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حركة األسهم

لبنان خارج نطاق الالئحة السوداء

تباطؤ معدل التضخم بمنطقة اليورو في يونيو

تركيا أكبر وجهة لصادرات القمح الروسي  

أطول انخفاض للقدرة الشرائية منذ  األسهم األوروبية تسجل تراجعًا شهريًا قياسيًا
50 سنة في بريطانيا

�أثبششت لبنششان ��سششتيفاءه �إىل حششد كبششر �ششروط 
�المتثال لقو�عد �ل�سفافية �ل�ريبية، يف تقومي 
ح�سششل عليششه من »�ملنتششدى �لعاملي لل�سششفافية 
�ل�ريبيششة« بعششد �جتماعاته �لتي ��ست�سششافتها 
هششذه  لبنششان  �ملا�سششي. وح�ششر  �ل�سششهر  بنمششا 
لششوز�رة  �لعششام  باملديششر  ممثششًا  �الجتماعششات 
�ملششال �آالن بيفاين منتدبًا مششن وزير �ملال علي 
ح�سششن خليل، ومب�رف لبنان �ملركزي منتِدبًا 
بيار كنعششان وكاريششن �رتوين. و�أعلنششت وز�رة 
�ملششال يف بيان �أم�س، �أن »هذ� �لت�سششنيف �جليد 
 FASTلششش� مر�جعششة  بتخطششي  للبنششان  �سششمح 
TRACK، ومششن ثششم جتّنب و�سششعه على �أي 
الئحششة �سششود�ء حلجششة عششدم �المتثششال لقو�عششد 

�ل�سفافية �ل�ريبية 
ويف �لتفا�سيل، لفتت �النتباه �إىل �أن »يف �أيلول 
)�سششبتمرب( 2016 ويف �إطششار تقششومي لبنان من 
جانششب �ملنتدى �لدويل حول �ل�سششفافية وتبادل 
�ملعلومششات لغايات �ريبيششة، »متّكن يف حينه 
مششن جتششاوز �ملرحلششة �الأوىل للتقششومي �ملتعلقة 
باالإطار �لت�ريعي لتبادل �ملعلومات بناًء على 

طلب
لكن �ملنتدى �أو�سششى بش »�إقر�ر �لقو�نني �لازمة 
�لتي تزيششل �أي �لتبا�س يف تطبيق �لقو�نني �لتي 

كانت �سششائدة وكذلك �لتقدم يف مهلة �أق�سششاها 
ني�سششان )�إبريششل( �ملا�سششي بطلب تقششومي �الإطار 
 ،FAST TRACK �أ�سششا�س  علششى  �لعملششي 
ب�سششبب تاأخششر لبنششان باالنتقششال �إىل �ملرحلششة 
�لثانيششة من �لتقومي �ملت�سششلة باالإطششار �لعملي 
لتبششادل �ملعلومات بناء على طلب«. وذكرت �أن 
�ملجل�س �لنيابي »�أقّر يف ت�رين �الأول )�أكتوبر( 
2016 �لقو�نششني �ملطلوبة �ملقرتحة من وز�رة 
�ملششال، وُعششدت هششذه �لقو�نني �الأ�سششا�س لتطبيق 
�ملعايششر �لدولية لتبادل �ملعلومششات بناء على 

طلب 
و��ستناد�ً �إىل تو�سيات �ملنتدى وبهدف ح�سول 
لبنششان على ت�سششنيف قبششل �سششدور �لائحة عن 
دول »جمموعة �لع�رين« خال �ل�سششهر �حلايل، 
�أو�سششحت �لوز�رة �أن »خليل طلششب تقومي لبنان 
على �أ�سا�س �لشFAST TRACK يف ني�سان، 
وقدم �لفريق �للبناين �لتقارير �ملطلوبة يف هذ� 
�الإطار بنتيجة جهششد كبر بذله، وهو موؤلف من 
وز�رة �ملششال و�مل�ششرف �ملركششزي«. كمششا وقع 
لبنان يف باري�س يف �أيار )مايو( �ملا�سي، بناًء 
 MAC & على مو�فقة جمل�س �لوزر�ء �تفاقي
MCAA«. و�أبلغ فريششق �لتقومي يف �ملنتدى 
فريششق عمششل وز�رة �ملششال »ح�سششوله نتيجة هذ� 
LARGELY CO M  �جلهد على ت�سنيف

