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حركة األسهم رغم ركود السوق.. البنوك المصرية 
تتوسع في تأسيس شركات الصرافة  

األسهم اآلسيوية تقفز إلى أعلى 
مستوياتها منذ 10 سنوات

 دعوات فرنسية لالتحاد األوروبي لفرض 
ضرائب على اإلنترنت 

الخارجية األميركية تطرح خطة لتخفيض 
عشرة مليارات دوالر من ميزانيتها

ب��داأت بع�ض البن��وك احلكومية امل�رصية التو�س��ع 
بق��وة يف جمال �س��وق ���رصف العم��ات الأجنبية 
رغ��م حال��ة الرك��ود الت��ي ت�س��يطر عل��ى ال�س��وق، 
بعدم��ا ح��رر البنك املركزي �س��عر ���رصف اجلنيه 
يف نوفم��ر/ ت�رصين الثاين، يف حماولة لل�س��يطرة 
عل��ى ال�س��وق والتحك��م يف معاماته��ا م�س��تقبا. 
وق��ال م�س��وؤولون يف ���رصكات �رصاف��ة بالقاهرة 
اإن البن��وك مل تكت��ف فق��ط بفت��ح ف��روع ل�رصكات 
�رصاف��ة بل عملت على ا�س��تقطاب بع�ض العاملني 
بال�رصكات من خ��ال رواتب مرتفعة حتى جنحت 
فعا يف �س��مهم للعمل ب�رصكات ال�رصافة التابعة 
له��ا. وقال يحي��ى اأبو الفت��وح نائب رئي���ض البنك 
الأهل��ي امل���رصي لوكال��ة "روي��رز" اإن م�رصفه 
فت��ح فرعني لل�رصاف��ة يف القاهرة يف اأغ�س��ط�ض/ 
اآب املا�س��ي وي�س��تهدف "افتتاح 13 فرعا جديدا 
لل�رصافة خال ال�س��تة اأ�س��هر املقبل��ة يف القاهرة 
واأ�س��يوط واملن�س��ورة". واأ�س��اف اأن "خطة البنك 
ت�س��تهدف الو�س��ول بعدد فروع ال�رصاف��ة التابعة 
ل��ه اإىل 30 فرع��ا حت��ى منت�س��ف 2019. الهدف 
من تاأ�س��ي�ض �رصك��ة الأهلي لل�رصافة هو حت�س��ني 
اأداء �س��وق ال�رصف بجانب امتاك فروع ال�رصافة 
مرون��ة اأك��ر يف التعامل م��ع الأفراد ط��وال اليوم 

ويف اأيام العطات".
ويف ال�س��هر املا�س��ي، قال البن��ك الأهلي يف بيان 
اإن فكرة تاأ�س��ي�ض �رصكة �رصاف��ة تولدت لديه "يف 
�س��وء الظروف التي كانت متر بها �س��وق العمات 
الأجنبية قبل �سدور قرارات حترير اأ�سعار ال�رصف 
ووج��ود مناخ غ��ر �س��حي اأدى اإىل التعامل على 

العمات الأجنبية خارج القنوات ال�رصعية".
ال�رصاف��ة  ���رصكات  اإح��دى  يف  م�س��وؤول  وق��ال 
للوكالة م�س��رطا عدم ن�رص ا�س��مه، اإن "البنوك هي 
املتحكمة الآن يف ال�س��وق ب�س��كل كامل. ا�ستقطبوا 
بع�ض موظفي ���رصكات ال�رصافة اخلا�س��ة للعمل 
معه��م. ���رصكات ال�رصاف��ة التابعة للبن��وك عملت 
حتى يف العطات. واأ�س��ار اإىل اأن "الن�س��اط حاليا 
�س��عيف جدا بعد حترير �س��عر ال�رصف. العمل عاد 
مل��ا كان علي��ه قبل اأزمة ال��دولر. الركود ي�س��يطر 
حاليا على ال�س��وق". وقال م�س��وؤول ثان يف اإحدى 
���رصكات ال�رصاف��ة : "اأعمالن��ا مقت���رصة حالي��ا 
عل��ى م�س��توردي ال�س��لع غ��ر الأ�سا�س��ية فقط لأن 

