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 25مليون دينار تسهيالت لـ «القرين» من بنك محلي

�أعلنت �رشكة القرين ل�صناعة الكيماويات
البرتولية عن تو�صلها �إلى اتفاق للح�صول
على ت�سهيالت ائتمانية مع �أحد البنوك املحلية
بالدوالر ،مبا ُيعادل  25مليون دينار «83.4
مليون دوالر» .وقالت ال�رشكة يف بيان للبور�صة
الكويتية �أم�س �إن تو�صلها لالتفاق ي�أتي يف �إطار
�إعادة متويل ديونها احلالية من باب تنويع

م�صادر التمويل ب�رشوط متويلية �أف�ضل .وكانت
ال�رشكة قد �أعلنت يف  10دي�سمرب املا�ضي ،عن
دخولها يف مناق�شات مع بع�ض البنوك املحلية
والأجنبية بهدف التنويع واحل�صول على �رشوط
متويل �أف�ضل لديونها احلالية.
ويف �أواخر دي�سمرب املا�ضي� ،أعلنت ال�رشكة
عن تو�صلها �إلى اتفاق مع اثنني من البنوك

املحلية لإعادة متويل جزء من ديون ال�رشكة
احلالية مببلغ  120مليون دوالر ب�رشوط
متويلية �أف�ضل.
وبنهاية يناير املا�ضي� ،أعلنت ال�رشكة عن
تو�صلها �إلى اتفاق مع �أحد البنوك املحلية،
لإع��ادة جدولة ج��زء �آخ��ر من دي��ون ال�رشكة
مببلغ  50مليون دوالر.
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أنهت تعامالتها على ارتفاع السعري %1,6

بورصة الكويت عند أعلى مستوى في  5أشهر بدعم من الشركات القيادية
�أنهت بور�صة الكويت جل�سات
تعامالتها �أم�����س على ارتفاع
م�ؤ�رشها ال�سعري  107.07نقاط
لي�صل �إلى م�ستوى  6777.38نقطة
بن�سبة �صعود بلغت .%1.6
يف املقابل ارتفع امل�ؤ�رش الوزين
 0.48نقطة لي�صل �إلى  409.6نقاط
بن�سبة ارتفاع بلغت  %0.29كما
ارتفع م�ؤ�رش «كويت  »15بواقع
 2.6نقطة لي�صل �إلى  941.7نقطة
بن�سبة ارتفاع بلغت . %0.12
و�شهدت اجلل�سة تداول  65.3مليون
�سهم متت عرب � 2588صفقة نقدية
بقيمة  9.9مليون دينار «نحو 32.6
مليون دوالر �أمريكي».
وت��اب��ع املتعاملون البيانات
امل��ال��ي��ة الأول���ي���ة ل����شرك��ة «�آن
ديجيتال �سريف�س�س القاب�ضة»
عالوة على �إف�صاح من �رشكة كفيك
ب�ش�أن �إعادة ت�صنيف اال�ستثمارات
املالية لل�رشكة و�إع�ل�ان امتام
عملية ��شراء ل�شخ�ص مطلع على
�أ�سهم �رشكة «�أ�س�س القاب�ضة».
كما تابع ه�ؤالء امتام عملية �رشاء
ل�شخ�ص مطلع على �أ�سهم بنك
الكويت الدويل عالوة على تذكري
بور�صة الكويت ح��ول ان�سحاب
�رشكة «نفائ�س» من ال�سوق اعتبارا

من اليوم �إ�ضافة �إلى قرار وقف
ال��ت��داول يف �أ�سهم �رشكة «�آب��ار»
اعتبارا من اليوم .
وتابع بع�ض املتداولني �إف�صاح ًا
ل�رشكة «ال�صناعات الهند�سية
الثقيلة وبناء ال�سفن» ب�ش�أن تر�سية
مناق�صة بقيمة تتخطى مبلغ 20
مليون دي��ن��ار «نحو  66مليون
دوالر» ل�صالح وزارة الكهرباء
واملاء ملدة خم�سة �أعوام �إ�ضافة
�إل��ى �إع�لان بور�صة الكويت عن
تنفيذ بيع �أوراق مالية مدرجة
و�أخرى غري مدرجة ل�صالح ح�ساب
�إدارة التنفيذ يف وزارة العدل.
وكانت �رشكات «رمي» و«هيومن
�سوفت» و«مت��ك�ين» و«املدينة»
و«معادن» الأكرث ارتفاعا يف حني
كانت �أ�سهم «االثمار» و«االمتياز»
و«�صناعات» و«�أج����وان» و«بنك
ورب���ة» الأك�ث�ر ت���داوال م��ن حيث
الكمية.
وا�ستهدفت ال�ضغوطات البيعية
وعمليات جني الأرب����اح �أ�سهم
العديد من ال�رشكات يف مقدمتها
«ا�ستهالكية» و«العقارية» و«ك
تلفزيوين» و«�أ���س��م��ن��ت �أبي�ض»
و«التعمري» يف حني �شهدت اجلل�سة
ارتفاع �أ�سهم � 39رشكة وانخفا�ض