 PLIANT

تباطاأ �رتفاع معدل �لت�سششخم �ل�سششنوي يف 
منطقششة �ليورو خششال يونيو لل�سششهر �لثاين 
علششى �لتو�يل لي�سششل �إىل �أدنى م�سششتوى له 
خششال �لعام �جلاري، ما ي�سششّكل �نتكا�سششة 
ل�سيا�سششات �لبنششك �ملركششزي �الأوروبي مع 

��ستمر�ر برنامج �لتحفيز لل�سنة �لر�بعة.
�لتابعششة  �الإح�سششاء�ت  وكالششة  وذكششرت 
لاحتاد �الأوروبي �أن �أ�سششعار �مل�سششتهلكني 
يف منطقششة �ليورو �رتفعت بن�سششبة 1.3% 
ولكنهششا  �ملا�سششي  �لعششام  مششع  مقارنششة 
�نخف�سششت باملقارنة مع %1.4 �مل�سجلة 

يف مايو 

  قششال جتششار ومششوردون �إن تركيششا قششد ت�سششبح 
�أكششرب وجهة ل�سششادر�ت �لقمح �لرو�سششي يف عام 
2017M2018 �لت�سويقي �لذي يبد�أ يف �الأول 
مششن يوليو متوز متجاوزة بذلك م�ر �لتي يبدو 
�أن رو�سششيا تخ�ر �أر�سششية بها ل�سالح مناف�سني 

مثل �أوكر�نيا ورومانيا
و�أدت ت�سششوية خششاف جتاري مع تركيا �ل�سششهر 
�ملا�سششي �إىل زيششادة مبيعات �لقمششح �لقادم من 

رو�سيا.
 يف �لوقت ذ�ته تخ�ر فيه رو�سيا ن�ساطا مربحا 
�أكششرب م�سششتورد للقمششح يف �لعششامل،  يف م�ششر، 

ل�سالح مناف�سني �أقل ثمنا
ومششن �ملتوقششع على نطاق و��سششع �أن تزيد تركيا 
و�رد�تهششا مششن �لقمح خششال �لعام �حلششايل على 

�لرغششم مششن �حل�سششاد �ل�سششخم �ملتوقششع، وقششال 
تاجر �أوروبي من �ملرجح �أن ت�سششتمر �سششادر�ت 
�لطحني �لرتكية �ل�سششخمة يف �لعام �جلديد مبا 
يخلق �ملزيد مششن و�رد�ت �لقمح يف �لوقت �لذي 
مششا ز�لت فيه تركيششا من كبار مششوردي �لطحني 
يف مناطششق بها م�سششاكل بينها �سششوريا و�لعر�ق 
رئي�ششس  بافين�سششكي  �إيجششور  وقششال  و�ل�سششود�ن، 
�لت�سششويق لدى رو�سششاجروتر�ن�س، �إن �ملناف�سششة 
على �ل�سششوق �مل�رية �ستكون �أقوى يف �ملو�سم 
�جلديششد و�إن تركيا قد ت�سششبح �أكرب �سششوق للقمح 

2017M2018 لرو�سي يف�
وجرى عر�س �لقمح �الأوكر�ين و�لروماين ب�سعر 
�أقل من �لرو�سي يف �ملناق�سة �مل�رية �ل�سابقة 
يف 22 يونيو حزير�ن عندما �سششعر �مل�سششدرون 
باال�سششطر�ر الإ�سششافة عاو�ت لتغطية عدد من 

�ملخاطر �ملحتملة.

