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حركة األسهم

 خالدة للبترول تخطط لحفر 91 بئر نفط بنحو 
800 مليون دوالر

تراجع حاد لالسترليني متأثرًا بنتائج 
االنتخابات البريطانية

 قطر: مستمرون في إنتاج وتصدير الغاز والنفط 
بالوتيرة ذاتها

إعمار تخطط إلدراج 30% من نشاطها 
العقاري في اإلمارات

األردن يمهد لمذكرات تفاهم حول 
مشاريع طاقة متجددة

منطقة  يف  للبرتول  خ��ال��دة  ���رك��ة  تخطط 
بئراً   53 حلفر  امل�رية  الغربية  ال�صحراء 
با�صتثمارات  ا�صتك�صافية  بئراً  و38  تنموية 
العام  خ��ال  دوالر  مليون   800 نحو  تبلغ 
تعزيز  يف  لت�صاهم   ،2018  -  2017 املايل 
االإنتاج املقدر اأن يتجاوز ال�151 األف برميل 
والبوتاغاز  واملكثفات  اخل��ام  م��ن  يوميًا 
يوميًا،  الغاز  من  مكعبة  قدم  مليون  و800 
ال�صيزمي  للم�صح  برنامج  ب��دء  يتوقع  كما 
كاب�صة  غ��رب  مناطق  يف  االأب��ع��اد  الثاثي 

»اأبات�صي«  3- بامل�صاركة مع �ركة  وخالدة 
قال  االإنتاج،  موؤ�رات  اأهم  وعن  االأمريكية. 
رئي�س �ركة »خالدة« خالد موايف اإن ال�ركة 
من  الطبيعي  والغاز  واملكثفات  اخلام  تنتج 
حتقيق  على  وحتر�س  امتياز،  منطقة   16
معادلة االإنتاج ال�صعبة واملتمثلة يف تعزيزه 
اإىل تر�صيد االإنفاق  اإ�صافة  وزيادة االحتياط، 
مع  ومتوافقة  متكاملة  منظومة  خ��ال  من 
لل�صامة  القيا�صية  والتطبيقات  االإج���راءات 
وال�صحة املهنية وحماية البيئة، م�صرياً اإىل اأن 
الطبيعي  للغاز  االأكرب  املنتج  تعترب  »خالدة« 

يف منطقة ال�صحراء الغربية .

�ص��جل اجلنيه اال�صرتليني تراجعا حادا بعد اأن 
اأ�ص��فرت االنتخاب��ات العام��ة الربيطانية عن 

برملان معلق
و�ص��هدت   ، اال�ص��رتليني  قيم��ة  وانخف�ص��ت 
مزي��دا م��ن االنخفا�س بعد بدء الت��داول اليوم 
بواق��ع 1.7 يف املئ��ة، لي�ص��جل اال�ص��رتليني 
نح��و 1.2737 مقاب��ل ال��دوالر، و�ص��ط حالة 
م��ن القلق يف االأ�ص��واق ب�ص��اأن ا�ص��تمرار حالة 

الغمو�س ال�صيا�صي يف الباد
كما تراجع اال�ص��رتليني مقاب��ل اليورو، بواقع 

1.1389 يورو 1.4 يف املئة م�صجا 
لكن االأ�صهم �صجلت ارتفاعا يف موؤ�ر "فوت�صي 

100" الرئي�ص��ي بواقع 0.8 يف املئة، لتغلق 
على 7508.47 نقطة

ومن �ص��اأن الرتاج��ع يف قيمة اال�ص��رتليني اأن 
يعزز من موؤ�ر "فوت�ص��ي 100"، اإذ اأن غالبية 
ال���ركات املدرج��ة على ه��ذا املوؤ���ر لديها 
اأن�صطة كبرية يف اخلارج. ويوؤدي تراجع قيمة 
اال�ص��رتليني اإىل زي��ادة االأرب��اح يف اخل��ارج 

حال حتويلها اإىل اال�صرتليني مرة اأخرى.
و�ص��جلت ���ركات دولي��ة عماقة، م��ن بينها 
اأعلى  "غا�صكو�ص��ميث كاي��ن" و"دياجي��و"، 