• االجتاه العام للبورصة اليزال صحيا ً

�أ�سهم � 59أخرى و�سط ثبات �أ�سهم
� 18رشكة من �إجمايل � 116رشكة
متت املتاجرة بها.
وا�ستحوذت حركة مكونات م�ؤ�رش
�أ�سهم «كويت  »15على  7.7ماليني
�سهم متت عرب � 675صفقة نقدية

البورصة تقيم الندوة التوعوية الثانية

تحت عنوان «استحقاقات األسهم»

• جانب من ندوة البورصة

قامت بور�صة الكويت م�ؤخر ًا بعمل الندوة التوعوية
الثانية حتت عنوان «ا�ستحقاقات الأ�سهم» التي �أُقيمت
لل�رشكات املدرجة يف مبنى بور�صة الكويت.
وت�ضمنت الندوة تقدمي �رشح لدورة الت�سوية وا�ستحقاقات
الأ�سهم والتزامات ال�رشكات املدرجة جتاهها مبوجب
ق��رار الهيئة رق��م  63ل�سنة  2017وق��واع��د التداول
ابتداء من �إعالن موعد
املعمول بها يف البور�صة ،وذلك
ً
اجتماع جمل�س الإدارة ملناق�شة نتائج البيانات املالية
ال�سنوية ومرور ًا بالإعالن عن اال�ستحقاقات والت�أكيد

وانتهاء بتوزيع الأرب��اح للم�ساهمني .كما مت
عليها،
ً
فتح باب النقا�ش للح�ضور والرد على جميع الأ�سئلة
واال�ستف�سارات املت�صلة مبو�ضوع الندوة.
وت�أتي هذه الندوة �ضمن جهود بور�صة الكويت ودورها
الهادف النتهاج مبد�أ ال�شفافية وتقدمي خدمات ومنتجات
ذات م�ستوى عاملي ،من خالل عقد العديد من برامج
التدريب وور�ش العمل والندوات التي تهدف �إلى تعزيز
الوعي واملعرفة لدى جميع الأط��راف ذات ال�صلة مبا
تقدمه ال�رشكة من منتجات وخدمات.

ارتفع  2,2نقطة بنهاية التعامالت

«األنوار» يرتفع بمؤشر مسقط عند اإلغالق
�أنهى امل�ؤ�رش العام ل�سوق م�سقط
تعامالت �أم�س ،مرتفع ًا %0.04
ب�إقفاله عند النقطة ،5005.87
مبكا�سب  2.2ن��ق��ط��ة ،مقارنة
مب�ستوياته يف جل�سة �أول �أم�س.
وجاء ارتفاع امل�ؤ�رش �أم�س بدعم
الأداء الإيجابي ل�سهمني قياديني،
لريتفع الأنوار لل�سرياميك وعمان
لال�ستثمارات بالن�سبة ذاتها
البالغة .%0.76
ودعم امل�ؤ�رش �أم�س قطاع اخلدمات

املنفرد باالرتفاع �أم�س بن�سبة
 ،%0.06مدفوع ًا بارتفاع �سهم
الباطنة للطاقة .%0.72
وعلى اجلانب الآخر ،تراجع م�ؤ�رش
قطاع ال�صناعة  ،%0.09ب�ضغط 3
�أ�سهم ،ليرتاجع الأ�سماك العمانية
 ،%1.45وان��خ��ف�����ض املطاحن
العمانية .%0.96
وجتاهل القطاع �صدارة م�صانع
م�سقط للخيوط للرابحني �أم�س
بن�سبة .%5.81

وانخف�ض كذلك م ��ؤ��شر القطاع
املايل بن�سبة  ،%0.02مت�أثر ًا ب�سهم
الباطنة لال�ستثمار الأكرث تراجع ًا
�أم�س بن�سبة  ،%4.55وانخف�ض
الأنوار القاب�ضة .%0.61
وتراجع حجم التداوالت �أم�س �إلى
 8.51ماليني �سهم ،مقابل 11.81
مليون �سهم باجلل�سة املا�ضية،
كما انخف�ضت قيمة التداوالت �إلى
 1.71مليون ري��ال ،مقابل 2.18
مليون ريال بجل�سة �أول �أم�س.