الكثر من البنوك ترف�ض البيع لهم لأنها �س��تكون 
ملتزم��ة وفقا لق��رارات املركزي ببي��ع %50 من 
متوي��ل ال�س��لع غ��ر الأ�سا�س��ية يف النربنك وهو 
ما قد يخف�ض من مكا�س��بها". لكن اأحد م�ستوردي 
الأجهزة الكهربائية يف م���رص قال ل�"رويرز" اإن 
"البنوك توفر كل احتياجات ال�سوق �سواء اأ�سا�سية 
اأو غر اأ�سا�س��ية. لديهم بالفعل ح�س��يلة كبرة من 
الدولر ولذا هم من يبادرون بالت�سال بنا لتوفر 

العملة".
وح��ررت م�رص �س��عر عملته��ا يف نوفمر/ ت�رصين 
الث��اين وفر�س��ت الكثر من القيود على ال�س��تراد 
ورفع��ت اجلمارك على ال�س��لع غر الأ�سا�س��ية اأكر 

من مرة وبن�سب كبرة خال العامني املا�سيني.
وق��ال عاك��ف املغرب��ي نائ��ب رئي�ض بن��ك م�رص: 
"منتل��ك حالي��ا 21 فرع��ا لل�رصاف��ة ون�س��تهدف 
ف��روع  عام��ني.  خ��ال  فرع��ا   50 اإىل  الو�س��ول 
ال�رصاف��ة اأق��ل تكلفة من فتح ف��روع جديدة للبنك 
وحت��ى ن�س��تطيع �س��بط �س��وق ���رصف العم��ات 

الأجنبية".
كان اجلني��ه قد هوى ب�س��كل حاد بعد حترير �س��عر 
ال�رصف يف نوفمر/ ت�رصين الثاين لي�سل اإىل نحو 
اأواخر يناير/  اأن يبداأ يف  19 جنيها للدولر قبل 
كان��ون الث��اين با�س��رداد بع�ض عافيته وي�س��جل 
نح��و 15.73 جنيه��ا لل��دولر يف بع���ض البن��وك 
ثم ي�س��تقر عند م�س��تويات ب��ني 18.05 و18.15 
يف مار���ض/ اآذار وحتى و�س��ل حالي��ا اإىل ما بني 

17.62 و17.72 جنيها.
وق��ام البن��ك املرك��زي الع��ام املا�س��ي بتغلي��ظ 
العقوب��ات عل��ى ���رصكات ال�رصاف��ة العامل��ة يف 
ال�س��وق ممن يخالفون القانون لت�سمل احلب�ض ملدة 
ل تقل عن �س��تة اأ�س��هر ول تزيد على ثاث �سنوات 
وغرام��ة ت��راوح ب��ني ملي��ون وخم�س��ة ماي��ني 

جنيه)282.2-112.9 مليون دولر(.
ونقلت الوكالة نف�س��ها عن م�س��وؤول اآخر يف �رصكة 
�رصاف��ة طالبا ع��دم ن�رص ا�س��مه، اإن "البنوك تعمل 
بالفعل حاليا على التواجد يف اأماكن مميزة لتكون 
اأ���رصع واأقرب مل��ن يريد تغير العملة. ل ن�س��تطيع 
البيع حاليا باأ�س��عار غر املعلنة وكل عملية نقوم 
فيه��ا بالبيع اأو ال�رصاء تكون باإي�س��الت ر�س��مية، 
مل تع��د ال�س��وق كما كانت �س��ابقا. وخل���ض اإىل اأن 
"البنوك هي املتحكمة الآن يف �سعر العملة. يبدو 

اأنها تعلمت الدر�ض جيدا".