ارتفاعا يف االأ�صهم باأكرث من اثنني يف املئة
لك��ن اأ�ص��هم ال���ركات الت��ي حتق��ق اأرباح��ا 
داخ��ل بريطاني��ا تعر�ص��ت لهزة ج��راء نتائج 

االنتخابات

اعلن��ت جمموعة "قطر للبرتول"، عماقة الغاز 
والنفط يف االمارة اخلليجية، ال�صبت، عن خطط 
للتخفي��ف م��ن اثار االج��راءات الت��ي اتخذتها 
دول خليجية بحق الدوحة، موؤكدة رغم ذلك ان 

اعمالها ت�صري ب�صكل طبيعي  . 
وقال��ت يف بيان  اإ�ص��تجابة للو�ص��ع املوؤ�ص��ف 
ال��ذي ت�ص��هده املنطق��ة، قام��ت قط��ر للبرتول 
و�ركاته��ا التابعة فوراً بح�ص��د جميع املوارد 
العم��ل  ا�ص��تمرارية  خط��ط  وتفعي��ل  املتاح��ة 

املعتمدة 
وا�ص��افت ان هذه اخلطط تهدف اىل  التخفيف 
م��ن اأث��ر اأي اإج��راء ميك��ن اأن يعي��ق جهوده��ا 
الرامية اإىل �ص��مان ا�ص��تمرار اإم��دادات الطاقة 

يف  عمائه��ا  جلمي��ع  واآم��ن  موث��وق  ب�ص��كل 
خمتلف اأ�صواق الطاقة العاملية 

لك��ن املجموع��ة التي تدي��ر قط��اع الطاقة يف 
االم��ارة الغنية بالغاز والنف��ط اكدت رغم ذلك 
ان  جمي��ع اأعماله��ا م�ص��تمرة ب�ص��كل طبيع��ي 
وكاملعت��اد يف جمي��ع مراح��ل اأعماله��ا م��ن 
االنتاج اإىل الت�صدير، ويف جميع مرافقها ذات 
امل�ص��توى العاملي ، واالثنني قطعت ال�صعودية 
ودول��ة والبحري��ن وم���ر عاقاته��ا مع قطر 
عل��ى خلفي��ة ت�ريح��ات ن�ص��بت اىل امريه��ا 
ونفته��ا الدوح��ة، واتهمته��ا بدع��م االره��اب، 
اج��راءات دبلوما�ص��ية واقت�ص��ادية  واتخ��ذت 
بحقه��ا بينه��ا وق��ف الرح��ات اجلوي��ة منها 
واإليه��ا واغ��اق احل��دود الربية مع ال�ص��عودية 

واغاق املجاالت البحرية امامها 

اأعلنت �رك��ة »اإعمار العقارية« التي تتخذ 
م��ن دب��ي مق��راً  اأنها تخط��ط لطرح ن�ص��بة قد 
ت�ص��ل اإىل 30 يف املئ��ة م��ن ن�ص��اطها للتطوير 
العق���اري يف دول��ة االإم��ارات، م��ن خ��ال عملية 
اإدراج لكامل اأ�صهم هذا الن�صاط يف �صوق دبي املالية، 

بهدف اإيجاد قيمة م�صافة كبرية مل�صاهميها.
واأ�ص��ار بيان �ص��ادر عن ال�ركة، اإىل اأن »الن�صبة النهائية 
�ص��تحدد وفقًا لظروف ال�ص��وق عند الطرح«، م�ص��يفًا اأن »من 
املق��رر توزي��ع اجل��زء االأك��رب من ح�ص��يلة بي��ع االأ�ص��هم على 
م�ص��اهمي ال�رك��ة«. وتوقع��ت ال�رك��ة اأن تك��ون عملي��ة الطرح 
»االأكرب من نوعها« منذ طرح اأ�ص��هم �ركة »اإعمار مولز« يف �ص��وق 