 6قطاعات تصعد ببورصة قطر %0.8

اختتمت بور�صة قطر تعامالت �أم�س مرتفعة ،بدعم
منو  6قطاعات �أبرزها العقارات والبنوك.
و�سجل امل�ؤ�رش العام منو ًا ن�سبته  %0.81لي�صل �إلى
النقطة  ،9060.67رابح ًا  73.16نقطة عن م�ستويات
االثنني املا�ضي .ي�شار �إلى �أن �أول �أم�س كان عطلة
ر�سمية يف قطر.
وتراجعت ال�سيولة �أم�س �إلى  225.81مليون ريال
مقابل  503.59ماليني ريال باجلل�سة ال�سابقة ،بينما
زادت �أحجام التداول �إلى  11.04مليون �سهم مقابل
 9.89ماليني �سهم بجل�سة االثنني.
و�شهدت اجلل�سة ارتفاع  6قطاعات �أبرزها العقارات

بـ ،%2.91مدعوم ًا بنمو �أ�سهم القطاع الأربعة على
ر�أ�سها �إزدان الأكرث ارتفاع ًا بـ.%3.87
وزاد البنوك  ،%0.86بدفع ارتفاع � 11سهم ًا على ر�أ�سها
التجاري بـ  ،.%2.96كما �صعد ال�صناعة ،%0.55
لنمو � 4أ�سهم تقدمها �أعمال.
وج���رى التعامل خ�لال اجلل�سة على � 40سهم ًا،
ارتفع منها � 28سهم ًا ،بينما تراجع � 9أ�سهم تقدمها
«امل�ستثمرين» بـ ،%1.8فيما ا�ستقر � 3أ�سهم.
وت�صدر �سهم الأول املرتفع  %2.43ن�ساط التداول
على كافة امل�ستويات بحجم بلغ  3.5ماليني �سهم،
و�سيولة بقيمة  23.9مليون ريال.

االستثمار والبنوك يدفعان بورصة البحرين للتراجع
�أغ��ل��ق امل���ؤ��شر ال��ع��ام لبور�صة
البحرين تعامالت جل�سة �أم�س
على تراجع مت�أثر ًا بهبوط كل من
اال�ستثمار والبنوك.
ونزل امل�ؤ�رش العام بن�سبة %0.78
الى م�ستوى  1342.39نقطة ليفقد
من خاللها  10.57نقاط.
وارتفعت حركة التداوالت مقارنة
بجل�سة �أول �أم�س حيث مت التداول

على  4.790ماليني �سهم مقابل
 4.23ماليني �سهم وبقيمة 1.260
مليون دي��ن��ار بحريني مقارنة
بـ� 813.50أل��ف دي��ن��ار .وتراجع
بامل�ؤ�رش العام قطاع اال�ستثمار
بن�سبة  %2.08بفعل هبوط �سهم
العربية امل�رصفية بن�سبة %6.25
واالثمار القاب�ضة بن�سبة .%5.88
كما انخف�ض �أداء قطاع البنوك

بن�سبة  %0.8بعد ان تراجع �سهم
االهلي املتحد بن�سبة .%0.71
ويف املقابل ارتفع قطاع الفنادق
وال�سياحة بن�سبة  %2.73بدعم
م��ن �سهم ف��ن��ادق اخلليج بن�سبة
.%3.77
وزاد قطاع ال�صناعة بن�سبة %0.75
بعد �أن ارت��ف��ع �سهم �أل��ب��ا بنحو
.%0.77

بقيمة  4.4ماليني دينار «نحو
 14.5مليون دوالر».
وارتفعت امل���ؤ��شرات الكويتية
جماعي ًا بنهاية تعامالت �أم�س،
حيث �سجل ال�سعري �أعلى معدل
منو له يف العام احل��ايل بن�سبة

