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حركة األسهم

األلمنيوم يهبط من أعلى مستوى في خمسة أسابيع

قطاع الصناعات التحويلية يتراجع في بريطانيا 

أوضاع البورصات تحت المجهر السويسري

تركيا تضع يدها على ألف شركة   الهيئات االقتصادية اللبنانية تكرر رفضها الضرائب
منذ محاولة االنقالب

هبط الأملنيوم متاأثراً بجني للأرباح واإ�ش��ارات 
عل��ى اأن وف��رة الإم��دادات ما زال��ت كبرية على 
الرغ��م م��ن املخ��اوف ب�ش��اأن تقل���ص الطاق��ة 

الإنتاجية يف ال�شني.
واجت��ه امل�ش��تثمرون اىل جني الأرب��اح بعد اأن 
�ش��جل املعدن اأعلى م�ش��توى يف خم�شة اأ�شابيع 
اأول م��ن اأم�ص، وقال حمللون اإن هناك وفرة يف 
الإمدادات العاملية تبدد اأثر املخاوف يف �ش��اأن 
ال�ش��ني التي اأ�ش��درت يف وقت �شابق من العام 
اأوامر ملنتجي ال�شلب والأملنيوم يف 28 مدينة 
بتقلي�ص الإنتاج يف ال�ش��تاء، حي��ث تعزز بكني 
جه��ود مكافح��ة ال�ش��باب الن��اجت عن ت�ش��اعد 

الأدخنة.
واأغلق��ت عقود الأملنيوم القيا�ش��ية ت�ش��ليم بعد 

للمع��ادن«  لن��دن  »بور�ش��ة  يف  اأ�ش��هر  ثلث��ة 
دولراً   1930 اإىل  املئ��ة  يف   0.7 منخف�ش��ة 
للطن بعد اأن �ش��جلت اأعلى م�شتوى منذ 30 اأيار 

)مايو( اأول من اأم�ص عند 1948 دولراً للطن.
واأغل��ق النحا���ص، ال��ذي ع��ادة ما يك��ون القوة 
الدافعة بني املعادن الأ�شا�ش��ية، منخف�شًا 0.4 
يف املئ��ة اإىل 5828 دولراً للطن، بينما تراجع 
النيكل يف العقود القيا�ش��ية للت�ش��ليم بعد ثلثة 
اأ�ش��هر 1.7 يف املئ��ة اإىل 8920 دولراً للط��ن 
بع��د اأن �ش��جل اأدنى م�ش��توى يف اأ�ش��بوعني يف 

وقت �شابق عند 8910 دولرات للطن.
وم��ن بني املع��ادن الأخرى، ارتف��ع الزنك 0.3 
يف املئ��ة اإىل 2793 دولراً للط��ن، بينم��ا زاد 
الر�ش��ا�ص 0.5 يف املئة اإىل 2296 دولراً يف 
ح��ني انخف�ص الق�ش��دير 1.7 يف املئة اإىل 19 

األفًا و565 دولراً للطن. 

تاأّث��ر قط��اع ال�ش��ناعات التحويلي��ة الربيطاين 
بتدين اإنتاج ال�ش��يارات، م�ش��جًل تراجعًا مل يكن 
مرجح��ًا يف اأي��ار )ماي��و( املا�ش��ي، وف��ق م��ا 

اأظهرت بيانات ر�شمية �شدرت ام�ص ال�شبت .
وتط��رح ه��ذه النتائ��ج مزيداً م��ن الأ�ش��ئلة عن 
توقع��ات القت�ش��اد، م��ع ب��دء الن�ش��ف الث��اين 
من ال�ش��نة احلالية. واأ�ش��ار مكتب الإح�ش��اءات 
ال�ش��ناعات  ن��اجت  »انخفا���ص  اإىل  الوطني��ة، 
التحويلي��ة بن�ش��بة 0.2 يف املئ��ة ع��ن ال�ش��هر 
ني�ش��ان  يف  ارتفاع��ه  اأث��ر  ليمح��و  ال�ش��ابق، 
)اإبريل( املا�ش��ي ويخيب الآم��ال، بعدما توقع 
»روي��رز«،  ل���  ا�ش��تطلع  يف  القت�ش��اديون 
ت�ش��جيل زيادة ن�ش��بتها 0.5 يف املئة. وجاءت 
بيانات الناجت ال�ش��ناعي الأو�شع نطاقًا خميبة 
للآمال اأي�ش��ًا، اإذ هبط بن�شبة 0.1 يف املئة يف 