دبي املالية عام 2014.
و�صّجل �صهم »اإعمار« ارتفاعًا بلغ 10 يف املئة اأول من اأم�س، لي�صل اإىل 
7.70 دره��م )نحو 2.1 دوالر( لل�ص��هم، قبل اأن يقّل�س هذا االرتفاع يف 
نهاية التعامات اإىل 7.60 درهم لل�صهم، م�صجًا ارتفاعًا ن�صبته 8 يف املئة. 
واأثرت تطورات �صهم »اإعمار« يف جممل التداوالت يف �صوق دبي، اإذ قاد ارتفاع 
ال�ص��هم ال�ص��وق اإىل االرتفاع بن�ص��بة 2.52 يف املئة، ليقفز موؤ�رها العام اإىل ما 
فوق حاجز 3400 نقطة ب�صت نقاط كاملة، مع ارتفاع كبري يف حجم ال�صيولة يف 

ال�ص��وق اإىل 807 مايني درهم، منها نحو 470 مليونًا قيمة التداوالت على �ص��هم 
»اإعمار« وحده. وحقق ن�ص��اط »اإعمار« للتطوير العقاري منواً كبرياً خال ال�صنوات 
اخلم�س االأخرية، اإذ قفزت املبيعات العقارية لل�ركة من 4.2 بليون درهم )1.14 

بليون دوالر( عام 2012 اإىل 14.4 بليون درهم العام املا�ص��ي.
واأفادت »اإعمار« يف بيانها ال�ص��حايف، باأن قيمة مبيعاتها خال ال�صهور اخلم�صة 
املا�ص��ية، بلغت 2.64 بليون دوالر بزيادة ن�ص��بتها 24 يف املئة مقارنة بالفرتة 

ذاتها من عام 2016.
واأ�ص��ارت اإىل اأن قيمة اإجمايل املبيعات للم�صاريع حتت االإن�صاء حتى نهاية ال�صهر 
املا�ص��ي، بلغت 10.9 بليون دوالر، ومتثل قيم��ة العقارات التي مت بيعها بالفعل، 
لك��ن مل يتم ت�ص��جيل االإيرادات اخلا�ص��ة بها بع��د يف دفاتر ال�رك��ة وفقًا ملعايري 
املحا�ص��بة الدولية. وقال رئي���س جمل�س اإدارة »اإعمار العقاري��ة« حممد العبار، اإن 
»عملية الطرح املقرتحة وتوزيع ح�ص��يلتها يف �ص��كل اأرباح اإ�ص��افية مل�صاهميها، 
وم��ن �ص��منهم حكومة دبي، توؤكد الت��زام ال�ركة املطلق بتحقيق اأعلى م�ص��تويات 
القيم��ة جلميع م�ص��اهميها يف مقابل دعمه��م غري املحدود لل�ركة منذ تاأ�صي�ص��ها 
عام 1997«. واأ�صار اىل اأن »ال�ركة منذ ن�صاأتها، جنحت يف حتقيق عائدات كبرية 
م��ن ن�ص��اط التطوير العق��اري يف الدولة، و�صي�ص��تمر هذا الن�ص��اط يف دعم م�ص��رية 
النم��و للمجموع��ة ، واأ�ص��اف:  نعمل على بناء اإعم��ار جديدة انطاق��ًا من النجاح 
الذي حققناه حتى االآن، مدعومني مبجموعة كبرية من امل�ص��اريع التي ال تزال يف 
مرحل��ة التنفي��ذ وتتميز مبعامل معمارية فريدة من نوعه��ا مبا يف ذلك برج خليفة 

والربج اجلديد يف م�روع خور دبي .

اأعلن وزير الطاقة والرثوة املعدنية االأردين اإبراهيم �صيف، اأن الوزارة با�رت 
اإج��راءات توقي��ع مذك��رات التفاه��م م��ع ال���ركات املوؤهلة لتق��دمي عرو�س 
لا�ص��تثمار يف م�ص��اريع الطاق��ة املتجددة، �ص��من اجلولة الثالث��ة للعرو�س 

املبا�رة وعددها �صتة م�صاريع بقدرة تبلغ 300 ميغاواط
واأو�ص��ح �ص��يف يف بي��ان اأن توقي��ع املذك��رات يه��دف اإىل متك��ني ال�ركات 
املوؤهل��ة من اإعداد عرو�ص��ها وتقدميها للوزارة �ص��من امل��دة املحددة ووفقًا 