 %1.61ب�إقفاله عند �أعلى م�ستوى
خالل � 5أ�شهر عند  6777.38نقطة،
رابح ًا �أكرث من  107نقاط.
كما ارتفع �أم�س كل من امل�ؤ�رشين
لي�سجل الأول
الوزين وكويت ُ ،15
منو ًا ن�سبته  %0.12عند م�ستوى

 409.65نقاط ،وي�صعد الثاين
 %0.29عند م�ستوى 941.79
نقطة.
وقال رائد دياب نائب رئي�س ق�سم
بحوث اال�ستثمار يف «كامكو»،
�إن امل��ؤ��شر ال�سعري للبور�صة
الكويتية عك�س من اجتاهه ال�سلبي
املُ �سجل يف اجلل�سة ال�سابقة على
�ضوء عمليات ال�رشاء املُ نتقاة من
بينها بع�ض الأ�سهم الكبرية.
و�أ�ضاف« :على الرغم من التذبذب
الذي �شهدناه يف الأي��ام ال�سابقة
ف�إن االجتاه العام ال يزال �صحي ًا
على �ضوء النتائج الإيجابية
للعديد م��ن الأ���س��ه��م القيادية،
�إ�ضافة �إلى قرب تق�سيم ال�سوق».
فنياً ،ق��ال دي��اب« :م��ن املالحظ
ت�����س��ج��ي��ل امل����ؤ��ش�ر ال�سعري
مل�ستويات جديدة مل ي�شهدها منذ
�أكتوبر املا�ضي ،فقد ن�شهد ت�سجيل
مكا�سب �إ���ض��اف��ي��ة يف املرحلة
املقبلة باجتاه  6800نقطة قبل
ا�ستهداف م�ستوى املقاومة القوي
عند  6940نقطة».
و�أ�شار �إلى �أنه «من غري املُ �ستغرب
ر�ؤي��ة بع�ض حم��اوالت الرتاجع
بهدف جني الأرب��اح لكن من غري
املرجح �أن يكون ذلك حاداً ،بحيث

يتم ك�رس خط الدفاع املهم للم�ؤ�رش
ال�سعري عند  6530نقطة».
وارتفعت �أم�س م�ؤ�رشات  4قطاعات
يت�صدرها العقارات بنحو ،%4.6
بدفع من �صعود عدة �أ�سهم بالقطاع
يتقدمها رمي الذي ت�صدر ارتفاعات
البور�صة بن�سبة .%20
يف املقابل ،تراجعت م�ؤ�رشات 7
قطاعات �أخرى ب�صدارة االت�صاالت
بنحو  ،%1.4ب�ضغط من هبوط كل
�أ�سهم القطاع يتقدمها �آن ديجيتال
بنحو  %2.3بالتزامن مع �إعالن
ال�رشكة �أم�س عن بياناتها املالية
ال�سنوية للعام املا�ضي.
وتقل�صت �سيولة البور�صة �أم�س
� %9.8إل��ى  9.91ماليني دينار
مقابل  10.98ماليني دينار �أول
�أم�����س ،ك��م��ا ت��راج��ع��ت �أح��ج��ام
التداول � %22.9إلى  65.35مليون
�سهم مقابل  84.79مليون �سهم
بجل�سة الثالثاء.
وحقق �سهم الكويت الوطني �أن�شط
�سيولة بالبور�صة بقيمة 1.48
مليون دي��ن��ار مرتفع ًا ،%0.8
فيما ت�صدر �سهم الإث��م��ار ن�شاط
الكميات بحجم تداول بلغ 18.75
مليون �سهم ُم�ستقر ًا عند �سعر 45.5
فل�ساً.

سوق أبوظبي يتراجع بفعل البنوك والطاقة
تراجع امل�ؤ�رش العام ل�سوق �أبوظبي
امل��ايل �أم�س للجل�سة الثانية على
ال���ت���وايل ،ب��ف��ع��ل ه��ب��وط البنوك
والطاقة ،يف ظل ارت��ف��اع العقار.
وتراجع امل�ؤ�رش العام بن�سبة %0.25
الى م�ستوى  4588.86نقطة ليفقد من
خاللها  11.54نقطة.
وتراجعت م�ستويات ال��ت��داول على
كافة الأ�صعدة مقارنة بجل�سة �أول
�أم�س ،حيث جرى التعامل على 31
مليون �سهم مقابل  60.7مليون �سهم
بقيمة  97.7مليون درهم مقارنة بـ
 128.5مليون درهم.
وقال رائد دياب ،نائب رئي�س ق�سم
بحوث اال�ستثمار يف «كامكو» من
املالحظ �أن ال�سوق قد فقد من زخمه

