�س��توردة من رومانيا 
"دا�سيا لوغان".  و�سيارة "اي 10" املجمعة حملًيا 

اغلى بالفي يورو من تلك امل�سوقة يف فرن�سا.
قلي��ل"،  العر���س  لأن  غالي��ة  اجلدي��دة  "ال�س��يارات 
بح�س��ب م��ا او�س��ح ا�س��عد رب��راب رئي���س جمموع��ة 
خا�س��ة  اقت�س��ادية  جمموع��ة  اك��رب  "�س��يفيتال" 
باجلزائ��ر. وكان ي�س��تورد �س��يارات "هيونداي" لكنه 
لي���س �ري��كا للعام��ة يف م�س��نع التجمي��ع ال��ذي 
افتت��ح يف 2016 بتيارت )غرب(. وبعدما بلغ حجم 
ال�سيارات امل�ستوردة رقما قيا�سيا يف 2012 )605 
الف �س��يارة قيمتها �س��بعة ملي��ارات دولر( بداأ يف 

الراجع اىل ان بلغ 98 الف �سيارة يف 2016، باقل 
من مليار دولر بعد فر�س رخ�س ال�سترياد وحتديد 
النت��اج  يتمك��ن  ومل  امل�س��توردة.  ال�س��يارات  ع��دد 
املحل��ي م��ن تعوي�س ال�س��ترياد ما ت�س��بب يف ندرة 
ال�س��يارات اجلدي��دة يف بلد يبلغ فيه الطلب ال�س��نوي 
400 الف �سيارة بح�سب امل�ست�سار يف القطاع حممد 
يدادن الذي عّد ان "ا�س��عار ال�س��يارات ارتفعت مبعدل 
%40 يف الفرة بني 2014 و2017". و�سبب ف�سل 
�س��ناعة ال�س��يارات باجلزائ��ر بح�س��ب املراقبني هو 
نظام ا�سترياد �س��يارات مفككة على �سكل جمموعات 
م��ن قطع الغيار ثم اعادة جتميعها باجلزائر اي "اأ�س 
كاي دي" )�س��ومي ن��وك داون( اي املنت��ج املف��كك 
واملك��ون م��ن جمموعات فرعية. "فال�س��يارة ت�س��ل 
ن�سف مكتملة او مكتملة ول �سئ ميكن جتميعه" كما 

او�سح حممد بايري ل�سحيفة الوطن يف بداية يوليو.
وباي��ري هو رئي���س جمموعة "ايفال" التي ت�س��تورد 
عام��ة "ايفيك��و" اليطالي��ة. وق��د وع��د ب��ان يقوم 
م�س��نعه املرتقب افتتاحه قريبا، بتجميع ال�سيارات 
وف��ق نظ��ام "�س��ي كاي دي" اي ان تاأت��ي ال�س��يارة 
مفكك��ة كلي��ا ليت��م جتمي��ع قطعه��ا. وانت���رت عرب 
�س��ور  مار���س  يف  الجتماع��ي  التوا�س��ل  مواق��ع 
مل�س��نع هيونداي تظهر ان ال�س��يارات ت�س��ل مكتملة 
ول تنق�س��ها �س��وى العج��ات. لك��ن جلن��ة حتقي��ق 
ار�س��لتها احلكوم��ة اعلنت انها مل ت�س��جل اي خمالفة 
يف امل�سنع، ما جعل بع�س و�سائل العام ت�سري اىل 
الروابط بني �س��احب امل�س��نع حم��ي الدين طحكوت 
ووزير ال�سناعة ال�س��ابق عبد ال�سام بو�سوارب الذي 

يتعر�س لنتقادات من خليفته.

أسهم  بورصة أبو ظبي ترتفع إلى 122 بليون دوالر

ارتفعت القيمة ال�سوقية لأ�سهم ال�ركات املحلية املدرجة يف »�سوق 
اأب��و ظب��ي لأوراق امل��ال« يف نهاية مت��وز )يولي��و( 3.61 يف املئة 
ومبقدار 15.4 بليون دره��م تقريبًا، مرتفعة اإىل 441.245 بليون 
دره��م )نحو 122 بلي��ون دولر( مقارنة ب�425.862 بليون درهم 

يف نهاية حزيران )يونيو(.
وبلغ��ت قيم��ة الأ�س��هم املتداولة يف ال�س��وق 3.275 بلي��ون درهم، 
وو�س��ل عددها اإىل 1.795 بليون �س��هم، من خال 23628 �سفقة 