يف  �الأوروبيششة  �الأ�سششهم  ��سششتقرت 
�لتعامششات �ملبكششرة، لكنهششا تتجه نحو 
�إنهششاء تعامات حزير�ن )يونيو( �ملا�سششي 
بت�سششجيل �خل�سششارة �ل�سششهرية �الأكششرب خششال 
�سنة، و�سط �سششعف �ملعنويات ب�سبب �ملخاوف 
�ملتعلقة بت�سديد �ل�سيا�سة �لنقدية. و��ستقر �ملوؤ�ر 
»�سششتوك�س 600« لاأ�سششهم �الأوروبية من دون تغير 
يذكششر، بينمششا ز�د موؤ�ششر �الأ�سششهم �لقياديششة يف منطقة 
�ليورو 0.1 يف �ملئة و�نخف�س �ملوؤ�ر »فاينن�سال تاميز 
100« �لربيطاين 0.3 يف �ملئة. وخ�ر �ملوؤ�ر »�ستوك�س« 
�أكرث من 2 يف �ملئة منذ بد�ية حزير�ن �ملا�سششي، بعد مكا�سب 
��سششتمرت �أربعة �أ�سهر بدعم من �نح�سششار �ملخاوف �ل�سيا�سية يف 
منطقة �ليورو وحت�ّسششن �الآفاق �القت�سششادية. ولكن �سدور تعليقات 
متيل �إىل �لت�سششديد �لنقدي من م�سوؤولني يف م�سششارف مركزية �أخر�ً، 
�أثارت موجة بيع و��سششعة وفر�ست �سششغوطًا على �الأ�سهم �مل�ستفيدة من 

تدين �أ�سعار �لفائدة و�أ�سهم �ركات �لت�سدير.
وكانششت حتركات موؤ�ششر�ت �لقطاعات حمششدودة �أم�س، و�سششجل موؤ�ر قطاع 
�لنفششط و�لغششاز �خل�سششائر �الأكرب بانخفا�سششه 0.6 يف �ملئة، بينمششا �رتفع موؤ�ر 
قطاع �لبنوك، �لذي ي�ستفيد من �رتفاع �لفائدة، لليوم �خلام�س على �لتو�يل. وكان 
�سششهم »غرين كينششغ« �لربيطانية للتجزئة �أكرب �خلا�رين على �ملوؤ�ر »�سششتوك�س« 

بهبوطششه 6.6 يف �ملئششة، بعدمششا خف�س »جيششه بي مورغان« ت�سششنيفه لل�سششهم �إىل 
حمايد، بينما �سششعد �سششهم »�سششب �سششي 7« خلدمات حقول �لنفط 4.1 يف �ملئة بعد 

�سفقة ��ستحو�ذ.
وهبط �ملوؤ�ر »نيكاي« لاأ�سششهم �ليابانية �إىل �أدنى م�سششتوياته يف �أ�سبوعني و�سط 
خمششاوف من �نتهاء حقبششة �لتمويل �لرخي�س من �مل�سششارف �ملركزيششة �الأوروبية 
قريبششًا. وبينمششا تر�جششع 30 موؤ�ر�ً مششن بني موؤ�ششر�ت �لقطاعششات �لفرعية ملوؤ�ر 
»توبك�س« �لبالغ عددها 33، �سششجلت �ركات �لتكنولوجيا خ�سو�سششًا �أد�ًء �سعيفًا 

بعد هبوط حاد ملوؤ�ر »نا�سد�ك« ليل �أول من �أم�س، قّو�س �ملعنويات.
و�نخف�س �ملوؤ�ر »نيكاي« �لقيا�سي 0.9 يف �ملئة ليغلق عند 20033.43 نقطة، 
بعدما تر�جع يف وقت �سششابق �إىل 19946.51 نقطة م�سششجًا �أدنى م�ستوياته منذ 
16 حزير�ن �ملا�سي. و�سعد �ملوؤ�ر 1.9 يف �ملئة خال �ل�سهر �ملا�سي، م�سجًا 