الت�صاعدي ،متوقع ًا ان ن�شهد بع�ض
التذبذبات يف املرحلة القادمة مع
ا�ستمرار ح��ال��ة ال�ترق��ب ملحفزات
جديدة ودخ��ول �سيولة �أجنبية قد
ت�ساعد يف بناء مراكز جديدة.
وعلى امل�ستوى الفني رجح دياب انه
يف حالة ك�رس امل�ؤ�رش مل�ستوى الدعم
عند  4530نقطة قد يحفز على ر�ؤية
موجة بيع جديدة نحو  4480نقطة
ورمب��ا  4440نقطة ،بينما يحتاج
امل�ؤ�رش لك�رس حاجز املقاومة الأولى
عند  4615نقطة ملعاودة املحاولة
للقفز فوق منطقة املقاومة عند 4670
نقطة  4716 -نقطة .وانخف�ض قطاع
البنوك بن�سبة  ،%0.47بعد ان تراجع
�سهم �أبوظبي التجاري بن�سبة ،%0.95

و�أبوظبي الإ�سالمي بن�سبة ،%0.73
و�أبوظبي االول بن�سبة .%0.44
ون��زل قطاع الطاقة بن�سبة %0.19
بفعل هبوط �سهم طاقة بن�سبة .%1.56
ويف املقابل ارتفع قطاع العقار بن�سبة
 %0.14بدعم من �سهم ا�رشاق العقارية
بن�سبة .%1.43
وت�صدر االرتفاعات قطاع ال�صناعة
بن�سبة  %1.26بدعم من �سهم ال�شارقة
للأ�سمنت بن�سبة  ،%8.26و�سرياميك
ر�أ�س اخليمة بن�سبة .%3
وكان قطاع اال�ستثمار الأكرث انخفا�ض ًا
بن�سبة .%1.29
وقال �إياد الربيقي ،مدير عام �رشكة
الأن�����ص��اري للخدمات املالية� ،إن
الأ���س��واق الإماراتية الت��زال مت�أثرة

بانخفا�ضات اال���س��واق االمريكية
وما تبعها من تهاويات يف اال�سواق
االوروبية واال�سيوية خالل اال�سبوع
املا�ضي .و�أ�ضاف الربيقي �أن هذه
الرتاجعات وان كانت طفيفة كان
يجب ان تختفي خا�صة مع النتائج
االيجابية لكثري من ال�رشكات املحلية
خا�صة بقطاع البنوك او العقارات
واخل���دم���ات ،وك��ذل��ك التوزيعات
ال�سخية التي قدمتها بع�ض البنوك
وال�رشكات.
وت�صدر التداوالت �سهم ابوظبي الأول
بنحو  45مليون درهم من خالل التداول
على  4ماليني �سهم ،بنيما ت�صدر �سهم
ا�رشاق العقارية التداوالت من حيث
احلجم بنحو  5ماليني �سهم.

سوق دبي تراجع بعد نتائج شركات العقار
انخف�ض �سوق دبي املايل يف نهاية جل�سة �أم�س؛
بفعل عودة ال�ضغوط البيعية على �أ�سهم قيادية مع
�سيطرة الرتقب واحلذر على امل�ستثمرين بعد تباين
بع�ض نتائج �رشكات العقار.
وت��راج��ع امل ��ؤ��شر بن�سبة  ،%0.16ف��اق��د ًا نحو
 5.34نقطة ليغلق عند  3336.12نقطة ،خمالف ًا
الرتفاعات اجلل�سة املا�ضية .وت�صدر الرتاجعات
�أم�س قطاع ال�سلع  %1.5مع انخفا�ض �سهم دي �إك�س
بي بن�سبة � %1.9إلى  0.569درهم وذلك بعد انباء
عن توجه ال�رشكة لزيادة ر�أ�سمالها .وتراجع قطاع
العقارات �أم�س  %1.26مع انخفا�ض �سهم �إعمار
العقارية  %2.8لـ 6.25دراهم ،كما انخف�ض �سهم
االحتاد العقارية  %1.98لـ  0.89درهم ،و�إعمار
للتطوير  %1.04رغم حت�سن نتائجها ال�سنوية.
وق��ال رائ��د دي��اب نائب الرئي�س بق�سم بحوث
اال�ستثمار يف �رشكة كامكو �إن ال�سوق ا�ستقر �أم�س