منفذة.
واأكدت اإدارة ال�سوق يف بيان، اأن قيمة م�سريات الأجانب من الأ�سهم 
يف ال�س��وق بلغت نحو 1.391 بليون درهم يف متوز املا�سي، ت�سكل 
ما ن�س��بته 42.5 يف املئة من اإجمايل قيمة التداول، يف حني بلغت 
قيم��ة مبيعاته��م خال امل��دة ذاتها 1.365 بليون درهم ت�س��كل ما 
ن�س��بته 41.7 يف املئة من اإجمايل قيمة التداول. ونتيجة لذلك، بلغ 
�سايف ال�ستثمار الأجنبي خال ال�سهر نحو 26 مليون درهم تقريبًا 
كمح�س��لة �راء. اأما على �سعيد ال�س��تثمار املوؤ�س�سي يف متوز، فقد 
بلغ �سايف ال�ستثمار لهذه ال�ريحة من امل�ستثمرين 254.5 مليون 

درهم تقريبًا كمح�سلة �راء.
و�س��جل املوؤ���ر العام لل�س��وق يف نهاية ال�س��هر املا�س��ي 

ارتفاعًا ن�سبته 3.18 يف املئة اإىل 4566 نقطة. وارتفعت 
موؤ�رات 6 قطاعات من بني القطاعات الت�س��عة املمثلة 

يف ال�سوق، وحقق موؤ�ر قطاع الت�سالت اأعلى ن�سبة 
من��و بلغ��ت 8.38 يف املئة، ت��اه قطاع ال�س��تثمار 

واخلدمات املالية بن�س��بة 6.29 يف املئة، وقطاع 
وقط��اع  املئ��ة،  يف   2.95 بن�س��بة  العق��ارات 

اخلدمات بن�س��بة 1.5 يف املئ��ة، وقطاع البنوك 
بن�سبة 1.26 يف املئة، ثم قطاع الطاقة بن�سبة 

0.69 يف املئ��ة. وانخف���س موؤ���ر قط��اع 
ال�س��ناعة بن�س��بة 1.63 يف املئ��ة، وقطاع 

ال�س��لع ال�ستهاكية بن�سبة واحد يف املئة، 
واأخرياً قطاع التاأمني بن�س��بة 0.48 يف 

املئة.
وبل��غ مع��دل الت��داول اليوم��ي خال 

مت��وز 148 ملي��ون درهم، وو�س��ل 
ع��دد اأي��ام الت��داول اىل 22 يوم��ًا 

يف مقاب��ل 18 يوم��ًا يف ال�س��هر 
ال�س��ابق، وبل��غ ع��دد ال�ركات 

املتداول��ة 54 �رك��ة.
وت�س��در �سهم »بنك اأبو ظبي 

الأول« قائمة اأكرث الأ�س��هم 
بت��داولت  يف  ن�س��اطًا 

 917 قيمته��ا  بلغ��ت 
مليون درهم وبن�س��بة 

28.3 يف املئ��ة من 
ت��داولت  اإجم��ايل 

ال�س��هر، ت��اه �س��هم »دانة غ��از« بقيم��ة 460 مليون درهم وبن�س��بة 
14.2 يف املئة، ثم �س��هم »الدار العقارية« ب�س��فقات قيمتها 339 
ملي��ون دره��م وبن�س��بة 10.5 يف املئة، و�س��هم »ات�س��الت« 337 
مليون درهم وبن�س��بة 10.4 يف املئة، و�س��هم �ركة »ا�راق« 278 
ملي��ون درهم وبن�س��بة 8.6 يف املئة، يف ح��ني توزعت 911 مليون 
دره��م عل��ى بقية الأ�س��هم بن�س��بة 28.1 يف املئة. وا�س��تحوذ قطاع 
البنوك على اجلزء الأكرب من قيمة التداولت يف ال�س��وق، و�سجل نحو 
1.404 بلي��ون درهم وبن�س��بة 43.29 يف املئة م��ن اإجمايل قيم 
الت��داولت يف ال�س��وق، وقطاع الإت�س��الت بت��داولت قيمتها 350 
مليون درهم وبن�سبة 10.79 يف املئة، وقطاع ال�سناعة نحو 137 
مليون درهم وبن�س��بة 4.23 يف املئة، وقطاع ال�س��لع ال�س��تهاكية 
71 ملي��ون دره��م وبن�س��بة 2.19 يف املئ��ة، وقط��اع ال�س��تثمار 
وخدم��ات امل��ال 64.5 ملي��ون دره��م وبن�س��بة 1.99 يف املئ��ة، 
والتاأم��ني بقيمة 21 مليون درهم وبن�س��بة 0.65 يف املئة، وقطاع 

اخلدمات 16.5 مليون درهم وبن�سبة 0.51 يف املئة.
ويبل��غ ع��دد الأوراق املالي��ة املدرجة يف �س��وق اأبو ظب��ي 71 ورقة 
مالي��ة يف نهاي��ة العام املا�س��ي، وبلغت القيمة ال�س��وقية لل�ركات 

املدرجة يف ال�سوق 475 بليون درهم )129 بليون دولر(. 
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