ثالث مكا�سششبه �ل�سششهرية على �لتو�يل، كما �رتفع 5.9 يف �ملئة خال �لربع �لثاين.
و�سششجلت �أ�سششهم بع�س �ركات �لتكنولوجيا موجة بيع، �إذ نزل �سهم »�أدفانتي�ست« 
2.1 يف �ملئة و »بانا�سونيك« 1.7 يف �ملئة. وينتاب م�ستثمري �الأ�سهم �لقلق يف 
�سششاأن رفع �أ�سششعار �لفائدة على م�ستوى �لعامل مع �سدور تعليقات متيل �إىل �لت�سديد 
�لنقششدي من �لبنك �ملركششزي �الأوروبي وبنك �إنكلرت� �ملركزي وبنششك كند� �ملركزي، 

دفعت �مل�ستثمرين �إىل مر�جعة ت�سور�تهم.
و�أظهششرت بيانششات �أم�س �أن �أ�سششعار �لتجزئة �الأ�سششا�س يف �ليابششان �رتفعت 0.4 يف 
�ملئة يف �أيار )مايو( �ملا�سششي مقارنة مب�سششتو�ها قبل عام، لرتتفع لل�سهر �خلام�س 
على �لتو�يل وتعطي �لبنك �ملركزي بع�س �الأمل يف �أن يوؤدي حت�سششن �القت�ساد �إىل 
رفع �لت�سششخم تدريجششًا نحو هدفه �لبالغ 2 يف �ملئششة. و�نخف�س �ملوؤ�ر »توبك�س« 

�الأو�سع نطاقًا 0.8 يف �ملئة ليغلق عند 1611.90 نقطة.

�أظهششرت بيانششات حكوميششة �أن �مل�سششتهلكني �لربيطانيني �سششهدو� �أطول موجة 
�نخفا�ششس يف قدرتهششم �ل�ر�ئية منذ �سششبعينات �لقرن �ملا�سششي، �أي منذ نحو 
50 �سششنة، ولكن هناك موؤ�ر�ً على �أن �القت�سششاد رمبا �كت�سششب بع�س �لزخم 
�أخر�ً. وتعطي �الأرقام �ل�سادرة عن مكتب �الإح�ساء�ت �لوطنية �سورة قامتة 
للم�سششتهلكني �لذيششن يو�جهششون �ل�سششدمة �ملزدوجششة �لناجتة عششن تباطوؤ منو 
�الأجور و�رتفاع �لت�سششخم �لذي يرجع الأ�سششباب عديدة، على ر�أ�سها �نخفا�س 
قيمششة �جلنيششه �الإ�سششرتليني منششذ �لت�سششويت مل�سششلحة �خلششروج مششن �الحتششاد 
�الأوروبششي. و�أكششد مكتششب �الإح�سششاء�ت �لوطنيششة �أن »�لدخل �لقابششل لاإنفاق، 
�ملعدل يف �سششوء �لت�سششخم، �نخف�س للربع �لثالث على �لتششو�يل«، عازيًا ذلك 
يف جزء منه �إىل توقيت دفع �ل�ر�ئب. ومتثل موجة �النخفا�س �أ�سششو�أ موجة 
مششن نوعهششا منذ �سششبعينيات �لقرن �ملا�سششي. وهبط معدل �الدخششار �إىل �أدنى 
م�سششتوياته على �الإطاق عند 1.7 يف �ملئششة. ويرتقب »بنك �نكلرت�« �ملركزي 
موؤ�ر�ت على ت�سششارع �القت�سششاد بعد بد�ية �سششعيفة خال �لعام �حلايل، يف 
وقت ي�سعى �إىل حتديد موعد زيادة �أ�سعار �لفائدة للمرة �الأوىل يف 10 �سنني ، 
و�أكد �ملكتب �أن �القت�ساد منا 0.2 يف �ملئة فقط خال �لربع �الأول من �لعام 
�حلايل مقارنة بالربع �ل�سابق، لي�سجل بذلك تباطوؤ حاد�ً مقارنة بوترة �لنمو 
يف �لربع �الأخر عام 2016 و�لبالغة 0.7 يف �ملئة على �أ�سا�س ربع �سنوي. 