الأحكام مواد نظام العر�س املبا�ر رقم )50( لعام 2015 وتعدياته
وكانت وزارة الطاقة والرثوة املعدنية اأعلنت يف اأيار )مايو( املا�صي، قائمة 
ال���ركات املوؤهل��ة لتقدمي عرو�س مبا�رة لا�ص��تثمار يف م�ص��اريع الطاقة 
املتجددة �ص��من اجلول��ة الثالثة للعرو�س املبا���رة، وعددها 30 �ركة يف 

جمال الطاقة ال�صم�صية و14 �ركة يف جمال طاقة الرياح.
وُطرح��ت اجلول��ة الثالثة مل�ص��اريع العرو�س املبا�رة للطاق��ة املتجددة يف 
جمايل الطاقة ال�صم�ص��ية والرياح نهاية العام املا�صي، وبقدرة اإجمالية تبلغ 
300 ميغاواط، ا�صتكمااًل للجهود التي تبذلها وزارة الطاقة والرثوة املعدنية 
لتطبيق ا�ص��رتاتيجيتها، املت�ص��منة رفع ن�صبة م�ص��اهمة الطاقة املتجددة يف 
اإنتاج الطاقة الكلي اإىل 20 يف املئة عام 2020. وتت�صمن اجلولة الثالثة 6 
م�ص��اريع، موزعة بواقع اأربعة الإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة ال�صم�صية 

يف منطقة معان التنموية بالتعاون مع »�ركة تطوير معان« .

الدول النفطية تتجه إلى إدارة اإلنتاج وليس األسواق

بات��ت دول منظم��ة »اأوبك« والدول امل�ص��تقلة الداعمة 
خلطط خف�س االإنتاج، تتجه نحو اإدارة االإنتاج ولي�س 
اإدارة االأ�صواق. اإذ اأ�صبحت الدول املنتجة للنفط تنتهج 
ا�ص��رتاتيجيات قد ترف��ع وترية الطلب وحُت��دث فروقًا 
اإيجابية، وتدر�س حجم الطلب احلقيقي على امل�ص��توى 
العامل��ي وق��درات املنتج��ني. كم��ا ُتخّف���س االإنت��اج 
اليوم��ي لرف��ع اأ�ص��عار النف��ط و�ص��مان عودته��ا اإىل 
م�ص��توياتها الطبيعية وجتاوزها 70 دوالراً للربميل، 

لنيل ر�صى جميع االأطراف.
واأكدت �رك��ة »نفط الهال« االإماراتي��ة يف تقريرها 
االأ�صبوعي، �رورة »الف�ص��ل يف ا�صرتاتيجيات الدول 
املنتج��ة للنفط بني حاجات ال��دول اإىل عائدات النفط 

لا�ص��تمرار يف االإنفاق عل��ى اخلدمات وخطط التنمية 
اخلا�صة بها وبني رفع حجم االإنتاج، الأّن االجتاهات 
احلالي��ة عّمقت حدة الرتاجع، وحا���رت قدرة الدول 
النفطية يف ال�ص��يطرة على م�ص��ارات االأ�صواق العاملية 

حتى االآن 
ولف��ت التقرير اإىل اأن عوامل املناف�ص��ة بني املنتجني 
»باتت ت�ص��كل اأحد اأه��م املظاهر التي ترافق انخفا�س 
اأ�صعار النفط يف االأ�صواق العاملية، بينما ت�صعى الدول 
املنتجة للنفط اإىل اإجراء تعديات على اآليات التعامل 
مع ال��دول امل�ص��تقلة«، اإذ عمدت رو�ص��يا اإىل »االجتاه 
�رق��ًا والرتكي��ز عل��ى توثي��ق العاق��ات التجاري��ة 
م��ع الدول االآ�ص��يوية، وحتدي��داً مع ال�ص��ني واليابان، 
لتعوي���س اأي تقّل�س يف اإمدادات الطاقة الرو�ص��ية اإىل 