ت��داولت   خ��ال  الآ�س��يوية  الأ�س��هم  ارتفع��ت 
ال�س��بوع احلايل  اإىل اأعلى م�س��توياتها يف 10 
�س��نوات، م�س��تفيدة من ارتفاع اأ�س��هم بور�س��ة 
"وول �س��ريت". وارتف��ع موؤ���رص �س��هم نيكاي 
 89.20 اأو   0.45% بن�س��بة  الرئي�س��ي،   225

نقطة اإىل م�ستوى 19865.82 نقطة.
يف  نطاق��ا  الأو�س��ع  توبيك���ض  موؤ���رص  وزاد 
الياب��ان بن�س��بة %0.61 اأو 9.88 نق��اط اإىل 
الأ�س��هم  ارتفع��ت  وكذل��ك  نقط��ة.   1637.33
 CSI" ال�س��ينية ب�س��كل ملحوظ، اإذ من��ا موؤ�رص
اإىل  نق��اط   4.68 %0.12اأو  300"  بن�س��بة 

م�س��توى 3842.61 نقطة.

 
دعا وزير القت�س��اد الفرن�س��ي برونو لومر  
، نظ��راءه يف الحتاد الأوروبي اإىل الن�س��مام 
اإىل م���رصوع ب��ادرت به فرن�س��ا واأملاني��ا لفر�ض 
�رصائ��ب على جمموعات الإنرنت العماقة، يلزمها 
بتقدمي »م�س��اهمة عادلة« حيثما تك�سب املال يف دول 

الحتاد، و�سط ت�سكيك عدد منهم.
وكان لوم��ر اأعل��ن اأواخ��ر اآب )اأغ�س��ط�ض( اأن بل��ده واأملانيا 
يعتزمان تق��دمي مقرح لفر�ض �رصيبة على �رصكات الإنرنت 
العماق��ة الأرب��ع »غوغ��ل« و »اآب��ل« و »فاي�س��بوك« و »اأمازون« 
)جمموعة »غافا«( ت�س��تند اإىل اأرباحها يف كل بلد اأوروبي، وي�س��كل 
»م�س��اهمة عادلة« منها يف هذه البلدان. ووقع وزراء اأملانيا والنم�س��ا 
وبلغاري��ا وفرن�س��ا واليون��ان واإيطالي��ا واإ�س��بانيا والرتغ��ال ورومانيا 
و�س��لوفينيا ر�س��الة بهذا املنحى، اأكدوا فيها »الرغبة يف اإحراز تقدم �رصيع« 
يف هذا امللف، �س��تطرح يف اجتماع وزراء القت�س��اد واملال الأوروبيني ال�28 
يف العا�س��مة الإ�س��تونية الذي عقد اأم�ض. وقال لومر قبل الجتماع: »اأ�س��بحنا 
حواىل ع�رص دول اأع�ساء داعمة لهذا املقرح   اآمل اأن جند بلدانًا تعر عن اهتمامها 
به��ذا املق��رح، واإن مل توق��ع ر�س��ميًا عل��ى الر�س��الة«. وطال��ب ال��وزراء »املفو�س��ية 
الأوروبية ا�ستك�ساف اخليارات املتوافقة مع الت�رصيعات الأوروبية، واقراح كل احللول 