أكبر مكاسب أسبوعية للنفط في شهرين

�جتهششت �لعقود �الآجلششة للنفط �خلششام، �إىل حتقيق �أكرب 
مكا�سششبها �الأ�سبوعية منذ منت�سف �أيار )مايو( لتنهي 
موجششة خ�سششائر ��سششتمرت خم�سششة �أ�سششابيع، �إذ وجدت 
�الأمركششي.  �الإنتششاج  �نخفا�ششس  يف  دعمششًا  �الأ�سششعار 
يف   5.1 �الأمركششي  للخششام  �الآجلششة  �لعقششود  وز�دت 
�ملئششة منذ بد�ية �الأ�سششبوع، بينما �رتفعششت عقود خام 
�لقيا�س �لعاملي مزيج »برنت« 4.8 يف �ملئة، لي�سجل 
�خلامان �أكرب زيادة �أ�سششبوعية منذ �الأ�سششبوع �ملنتهي 

يف 19 �أيار 
وز�د �خلششام �الأمركي 0.6 يف �ملئة �أو 27 �سششنتًا �إىل 
45.20 دوالر للربميل. و�رتفع خام »برنت« 0.6 يف 

�ملئة �أو 30 �سنتًا �إىل 47.72 دوالر للربميل 

ووجششدت �الأ�سششو�ق دعمششًا خششال �الأ�سششبوع �حلايل يف 
�الأمركششي،  �الإنتششاج  �نخفا�ششس  �إىل  ت�سششر  بيانششات 
بعدما و�سششلت �أ�سششعار �خلام �إىل �أدنى م�ستوياتها يف 
ع�رة �أ�سششهر �الأ�سبوع �ملا�سششي، يف ظل تنامي تخمة 
�ملعرو�ششس. و�نخف�ششس �الإنتششاج �الأمركششي 100 �ألف 
برميل يوميششًا �إىل 9.3 مليون برميل يوميًا �الأ�سششبوع 
�ملا�سششي، م�سششجًا �أكششرب هبششوط �أ�سششبوعي منششذ متوز 

)يوليو( 2016.
وال تز�ل �إمد�د�ت �لنفط �لعاملية وفرة على �لرغم من 
خفو�سششات �الإنتاج �لتي تعكششف عليها منظمة �لبلد�ن 
�مل�سدرة للبرتول )�أوبك( وبع�س �ملنتجني �مل�ستقلني 
بو�قششع 1.8 مليششون برميششل يوميًا منذ كانششون �لثاين 

)يناير(.
من جهة �أخرى، �أعلن م�سدر مطلع على جدول حتميل 

ناقششات �لنفششط يف �إير�ن �إن �سششادر�تها من �خلام يف 
متوز تتجه لانخفا�س �سششبعة يف �ملئة عن م�سششتو�ها 
خششال �ل�سششهر �حلششايل، �لششذي كان �الأعلششى يف ثاثششة 
�أ�سششهر، ما يعز� يف �الأ�سششا�س �ىل �نخفا�س �ل�سششادر�ت 
�إىل �أوروبششا. وترفششع �إير�ن �لع�سششو يف »�أوبششك«، �إنتاج 
�لنفط كي ت�سششتعيد ح�ستها �ل�سششوقية �لتي فقدتها يف 
ظششل �لعقوبات �لغربية مل�سششلحة مناف�سششني �إقليميني 
مثل �ل�سعودية. ويف �لعام �ملا�سي �سجلت �ل�سادر�ت 
�نخفا�سششًا مماثًا يف متوز قبششل �أن تتعافى بقوة بدء�ً 

من �آب )�أغ�سط�س(.
ويتاأرجششح �إجمششايل �إنتششاج �لنفط حول �أكششرث من 3.9 
مليششون برميششل يشوميششًا، ومششششن �ملتوقع �أن ي�سششل �إىل 
�أربعششة مايششني برميل بحلششول �آذ�ر )مار�ششس( 2018 
وفششقششًا ملا ذكششره وزيششر �لنفششط �الإير�ين بيجششن زنغنه 