رئيس مجلس

إدارة «أسس»
يواصل شراء

أسهم بالشركة
�أعلنت جمموعة �أ�س�س القاب�ضة
عن قيام رئي�س جمل�س �إدارة
ال�رشكة ب�رشاء نحو 103.03
�آالف �سهم من �أ�سهم املجموعة
خالل تعامالت �أول �أم�س.
وب��ح�����س��ب ب���ي���ان ال����شرك��ة
للبور�صة الكويتية� ،أم�س،
قام رئي�س جمل�س الإدارة ب�رشاء
� 9.9آالف �سهم على �سعر 93.4
فل�س ًا بقيمة  924.66دينار ًا،
و� 10آالف �سهم على �سعر 93.5
فل�س ًا بقيمة  935دينار ًا ،ونحو
� 83.13ألف �سهم على �سعر 94
فل�س ًا بقيمة � 7.81آالف دينار،
لتبلغ القيمة الإجمالية لل�رشاء
� 9.67آالف دينار.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن �أ�سامة
اجل��ارال��ل��ه ي�شغل من�صب
رئي�س جمل�س �إدارة «�أ�س�س»،
وه��و ممثل عن �رشكة �أ�صول
لال�ستثمار التي متتلك احل�صة
الأك�ب�ر يف املجموعة بنحو
.%23.3
ويبلغ ر�أ���س��م��ال «�أ���س�����س» 10
ماليني دينار ،موزع ًا على 100
مليون �سهم ،بقيمة ا�سمية تبلغ
 100فل�س لل�سهم الواحد.

بعد جل�سة �إيجابية يف �أم�س الذي �سبق مع انتظار
اجتاه الأ�سواق العاملية ودخول ا�ستثمارات جديدة
يف ظل تباين �أرباح بع�ض ال�رشكات العقارية.
وخالل جل�سة �أم�س� ،أعلنت �رشكة �أرابتك القاب�ضة
ودريك �أند ا�سكل عن حتولها للأرباح بالربع الرابع
من العام املا�ضي ،فيما ك�شفت داماك العقارية عن
تراجع �أرباحها .وبنهاية التعامالت �شهدت تلك
اال�سهم العقارية التي اعلنت �أم�س عن نتائجها �أداء
ايجابيا حيث ارتفع �سهم �أرابتك  ،%2.8وزاد داماك
 ،%0.9ودريك �أند �سكل .%0.54
وفنيا �أ�شار دياب الى �أن الرتاجع دون م�ستوى 3305
نقاط قد ي�ضغط مرة �أخرى على م�ستوى الدعم القوي
عند  3265نقطة والذمن املهم املحافظة على �سعر
اغالق فوقه لتجنب الهبوط القوي.
و�أو�ضح �أنه اليوجد �أي �إ�شارات جدية توحي بن�شوء
اجتاه �إيجابي جديد ،م�شريا الى �أننا قد نرى بع�ض

حماوالت ال�صعود كحركة ت�صحيحية باجتاه 3415
نقطة.
و�ضمت قائمة الرتاجعات �أم�س قطاع الت�أمني الذي
انخف�ض  %0.1مع تراجع ال�صقر للت�أمني  %10لـ
 3.33دراهم.
ويف املقابل ،ت�صدر االرتفاعات قطاع النقل بن�سبة
 %1.5مع �صعود �سهم �أرامك�س  %2.3لي�ستكل م�سرية
ارتفاعاته بعد منو �أرباحه.
وارتفع قطاع اال�ستثمار  %0.7مع ارتفاع �سهم �سوق
دبي املايل  ،%0.9وزاد البنوك  %0.69مع �صعود
�سهم الإمارات دبي الوطني  %1.7بالغا  8.9دراهم.
وعلى �صعيد ال��ت��داوالت �شهدت ارتفاع ًا ،لي�صل
اجمايل �أحجام التداول الى  185.22مليون �سهم
مقابل  232.27مليون �سهم مقارنة بجل�سة �أول �أم�س،
وبقيمة  292.45مليون دره��م مقارنة بـ339.30
مليون درهم.