اأوروبا ب�صبب التوترات ال�صيا�صية 

يف املقابل، تدّل املوؤ�رات يف االأ�صواق االآ�صيوية على 
»ا�ص��تداد املناف�ص��ة ب��ني كل من ال�ص��عودية ورو�ص��يا، 
كونهم��ا اأك��رب م��وردي النف��ط اإىل ال�ص��ني، وتتف��وق 
رو�ص��يا على ال�ص��عودية باالإمدادات وتتج��اوز مليون 
برميل يوميًا، ف�ص��ًا ع��ن اأن االأطراف بات��وا يتفقون 
عل��ى متديد اتف��اق خف���س االإنتاج، يف ح��ني ال يبدو 
توافر اتفاق على التنازل عن احل�ص�س يف ال�صوق بني 

املنتجني 
ور�صدت موؤ�رات يف ال�صوق النفطية »توافر مزيد من 
العوامل املوؤثرة على م�صتوى املناف�صة بني املنتجني، 
ويع��ود ذل��ك اإىل الوق��ت ال��ذي ق��ررت في��ه الواليات 
املتحدة االن�صحاب من اتفاق باري�س ملكافحة التغري 
املناخي، والذي فتح املجال وا�ص��عًا اأمام بدء مرحلة 
جدي��دة م��ن االإنت��اج االأمريك��ي م��ن النف��ط والوقود 

االأحفوري من دون قيود 
ومل تفل��ح الق��رارات والتوجهات الت��ي اتخذتها الدول 
املنتجة يف  ال�ص��يطرة على تخمة املعرو�س اأو اإدارته 
بكف��اءة، م��ا قاد اإىل ا�ص��تداد م�ص��توى املناف�ص��ة بني 
االأطراف، فيما اأ�ص��بح م�ص��توى التاأث��ري املتوقع على 
اأ�صواق النفط يعتمد على حجم اخلف�س الذي �صيتو�صل 

اإليه املنتجون 
واعترب التقرير اأن ا�ص��تقرار اأ�ص��واق النفط  �صي�صّب يف 
م�صلحة االأطراف �ص��واء كانوا منتجني اأو م�صتهلكني، 
كما �ص��تعمل على التخفيف من حدة املناف�صة ال�صائدة 
حالي��ًا بني املنتج��ني، والتي ت�ص��بب تاأخري ا�ص��تقرار 
االأ�ص��واق وتعافيه��ا، ومواجه��ة مزي��د م��ن التحديات 

واالأخطار 
االتف��اق  »ات�ص��اع  اأن  اإىل  اله��ال«  »نف��ط  وخُل�ص��ت 

والتنام��ي ب��ني املنتجني الكب��ار يف »اأوب��ك« والدول 
غ��ري االأع�ص��اء فيه��ا خ��ال الع��ام اجل��اري، وال��ذي 
حم��ل ق��رارات جوهري��ة، �ص��اهم يف حت�ص��ني كف��اءة 
االأ�ص��واق وا�ص��تجابتها للتط��ورات املحيط��ة به��ا، ما 
اأدى اإىل ال�ص��يطرة على حدة املناف�صة وا�صتقرار تخمة 
املعرو�س ، وعن اأهم االأحداث يف قطاع النفط والغاز، 
تخطط »اأرامكو ال�ص��عودية« الإن�صاء اأكرب جممع بحري 
لل�ص��ناعات البحري��ة يف اخللي��ج من خ��ال م�روع 
م�ص��رتك مع ثاث ���ركات. وتبلغ كلفت��ه 5.2 بليون 
دوالر ويه��دف اإىل امل�ص��اعدة عل��ى تقلي���س اعتم��اد 
االقت�ص��اد عل��ى النف��ط. وت�ص��بب ت��دين اأ�ص��عار النفط 
يف تباطوؤ اقت�ص��اد ال�ص��عودية ب�ص��دة، ومن ثم حتاول 
اململكة خلق وظائف يف قطاع ال�صناعات التحويلية 

واإنتاج �صلع وخدمات اعتادت ا�صتريادها �صابقًا.