الت��ي ت�س��تند اإىل مفه��وم ياأخ��ذ يف العتبار حجم الأعم��ال الذي توّلده ه��ذه ال�رصكات 
يف اأوروبا«. واأ�س��اف لومر: »�س��يكون منا�س��بًا �س��دور اقراح ر�س��مي من املفو�س��ية 
الأوروبي��ة م��ع حل��ول منت�س��ف 2018«. وغالب��ًا ما تتعر���ض ���رصكات التكنولوجيا 
الرقمي��ة العماق��ة وبينها جمموعة »غافا«، اإىل اتهام��ات بالتجنب ال�رصيبي باعتماد 
ترتيب��ات مالي��ة معقدة جتيز لها خف���ض ال�رصائب املتوجبة عليه��ا. يف املقابل اأعرب 
ع��دد م��ن نظراء لومر عن ت�س��كيكهم يف املقرح قبل الجتماع، خ�سو�س��ًا وزراء دول 
اأع�ساء �سغرة ف�سلوا معاجلة امللف على امل�ستوى الدويل، �سمن جمموعة الع�رصين اأو 
منظمة التعاون والتنمية القت�سادية. وقال وزير املال الدمناركي كري�ستيان جين�سن: 
»تنتابني ال�سكوك يف هذا ال�ساأن، فاأنا دومًا مرتاب يف ما يتعلق ب�رصائب جديدة«. كما 
عر نظره من لك�س��مبورغ بيار غرامينيا عن حتفظات يف �ساأن طريقة فر�ض ال�رصائب 
ع��ر اأخذ حج��م الأعمال يف العتبار. وق��ال: »يجب در�ض ذلك، فلي�ض وا�س��حًا اإن كان 
فعًا �سيعمل كما يفر�ض«. واعتر الوزير البلجيكي يوهان بان اأوفرتفيلد اأن »امل�سكلة 
تكمن يف التفا�س��يل«. وك�س��ف م�س��در قريب من امللف اأن البلدان الأكر ت�سكيكًا كانت 
اإرلندا ومالطا وقر�ض.و�س��يبحث روؤ�ساء الدول واحلكومات يف الحتاد الأوروبي كذلك 
هذا القراح اأثناء قمة يف تالني يف 28 اأيلول )�س��بتمر( تخ�س���ض لق�س��ايا القت�ساد 
الرقمي. ويجب على الدول الأع�ساء التو�سل اإىل اإجماع يف جميع الإ�ساحات املتعلق 
بال�رصائب يف اأوروبا، ما ي�س��يف �س��عوبة اإىل عملية التعديل.  لكن رئي�ض املفو�س��ية 
الأوروبية جان كلود يونكر عر يف خطابه حول و�س��ع الحتاد الأوروبي الأربعاء عن 
اأن��ه »م��ن الراأي القائل بوجوب اإدراج الت�س��ويت باأكرية موؤهل��ة يف القرارات املتعلقة   

بال�رصيبة على القيمة امل�سافة وب�رصائب من�سفة لل�سناعة الرقمية«.

 

اأطل��ع م�س��وؤولو وزارة اخلارجي��ة الأمركي��ة اأع�س��اء جمل�ض ال�س��يوخ،  على 
خط��ط تقلي�ض ما ي�س��ل اإىل ع�رصة مليارات دولر م��ن ميزانية الوزارة على 
م��دى خم�ض �س��نوات، لكنهم مل يطرح��وا نقاطًا حمددة ب�س��كل ُيذكر لتخفيف 
املخ��اوف م��ن اأن الإدارة ُتغام��ر باإ�س��عاف موق��ف الولي��ات املتحدة يف 
الع��امل.  وتعّد هذه اخلطة نتيجة تقييم متوا�س��ل للوزارة اأم��ر باإجرائه وزير 
اخلارجية، ريك�ض تيلر�س��ون، واأ�سارت ن�س��خة من ال�رصح الذي قّدمه م�سوؤولو 
اخلارجي��ة عليه��ا، وفق��ًا لوكال��ة "روي��رز"، اإىل اأن اخلطة تت�س��من اأهدافًا 
وا�سعة مثل "زيادة تاأثر املعونات اخلارجية لأق�سى حد" و"حت�سني اإدارة" 
منابر تكنولوجيا املعلومات.  ويتناف�ض اأع�ساء الكونغر�ض مع اإدارة الرئي�ض 
دونال��د ترام��ب عل��ى ال�س��تحواذ على تاأث��ر اأك��ر يف ال�سيا�س��ة اخلارجية، 
وي�س��عر نواب كثرون ب�س��كل خا�ض بقلق، ل �سيما بع�ض من اأع�ساء احلزب 
اجلمه��وري ال��ذي ينتم��ي اإليه ترام��ب، من خطط��ه لتقلي�ض ميزاني��ة وزارة 
اخلارجية للم�س��اعدة يف تعزيز الإنفاق الع�سكري. ون�رصت جلنة العتمادات 
يف جمل�ض ال�س��يوخ التي يراأ�س��ها جمهوريون تقريراً لذعًا الأ�سبوع املا�سي 
م��ع خطتها لاإنفاق ل��وزارة اخلارجية، متهمة اإدارة ترام��ب بانتهاج "مبداأ 
الراج��ع" يف جمال ال�سيا�س��ة اخلارجية. وكان ال�رصح الذي قّدمه م�س��وؤولو 
اخلارجي��ة الأمركي��ة اأكر حتديداً، اإذ اإنه اأدرج م��ا ل تنوي وزارة اخلارجية 

والوكالة الأمركية للتنمية الدولية اأن تفعاه. 