خسائر «آن ديجيتال» تتراجع %50
في الربع الرابع
�أظ��ه��رت النتائج املالية ل�رشكة
�آن ديجيتال �سريفي�س القاب�ضة
«هيت�س تيليكوم �سابق ًا»ُ ،
املدرجة
ببور�صتي الكويت ودب��ي ،تراجع
خ�سائر ال��رب��ع ال��راب��ع م��ن العام
املا�ضي  %49.7على �أ�سا�س �سنوي.
وبح�سب نتائج ال�رشكة للبور�صة
الكويتية� ،أم�����س ،بلغت خ�سائر
الفرتة  3.83ماليني دينار «12.79
مليون دوالر» ،مقابل خ�سائر بقيمة
 7.62ماليني دينار « 25.44مليون

دوالر» بالربع الرابع من عام .2016
كما �أظهرت النتائج حتقيق ال�رشكة
خ�سائر �سنوية يف العام املا�ضي
بقيمة  5.38ماليني دينار ،مقابل
خ�سائر بنحو  7.03ماليني دينار
يف عام  ،2016برتاجع يف اخل�سائر
ن�سبته .%23.5وقالت ال�رشكة يف
بيان للبور�صة� ،إن تراجع نتائج
الفرتة يعود �إلى انخفا�ض الأرباح
الت�شغيلية لل�رشكة نتيجة هبوط
الإيرادات اخلا�صة ب�إحدى ال�رشكات

التابعة والعاملة بال�سعودية.
كانت ال�رشكة حتولت للخ�سائر
يف الت�سعة �أ�شهر الأولى من العام
املا�ضي بقيمة  1.55مليون دينار،
مقابل �أرب��اح بنحو � 588.03ألف
دينار لنف�س الفرتة من عام .2016
وتراجع �سهم «�آن» خالل تعامالت
�أم�س بالبور�صة الكويتية %1.88
عند �سعر  26.1فل�س ًا ،كما انخف�ض
ال�سهم  %1.95ب�سوق دبي املايل
عند �سعر  0.402درهم.

صندوق سيادي روسي صيني

يؤكد اهتمامه باكتتاب «أرامكو»
قال رئي�س �صندوق اال�ستثمار املبا�رش الرو�سي� ،إن
بنوك ًا رو�سية و�صندوقا �سياديا رو�سيا �صيني ًا م�شرتك ًا،
مهتمان بالطرح العام الأويل لـ «�أرامكو» ولال�ستثمار يف
�أ�سهمها .من جهة �أخرى ،توقع ال�صندوق الرو�سي �أن
يتم االتفاق مع «�أرامكو» لال�ستثمار يف �رشكة Eurasia
 Drillingخلدمات حقول النفط يف امل��دى القريب،
مرجح ًا �إمتام �أولى �صفقات ال�صندوق الرو�سي امل�شرتك
مع «�أرامكو» والبالغ حجمه مليار دوالر خالل الأ�شهر
الثالثة املقبلة .وق��ال كرييل دميرتييف ،الرئي�س
التنفيذي لل�صندوق يف العا�صمة ال�سعودية الريا�ض:
«نتوقع �إمتام اتفاق قريب ًا جد ًا ،كي ت�ستثمر من�صتنا
للطاقة مع �أرامكو ال�سعودية يف �أورا�سيا دريلينغ،

�إ�ضافة �إلى توفري خدمات لأرامكو ال�سعودية».
و�أ�ضاف �أن رو�سيا لديها ا�ستثمارات كبرية يف قطاع
البرتوكيماويات ال�سعودي.
وتبني �رشكة �سيبور� ،أكرب منتج رو�سي للبرتوكيماويات،
من�ش�أة برتوكيماويات يف اململكة .وقال وزير الطاقة
الرو�سي� ،ألك�سندر نوفاك ،يف �أكتوبر املا�ضي� ،إن قيمة
االتفاق ت�صل �إلى  1.1مليار دوالر.
وق��ال دميرتييف �أي�����ض � ًا« :تبني �سيبور بالتعاون
معنا من�ش�أة للبرتوكيماويات تركز على ال�صناعات
التحويلية ،وهو �أحد �أكرب امل�رشوعات الرو�سية يف
ال�سعودية ،وي�سلط ال�ضوء على فر�ص التعاون يف
البرتوكيماويات».