واأعلنت »اأرامكو« توقيع اتفاق م�ص��اهمني مع ال�ركة 
»ال�ص��عودية للنق��ل البح��ري« )بح��ري(، التي ت�ص��يطر 
عليه��ا الدول��ة وت�ص��حن النف��ط مل�ص��لحة »اأرامكو« و 
»هيون��داي« الكوري��ة اجلنوبي��ة لل�ص��ناعات الثقيل��ة 
و »المربي��ل« وهي �ركة هند�ص��ية مقره��ا االإمارات 
ومدرج��ة يف بور�ص��ة لن��دن. و�ص��ُيبنى املجم��ع على 
م�ص��احة 4.3 كيلوم��رت مرب��ع يف راأ���س اخل��ري عل��ى 

ال�صاحل ال�رقي للمملكة العربية ال�صعودية 
يف الع��راق، اتفقت �ركة النفط الرو�ص��ية »رو�ص��نفت« 
عل��ى ا�صتك�ص��اف 5 حقول يف اإقليم كرد�ص��تان العراق 
ل�ص��يطرة  اخلا�ص��عة  ال�رك��ة  وبات��ت  وتطويره��ا. 
الكرملني هذه ال�ص��نة، �ركة النف��ط االأوىل التي مُتّول 
م�ص��بقًا �ص��ادرات اخلام م��ن اإقلي��م كرد�ص��تان، وهو 

ن�صاط كانت تهمني عليه طويًا �ركات التجارة  

 ارتفاع السيولة بنسبة 57% في السعودية 

�ص��جلت »ال�ص��وق املالية ال�ص��عودية« )ت��داول( يف االأ�ص��بوع الثاين من 
تعامات �ص��هر رم�ص��ان املبارك، ارتفاعًا ملحوظ��ًا يف معدالت االأداء 
الت��ي ت�ص��مل قيمة االأ�ص��هم املتداولة وكميتها وعدد ال�ص��فقات املنفذة 
مقارنة بنتائج االأ�صبوع املا�صي، ب�صبب زيادة امل�صاربات على بع�س 
االأ�ص��هم املدرجة، يف مقدمها �ص��هم »دار االأركان« الذي ا�ص��تحوذ على 

28 يف املئة من �صيولة ال�صوق، و58 يف املئة من الكمية املتداولة
و�ص��هدت تعامات االأ�صبوع عودة �ص��هم »الباحة« اإىل التداول بعد رفع 
هيئ��ة ال�ص��وق تعليقه عن الت��داول، اإثر اإعان ال�ركة ال�ص��هر املا�ص��ي 
انخفا���س خ�ص��ائرها املرتاكم��ة اإىل 15.7 يف املئ��ة من راأ���س مالها. 
وبلغ��ت مكا�ص��ب ال�ص��هم االإجمالي��ة خ��ال االأ�ص��بوع 14.4 يف املئة، 

مت�صّدراً بها اأ�صهم ال�صوق
وعل��ى رغ��م حت�ص��ن مع��دالت االأداء، اإال اأن املوؤ�ر العام لل�ص��وق ارتفع 
يف �ص��كل طفي��ف يف قراءته و�ص��واًل اإىل 6865.48 نقط��ة يف مقابل 
6863.62 نقطة االأ�صبوع املا�صي بزيادة 0.03 يف املئة، لتتقل�س 
خ�ص��ارة املوؤ���ر منذ مطل��ع هذه ال�ص��نة اإىل 345 نقط��ة اأي 3.78 يف 

املئة
وازدادت ال�ص��يولة املتداولة اإىل 15.8 بليون ريال )4.2 بليون دوالر( 
يف مقابل 10 بايني ريال االأ�ص��بوع املا�صي اأي بن�صبة 57 يف املئة، 

وكذلك الكمية املتداولة بن�ص��بة 95 يف املئة اإىل 1.13 بليون 
�ص��هم، ُنف��ذت يف 281 األف �ص��فقة يف مقاب��ل 246 األفًا اأي 

بارتف��اع 15 يف املئة، و�ص��عد معه متو�ص��ط ال�ص��فقة اإىل 
70 يف املئة اأي  4029 �صهمًا 