�ل�سششهر �حلايل.و�أ�ساف �مل�سششدر �أن �إجمايل حتميات  
�لنفط �خلام من �ملو�نئ �الإير�نية، با�ستثناء �ملكثفات 
مششن حقول �لغاز، �سششتبلغ 1.93 مليششون برميل يوميًا 
يف �ل�سششهر �ملقبششل، وي�سششمل ذلك مليوين برميل �سششيتم 
تخزينها على منت ناقات. ومل تتو�فر بيانات حتميل 
�ملكثفات، وهو نوع من �خلام �خلفيف �لفائق �جلودة، 
ل�سهري حزير�ن )يونيو( ومتوز. ومن �ملتوقع �أن يبلغ 
�إجمايل �سادر�ت �خلام يف متوز 1.86 مليون برميل 
يوميًا، بزيادة �ثنني يف �ملئة عن م�سششتو�ه قبل �سششنة، 
مششن بينها 1.28 مليون برميل يوميًا تتجه �إىل �آ�سششيا 

و580 �ألفًا يوميًا �إىل �أوروبا.
ياأتششي ذلك مقارنة بششش1.30 مليون برميششل يوميًا �إىل 
�آ�سششيا، و700 �ألف برميل �إىل �أوروبا هذ� �ل�سششهر. ومن 
�ملنتظر �أن ت�سششتورد �ل�سني �أكرب م�سرت للنفط �الإير�ين، 

658 �ألف برميل يوميًا خال �ل�سهر �حلايل وهي �أكرب 
كميششة منذ �أيلول )�سششبتمرب( �ملا�سششي وتزيد ثاثة يف 

�ملئة على م�ستوى حزير�ن.
وتظل �لهند ثاين �أكرب م�سرت بتحميل 395 �ألف برميل 
يوميًا �ل�سششهر �حلايل، ما ميثل �نخفا�سششًا ن�سششبته 15 
يف �ملئششة عن حزير�ن وفق �مل�سششدر. ومن �ملتوقع �أن 
ت�ستورد �ليابان 134 �ألف برميل يوميًا �ل�سهر �حلايل 
بارتفششاع 34 يف �ملئة عن حزير�ن لت�سششجل �لو�رد�ت 
�ليابانيششة �أعلششى م�سششتوياتها منذ كانششون �لثاين. كما 
تتجششه حتميششات �خلام �مل�سششدر �إىل كوريششا �جلنوبية 
�ل�سششهر �ملقبششل �إىل �الرتفششاع الأعلششى م�سششتوياتها يف 
�أربعة �أ�سششهر عنششد 97 �ألف برميل يوميًا مششن 90 �ألفًا 

خال �ل�سهر. �حلايل
ويف �أوروبا، من �ملنتظر �أن ت�سششتورد تركيا، �مل�سرتي 

�لرئي�سششي هناك، 194 �ألف برميششل يوميًا، بانخفا�س 
27 يف �ملئة عن حزير�ن. �أما �إيطاليا ف�ست�ستورد ما 
يقرب من 100 �ألف برميل يوميًا �نخفا�سا من 133 
�ألفششًا. وتابششع �مل�سششدر �أن و�رد�ت �ليونششان و�إ�سششبانيا 
مششن �لنفط �الإير�ين �سششتقارب 65 �ألششف برميل يششوميششًا 
لششكل منهما �ل�سششهر �ملقبششل، من دون تغيششر يذكر عن 

م�ستويات حزير�ن.
من ليبيا، �أعلن م�سششدر يف قطاع �لنفط �أن �إنتاج �لبلد 
مششن �خلششام �رتفششع �إىل 1.012 مليون برميششل يوميًا. 
وكانت �ملوؤ�س�سششة �لوطنية للنفط ت�سششتهدف �لو�سششول 
باالإنتششاج �إىل مليششون برميششل يوميششًا بحلششول نهايششة 
�ل�سششهر �جلاري. ووجششد �الإنتاج دعمششًا يف �التفاق مع 
»فينرت�سششال« �الأملانيششة علششى ��سششتئناف �الإنتاج بعد 

توقفه ب�سبب خاف تعاقدي.