دبي: أكبر مشروع في العالم للطاقة الشمسية المركزة

اأعل��ن نائب رئي���ض الدولة رئي�ض جمل�ض ال��وزراء حاكم 
دب��ي ال�س��يخ حمم��د ب��ن را�س��د اآل مكت��وم  ، ع��ن اأك��ر 
م���رصوع للطاقة ال�سم�س��ية املرك��زة يف الع��امل، بنظام 
املنتج امل�س��تقل يف موقع واح��د بقدرة 700 ميغاوات، 
وبكلف��ة ت�س��ل اإىل 14.2 بليون دره��م )نحو 3 بايني 
دولر(، وذلك �س��من املرحلة الرابعة يف »جممع حممد 
بن را�س��د اآل مكتوم للطاقة ال�سم�س��ية«، ودعمًا لأهداف 

»ا�سراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050«.
واأك��د اأن الإم��ارات »جنح��ت يف بن��اء من��وذج عامل��ي 
لاقت�س��اد الأخ���رص يعتم��د عل��ى ال�س��تدامة البيئي��ة 
والطاقة النظيفة مدعومة بخطط عمل وا�س��حة ت�س��اهم 
يف تر�س��يخ اأ�س���ض هذا النم��وذج وتطويره وفق��ًا لأرقى 

املعاي��ر لتحقي��ق اأعلى ا�س��تفادة يف ه��ذا املجال، مع 
ال�س��تثمار يف تعزي��ز بنيت��ه التحتي��ة وبن��اء الق��درات 

وتدريب الكفاءات الوطنية املتخ�س�سة«.
وقال اإن »تنفيذ اأكر م�رصوع للطاقة ال�سم�س��ية املركزة 
يف الع��امل يوؤكد ريادة الإمارات على ال�س��احة العاملية 
يف اإنت��اج الطاق��ة النظيفة واملتج��ددة، ويعزز مكانتنا 
يف �س��دارة ال��دول الأك��ر تقدم��ًا يف ه��ذا املج��ال«، 
م�سيفًا: نحن ما�س��ون يف تنفيذ امل�ساريع التي ترجم 
توجهات التنمية ال�س��املة يف دولتن��ا، وتدعم الأهداف 
الطموحة التي و�س��عناها للم�ستقبل وبداأنا يف تنفيذها 

منذ اليوم«.
وك�س��فت »هيئ��ة كهرباء ومي��اه دبي« عن تر�س��ية عقد 
اأك��ر م���رصوع للطاق��ة ال�سم�س��ية املرك��زة يف الع��امل 
بنظ��ام املنتج امل�س��تقل يف موق��ع واحد، وال��ذي ياأتي 

�س��من املرحل��ة الرابعة من جمم��ع حممد بن را�س��د اآل 
مكتوم للطاقة ال�سم�سية، على حتالف ي�سم »اأكوا باور« 
ال�سعودية و »�س��نغهاي اإلكريك« ال�سينية، مع جناحها 
يف �سمان اأقل �سعر كلفة للطاقة بلغ 7.3 �سنت اأمركي 
للكيلووات / �ساعة، ما يعد اإجنازاً عامليًا جديداً يف هذا 
املجال، يف حني يجري العم��ل على توقيع اتفاق �رصاء 
الطاق��ة واإمتام ترتيبات التمويل للم�رصوع الذي �س��يتم 
تد�س��ينه عل��ى مراحل ب��دءاً م��ن الربع الأخ��ر من عام 
2020، وي�س��مل اأعلى برج �سم�سي يف العامل بارتفاع 