وت�ص��در �ص��هم »دار االأركان« قائم��ة االأ�ص��هم املدرج��ة 
جلهة الكمية وال�ص��يولة املتداولة منه التي بلغت 4.5 

بلي��ون ري��ال، اأي 28.4 يف املئ��ة من ال�ص��يولة يف 
ال�ص��وق، بعد ت��داول 660 مليون �ص��هم اأي 58 يف 

املئ��ة من الكمية املتداولة، زاد �ص��عره 7.21 يف 
املئة اإىل 6.84 ريال

وح��ّل �ص��هم »االإمن��اء« ثاني��ًا جله��ة الكمي��ة 
وال�ص��يولة املتداولة التي بلغ��ت 2.6 بليون 

ريال اأي 16.3 يف املئة، بعد تداول 179 
مليون �ص��هم اأي 16 يف املئة من الكمية 

املتداول��ة، �ص��عدت ب�ص��عره 1.49 يف 
املئ��ة اإىل 14.33 ري��ال

وج�����اء �ص��هم »�ص��ابك« يف املرتبة 
الثالث��ة جلهة ال�ص��يولة املتداولة، 

الت��ي بلغ���ت 2.44 بليون ريال 
املئ��ة،  يف   15.5 ن�ص��بتها 

بع��د تداول 25 مليون �ص��هم 
املئ��ة،  يف   2.2 ن�ص��بتها 

خاله��ا  �ص��عره  ارتف��ع 
اأي  ري��ال   99.14 اإىل 

1.61 يف املئة
�ص��هم  وت�ص��در 

قائم��ة  »الباح��ة« 
الرابحة  االأ�ص��هم 

يف ال�ص��وق بعد 
اإىل  عودت��ه 

 ، ل و ا لت��د ا

وارتف��ع 14.40 يف املئ��ة اإىل 25.74 ريال بعد ت��داول 13.8 مليون 
�صهم، تاه �صهم »التاأمني العربية« الذي ارتفع 14.22 ريال اأي 9.81 
يف املئة. و�ص��جل �صهم »بدجت ال�ص��عودية« اخل�صارة االأكرب والتي بلغت 
ن�ص��بتها 6.74 يف املئ��ة، ليرتاجع �ص��عره اإىل 20.75 ريال بعد تداول 
1.84 مليون �ص��هم، تاه �ص��هم »البحر االأحمر« الذي خ�ر 6.62 يف 

املئة من قيمته اإىل 21.29 ريال بعد تداول 329 األف �ص��هم.
و�صهدت جل�صات االأ�صبوع تداول اأ�صهم 174 �ركة بعد رفع تعليق �صهم 
»الباحة«، تراجعت اأ�صعار اأ�صهم 119 �ركة منها، بينما ارتفعت اأ�صعار 
اأ�ص��هم 55 �ركة، لرتتفع القيمة ال�صوقية لاأ�صهم املدرجة اإىل 1.625 

تريليون ريال اأي 0.22 يف املئة.
وارتفع���ت موؤ�ص����رات خم�ص�����ة قط���اعات من ال�صوق، اأبرزها لاأ�صبوع 
الث����اين على الت��وايل موؤ�ر اإنتاج االأغذية املرتفع 2.67 يف املئة اإىل 
5556 نقط��ة، ت��اه موؤ�ر االإع��ام 1.34 يف املئة، ثم موؤ�ر تطوير 

العق��ارات 1.12 يف املئ��ة.
وحقق موؤ�ر االت�ص��االت رابع اأكرب زيادة يف ال�صوق ن�صبتها 0.93 يف 

املئة، تاه موؤ�ر امل�صارف 0.57 يف املئة اإىل 4849 نقطة.
وهبط��ت موؤ�رات 15 قطاع��ًا اآخر، اأبرزها موؤ�ر ال�ص��ناديق العقارية 
املتداول��ة ال��ذي هب��ط 3.89 يف املئ��ة اإىل 5502 نقطة، ت��اه موؤ�ر 
اخلدم��ات التجارية ب�3.53 يف املئة اإىل 4047 نقطة، ثم موؤ�ر النقل 

ب�2.58 يف املئة اإىل 3838 نقطة. 
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