أرباح شركات البتروكيماويات السعودية 
1.9 بليون دوالر في 3 أشهر

�رتفعت �الأرباح �ل�سششافية ل�ركات قطششاع »�لبرتوكيماويات« �ملدرجة 
�أ�سششهمها يف »�ل�سششوق �ملالية �ل�سششعودية« خششال �لربششع �الأول من �لعام 
�حلايل �إىل 7.2 بليون ريال )1.92 بليون دوالر(، من 3.7 بليون �لعام 
�ملا�سششي، �أي 95 يف �ملئششة، ومقارنة بششش4.2 بليون ريششال خال �لربع 
�ل�سابق، بزيادة 72 يف �ملئة، بعد �رتفاع متو�سط �أ�سعار بيع �ملنتجات.
وكانت 11 �ركة م�سششاهمة من �لقطاع �سششجلت منو�ً يف �أرباحها خال 
�لربششع �الأول، و�لتششي بلغت 7.45 بليون ريال، بينما �سششجلت 3 �ركات 
خ�سششائر بلغششت 249.5 مليششون ريششال. وجششاءت »�ل�ركششة �ل�سششعودية 
لل�سششناعات �الأ�سا�سية« )�سابك( يف �سد�رة �ل�ركات �لر�بحة يف �ل�سوق 
وقطششاع »�لبرتوكيماويات« باأرباح �سششافية بلغششت 5.24 بليون ريال، 
�أي 70 �ملئششة مششن �إجمايل �أرباح �ل�ششركات �لر�بحششة، يف مقابل 2.91 
بليششون ريششال للربع �الأول �لعام �ملا�سششي، بزيششادة 80 يف �ملئة. وعزت 
�ل�ركة �الأرباح �إىل �رتفاع متو�سط �أ�سعار بيع �ملنتجات، �إذ �إن �إجمايل 
�ملبيعششات/ �الإيششر�د�ت بلششغ 36.95 بليششون ريششال يف مقابششل 33.47 
بليششون، بارتفششاع 10 يف �ملئة، كمششا بلغ �إجمايل �لدخل �ل�سششامل خال 
5.42 بليششون ريششال يف مقابل 3.13 بليون، بارتفششاع 73 يف �ملئة. 
و�رتفعت �أرباح »�سششابك« خال �لربع �الأول من �لعام �حلايل 51.4 يف 
�ملئة مقارنة بالربع �لر�بع �لعام �ملا�سي، نتيجة �رتفاع متو�سط �أ�سعار 

بيع �ملنتجات.
وجششاءت »�ركة ينبع �لوطنية للبرتوكيماويات« )ين�سششاب( يف �ملرتبة 
�لثانيششة باأربششاح �سششافية بلغششت 608 مايششني ريششال، يف مقابل 422 

مليونًا �لعام �ملا�سششي، بارتفششاع 44.2 يف �ملئة، ويف مقابل 
609 مايني ريال للربع �ل�سابق، برت�جع 0.15 يف �ملئة. 

وعزت �ل�ركة �رتفاع �الأرباح �إىل �سششعود متو�سششط �أ�سعار 
�لبيششع لششكل �ملنتجات وزيششادة �لكميششات �ملباعششة، على 

�لرغم من �رتفاع متو�سط �أ�سعار مو�د �للقيم.
�ل�سششعودية«  �لعربيششة  �الأ�سششمدة  »�ركششة  وجششاءت 

)�سششافكو( يف �ملرتبة �لثالثة باأرباح �سافية بلغت 
279 مليونششًا  423 مليششون ريششال، يف مقابششل 