ي�س��ل اإىل نحو 260 مراً.
وقال الع�س��و املنت��دب الرئي�ض التنفيذي للهيئة �س��عيد 
حمم��د الطاي��ر، اإن تلزمي »ه��ذا امل�رصوع الإ�س��راتيجي 
ياأت��ي ان�س��جامًا م��ع روؤية ال�س��يخ حممد بن را�س��د  يف 
تعزيز ال�س��تدامة وحتويل دبي اإىل مركز عاملي للطاقة 

النظيف��ة والقت�س��اد الأخ���رص، من خال ا�س��راتيجية 
دب��ي للطاقة النظيف��ة 2050 التي تهدف لتاأمني 7 يف 
املئة من طاقة دبي من م�سادر الطاقة النظيفة بحلول 
2020، و25 يف املئة بحلول 2030، و75 يف املئة 

بحلول 2050«.
للطاق��ة  اآل مكت��وم  را�س��د  ب��ن  ويع��د »جمم��ع حمم��د 
ال�سم�س��ية« اأك��ر م���رصوع اإ�س��راتيجي لتولي��د الطاق��ة 
املتجددة يف موق��ع واحد يف العامل وفقًا لنظام املنتج 
امل�س��تقل، اإذ �س��يتم توليد 1000 ميغاوات بحلول عام 
2020 و5000 ميغ��اوات بحلول عام 2030. وبداأت 
املرحل��ة الأوىل م��ن امل�رصوع بق��درة 13 ميغاوات يف 

2013، با�ستخدام تقنية الألواح الكهر�سوئية.
ومت افتت��اح املرحلة الثانية لإنتاج 200 ميغاوات من 
الكهرباء بتقنية الألواح الكهر�س��وئية يف اآذار )مار�ض( 

املا�س��ي، عل��ى اأن يتم ت�س��غيل املرحلة الثالث��ة بقدرة 
800 ميغاوات وبتقنية الألواح الكهرو�سوئية يف عام 
2020. و�س��يتم ت�س��غيل املرحلة الرابعة من امل�رصوع 
بتقنية الطاقة ال�سم�سية املركزة وبقدرة 700 ميغاوات 

بدءاً من الربع الأخر من عام 2020.
وت�س��مل »اإ�س��راتيجية دب��ي للطاقة النظيف��ة 2050« 
خم�س��ة م�س��ارات رئي�س��ة، هي البني��ة التحتي��ة والبنية 
الت�رصيعية والتمويل وبناء القدرات والكفاءات وتوظيف 
مزيج الطاقة ال�سديق للبيئة. وتندرج حتت م�سار البنية 
التحتية مب��ادرات مثل »جممع حممد بن را�س��د للطاقة 
ال�سم�س��ية« والذي يعد اأكر مولد للطاقة ال�سم�س��ية على 
م�س��توى العامل من موقع واحد بطاقة ت�سل اإىل 5000 
ميغ��اواط بحلول ع��ام 2030 وبا�س��تثمارات اإجمالية 

ت�س��ل اإىل 50 بليون درهم.

كم��ا ت�س��م البنية التحتي��ة مركز ابت��كار �س��امل مبنيًا 
بتقني��ة الطباع��ة الثاثية الأبعاد، وي�س��م جمموعة من 
مراك��ز البح��وث والتطوي��ر يف جم��الت اجلي��ل املقبل 
م��ن تكنولوجي��ا الطاق��ة النظيفة مثل مرك��ز اختبارات 
تكنولوجي��ا الطاقة ال�سم�س��ية، ومركز بح��وث الطائرات 
م��ن دون طي��ار، والطباع��ة الثاثي��ة الأبع��اد ومرك��ز 

اختبارات حتلية امل��ياه با�ستخدام الطاقة ال�سم�سية.
كما مت اعتماد قيمة ا�س��تثمارات ت�سل اإىل 500 مليون 
دره��م للبح��ث والتطوي��ر يف جمالت تكامل ال�س��بكات 
الذكي��ة وكف��اءة الطاق��ة واإنت��اج الكهرباء م��ن الطاقة 
كذل��ك،  التحتي��ة  البني��ة  م�س��ار  ويت�س��من  ال�سم�س��ية. 
اإن�س��اء منطقة حرة حتت ا�س��م »منطقة دب��ي اخل�رصاء« 
خم�س�س��ة جلذب مراك��ز البحوث والتطوي��ر وال�رصكات 

النا�سئة يف جمال الطاقة النظيفة. 

انتعاش مؤشر سوق المال السعودية والسيولة ترتفع  264 %

ت�س��تقبل �س��وق املال ال�س��عودية )ت��داول( الي��وم �س��هم »�رصكة زه��رة الواحة 
للتجارة« الذي �س��يتم اإدراجه وتداوله يف �س��وق املال بالرمز 3007، بن�س��بة 
تقل��ب يف ال�س��عر 10 يف املئة، م��ا يرفع عدد ال�رصكات املتداولة اأ�س��همها اإىل 
175 �رصكة بعد حذف �سهمي »اللجني« و »الكابات« ووقفهما عن التداول 
لع��دم اإع��ان ال���رصكات نتائجه��ا املالية. وكان��ت عملية الكتتاب يف اأ�س��هم 
»�رصكة زهرة الواحة للتجارة« �س��هدت ن�س��بة تغطية عالية للمكتتبني الأفراد، 
بلغ��ت 263.34 يف املئ��ة، وو�س��ل عدد املكتتب��ني 45 األف مكتتب، �س��خوا 
121 مليون ريال لاكتتاب يف 2.37 مليون �سهم، ب�سعر 51 رياًل لل�سهم. 
وبلغت ن�سبة املكتتبني من طريق الو�سائل الإلكرونية 92.2 يف املئة، بينما 

بلغت ن�سبة املكتتبني يف فروع اجلهات املالية امل�ستلمة 7.8 يف املئة.
ومت تخ�س��ي�ض 900 األف �س��هم للمكتتبني الأفراد، والت��ي متثل 20 يف املئة 
من اإجمايل الأ�س��هم املطروحة لاكتتاب العام، بينما مت تخ�س��ي�ض 1.803 
مليون �س��هم لل�سناديق ال�ستثمارية، التي متثل 40.07 يف املئة من اإجمايل 
الأ�س��هم املطروح��ة لاكتتاب، كما مت تخ�س��ي�ض 1.797 مليون �س��هم لبقية 
املكتتبني من �رصيحة املوؤ�س�س��ات املكتتبة، والتي متثل 39.93 يف املئة من 
اإجمايل الأ�سهم املطروحة لاكتتاب. وبالنظر اإىل تعامات الأ�سبوع املا�سي، 
ا�س��تفاد املوؤ�رص العام من تباين توجهات املتعاملني، وحت�س��ن اأ�س��عار النفط، 
لينهي الأ�س��بوع اخلام�ض على التوايل على ارتفاع، واإن جاءت ن�سبة الرتفاع 

طفيف��ة نتيج��ة تراجع املوؤ���رص يف اآخر 3 جل�س��ات، لينه��ي املوؤ�رص 
تعامات الأ�س��بوع املا�س��ي عن��د م�س��توى 7373.17 نقطة يف 

مقابل 7360.61 نقطة ليوم اخلمي�ض من الأ�س��بوع املا�س��ي، 
بزيادة قدرها 12.56 نقطة ن�سبتها 0.17 يف املئة.

وباإ�س��افة الزيادة الأخرة ترتفع مكا�سب املوؤ�رص منذ بداية 
ال�س��نة، اإىل 163 نقط��ة ن�س��بتها 2.3 يف املئ��ة، ذل��ك عند 

املقارن��ة بق��راءة املوؤ�رص يف اجلل�س��ة الأخ��رة من العام 
املا�س��ي البالغ��ة 7210 نق��اط. اأما ع��ن الإجماليات، 

فارتفع��ت مع��دلت الأداء ارتفاعًا ملحوظًا الأ�س��بوع 
املا�س��ي )5 جل�س��ات ت��داول(، اإذ ازدادت ال�س��يولة 