�لعششام �ملا�سششي، بارتفششاع 52 يف �ملئة، ويف 
مقابششل 265 مليون ريال للربششع �لر�بع عام 

�رتفعششت  �ملئششة،  60 يف  2016، بزيششادة 
معها ربيحة �ل�سششهم �إىل 1.02 ريال يف 

مقابششل 0.67 ريششال للربششع �الأول عام 
2016. وعزت �ل�ركة هذ� �الرتفاع 

�إىل زيادة �أ�سعار بيع منتج �ليوريا 
و�نخفا�ششس تكاليششف �ملبيعششات 

�لكميششات  تر�جششع  نتيجششة 
�ملباعة، �إ�سششافة �إىل �رتفاع 

ن�سششيب �ل�ركة من �أرباح 
»�ركة �بن �لبيطار«.

»�ملجموعششة  وجششاءت 
�ل�سعودية لا�ستثمار 

يف  �ل�سششناعي« 
�لر�بعة  �ملرتبششة 

ح  بششا ر باأ
فية  �سششا

بلغششت 
 3 1 0

مايششني ريال، يف مقابششل 29 مليونًا �لعام �ملا�سششي، بزيادة 967 يف 
�ملئششة، ويف مقابششل 52 مليون ريششال للربع �ل�سششابق، بارتفاع 496 يف 
�ملئششة، �رتفعششت معها ربحية �ل�سششهم �إىل 69 هللة مششن 6 هلات. وعزت 
�ملجموعششة �الرتفششاع �إىل زيششادة ح�سششتها يف �أربششاح �مل�سششاريع �ملد�رة 

ب�سكل م�سرتك لتبلغ 261 مليون ريال، يف مقابل 93 مليونًا.
وحّلت »�ركة كيان �ل�سششعودية« خام�سششة باأرباح �سافية بلغت 265.4 
مليششون ريال يف مقابل خ�سششارة بلغت 195 مليونششًا، بلغت معها ربحية 
�ل�سششهم 18 هللة يف مقابل خ�سششارة لل�سششهم مقد�رهششا 13 هللة. وحققت 
»�ل�ركششة �لوطنية للبرتوكيماويششات« )برتوكيم( �أرباحًا �سششافية بلغت 
168 مليون ريال يف مقابل 121.4 مليون، بارتفاع 38.3 يف �ملئة، 
�رتفعششت معها ربحية �ل�سششهم �إىل 34 هللة مششن 25 هللة. وعزت �ل�ركة 
ذلك �إىل �رتفاع متو�سششط �أ�سششعار �ملنتجات، وحت�سششن �الإير�د�ت �الأخرى. 
وبلغششت �أربششاح »�ل�ركششة �ملتقدمششة للبرتوكيماويششات« 124.4 مليون 
ريششال، يف مقابششل 143 مليونًا، برت�جع 13 يف �ملئة، ويف مقابل 208 

مايني ريال للربع �ل�سابق، برت�جع 40 يف �ملئة.
ويبلششغ عدد �ل�ركات �ملدرجة �أ�سششهمها يف »�ل�سششوق �ملالية« من قطاع 
»�لبرتوكيماويات« 14 �ركة م�سششاهمة، �رتفعت قيمتها �ل�سششوقية وفق 
�إغاق �ل�سششوق نهاية �الأ�سششبوع �إىل 437 بليون ريال، متثل 25 يف �ملئة 
�الإجمايل، بينما تبلغ روؤو�س �أمو�ل �ركات �لبرتوكيماويات 92 بليون 
ريال. وتاأتي »�سششابك« يف �ل�سششد�رة جلهة ر�أ�س �ملششال �لبالغ 30 بليون 
ريششال، تليهششا »كيان �ل�سششعودية« بش15 بليششون ريال، ثم »ر�بششغ للتكرير 
و�لبرتوكيماويات« بش8.76 بليون ريال، بينما ُتعد �ركة »�للجني« �أقل 

�ل�ركات �ملدرجة يف �لقطاع بر�أ�سمال 692 مليون ريال .
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