املتداولة بن�س��بة 264 يف املئة اإىل 15.5 بليون 
 4.3 مقاب��ل  يف  دولر(  بلي��ون   4.14( ري��ال 

بلي��ون ري��ال )1.14 بليون دولر( لاأ�س��بوع 
ال�س��ابق )جل�س��تي تداول(، وارتفع��ت الكمية 

املتداولة اإىل 649 مليون �س��هم يف مقابل 
ال�س��ابق  لاأ�س��بوع  �س��هم  ملي��ون   181

بن�س��بة ارتفاع 258 يف املئة، و�س��عد 
عدد ال�س��فقات املنفذة بن�س��بة 209 

يف املئ��ة اإىل 394 األف �س��فقة يف 
مقاب��ل 127 األف �س��فقة، ارتفع 

معها متو�س��ط ال�س��فقة بن�س��بة 
 1648 اإىل  املئ��ة  يف   16

جل�س��ات  و�س��هدت  �س��همًا. 
الأ�س��بوع املا�سي التداول 

�رصك��ة   174 باأ�س��هم 
ارتفع��ت اأ�س��عار اأ�س��هم 

بينما  103 �رصكات، 
تراجعت اأ�س��هم 68 

وا�ستقرت  �رصكة، 
 3 اأ�س��هم 

�رصكات، لرتفع القيمة ال�س��وقية لاأ�سهم املدرجة اإىل 1.740 تريليون ريال 
)464 بليون دولر( بزيادة ن�سبتها 0.04 يف املئة.

وبنهاية تعامات الأ�س��بوع املا�س��ي، وا�سل �س��هم »الإمناء« ت�سدره الأ�سهم 
جله��ة ال�س��يولة والكمية املتداولة منه التي بلغت 131 مليون �س��هم ن�س��بتها 
20 يف املئة من الكمية املتداولة يف ال�سوق، بلغت قيمتها 2.34 بليون ريال 
ن�س��بتها 15 يف املئة، ارتفع �س��عره خالها اإىل 17.91 ريال بن�س��بة ارتفاع 
3.71 يف املئة. وحل �س��هم »�سابك« ثانيًا ب�سيولة متداولة يف ال�سوق بلغت 
2.12 مليون ريال �سكلت 13.7 يف املئة من ال�سيولة املتداولة يف ال�سوق، 
جاءت من تداول 21 مليون �سهم ن�سبتها 3.3 يف املئة، �سعدت ب�سعره بن�سبة 
1.66 يف املئ��ة اإىل 101.26 ري��ال. وج��اء �س��هم »الراجح��ي« يف املرتبة 
الرابع��ة جلهة ال�س��يولة املتداولة بعد تداول اأ�س��هم قيمته��ا 672 مليون ريال 
ن�س��بتها 4.3 يف املئة من �س��يولة ال�س��وق، جاءت من تداول 9.9 مليون �سهم 
ن�س��بتها 1.53 يف املئة، �سعد �سعره خالها اإىل 68.60 ريال بن�سبة �سعود 
1.37 يف املئة. و�سجل »عناية« اأكر ن�سبة زيادة يف ال�سعر بني اأ�سهم ال�سوق 
بلغت ن�سبتها 29.28 يف املئة اإىل 25.70 ريال من تداول 9.1 مليون �سهم، 
تاه �س��هم »اأمانة للتاأمني« ال�س��اعد اإىل 29.53 ريال بن�سبة �سعود 14.55 
يف املئة. وتكبد �س��هم »املراعي« اأكر خ�س��ارة يف ال�سوق ن�سبتها 11.21 يف 
امل���ئة هبوطًا اإىل 74.21 م���ن ت���داول 20.3 مليون �س��هم، حقق بها ث��الث 
اأكر �س��يولة يف ال�سوق بلغت 1.45 بليون ريال ن�سبتها 9.31 يف املئة، تاه 
�سهم »الأبحاث والت�سويق« الهابط بن�سبة 4.34 يف املئة، اإىل 72.88 ريال. 
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