اأيار بعد ارتفاعه 0.2 يف املئة يف ني�ش��ان. يف 
حني اأ�شارت التوقعات يف ال�شتطلع اإىل زيادة 
0.4 يف املئة. تاأثرت الأرقام �شلبًا بانخفا�ص 
اإنتاج ال�شيارات بن�شبة 4.4 يف املئة عن ال�شهر 
ال�ش��ابق، وه��و اأكرب تراجع منذ �ش��باط )فرباير( 
من الع��ام املا�ش��ي. ولفت مكتب الإح�ش��اءات 
النتب��اه اإىل اأن عج��ز جت��ارة ال�ش��لع »زاد اإىل 
11.863 بلي��ون جنيه ا�ش��رليني يف اأيار من 
10.595 بليون يف ني�شان، ليتجاوز التوقعات 
يف ا�شتطلع  اقت�شادي.  ويف القطاع العقاري، 
اأفادت موؤ�ش�ش��ة »هاليفاك���ص« للرهن العقاري، 
ب��اأن اأ�ش��عار املن��ازل الربيطاني��ة »زادت دون 
توقعات القت�ش��اديني يف الأ�شهر الثلثة حتى 
حزي��ران )يوني��و( املا�ش��ي، وارتفع��ت باأبط��اأ 
وترية �ش��نوية لها يف اأكرث من اأربع �شنوات، مع 
تاأثر الأو�شاع املالية للم�شتهلكني �شلبًا نتيجة 

ت�شارع الت�شخم«.

َيُع��د »حيتان املال« ال�ش��وي�رسيون اأن اأو�ش��اع 
البور�ش��ات حاليًا خطرة اأكرث مم��ا كانت عليه 
يف 2008، وه��و الع��ام الذي �ش��هد اأزمة مالية 
واقت�شادية اآلت اإىل انتكا�شة كادت تق�شي على 
اأك��رث م��ن 75 يف املئ��ة من اأ�ش��واق املال حول 

العامل، ومنها اأ�شواق القارة الأمريكية.
ومبا اأن بور�ش��ة »نا�ش��داك« هي الأهم عامليًا، 
يتابع خرباء �شوي�رسا عن كثب امل�شتجدات التي 
تطراأ عليها، مع ا�شتعداد اأ�شهم ال�رسكات العاملة 
وال�ش��ناعية  الإنتاجي��ة  القطاع��ات  كل  يف 
يف  للدخ��ول  البور�ش��ة،  ه��ذه  يف  املدرج��ة 
مرحل��ة م��ن ال�ش��راحة الق�رسية رمب��ا، بعدما 
حققت عائ��دات ممت��ازة. وبني ال���رسكات التي 
ميك��ن اأن تدخل اأ�ش��همها يف مرحلة من ال�ش��لل 

اجلزئ��ي اأم الكلي، جمموع��ة »اإف اآي اآي اإم جي 
اإ���ص« اأي »فاي�ش��بوك« و »اأم��ازون« و »اآب��ل« و 
اآلف  ت�رسي��ح  تن��وي  )الت��ي  »مايكرو�ش��وفت« 

املوظفني( و »غوغل«.
مبعنى اآخر، يتوقع ال�شوي�رسيون اأن تكون اأ�شهم 
القطاع التكنولوجي الأمريكي، ال�شحية الأوىل 
لأي انتكا�ش��ة مالي��ة جدي��دة ت�ش��يب عاملن��ا 
املايل. ل بل يتخطى حيتان املال ال�شوي�رسيون 
حدود حتليلهم، ملح��ظني اأن الأ�ش��واق املالية 
خ�شو�ش��ًا تلك املتمركزة يف الدول ال�شناعية، 
تعي���ص حالة من اخلط��ر التي ل �ش��بيه لها منذ 

عام 2008.
وُيع��زى ذل��ك اإىل ن�ش��ب الفوائ��د املتدني��ة لدى 
امل�شارف املركزية التي نفخت اأ�شعار اأ�شولها، 
م��ن دون اأن حتقق النمو القت�ش��ادي احلقيقي 

املن�شود.

يف  القت�شادية  الهيئات  رف�شت 
اإجراءات  »اأي  مطلق،  �شكل  ويف  لبنان 
اأو زيادات �رسيبية جديدة«، لأن من �شاأن 
على  وال�شغوط  النكما�ص  »يعّمق  اأن  ذلك 
اأودت  م�شاكل  اأ�شًل  تواجه  التي  املوؤ�ش�شات، 

حتى الآن بالآلف منها«.
مع  ح��واري  لقاء  يف  اأعلنته  موقف  يف  و�شددت 
كنعان  اإبراهيم  النائب  النيابية  املال  جلنة  رئي�ص 
يف  والزراعة  وال�شناعة  التجارة  غرفة  مقر  يف  اأم�ص 
الأول��وي��ة  »اإع��ط��اء  ���رسورة  على  لبنان،  وجبل  ب��ريوت 
واحلوافز  احلكومة  �شتطلقها  التي  القت�شادية  للخطة  الآن 
الأمر  هذا  اأن  عّدت  اإذ  النمو«،  معدلت  ورفع  احلركة  لتن�شيط 
الوطني،  بالقت�شاد  النهو�ص  لإع��ادة  القومي  الطريق  »ي�شّكل 
الطبيعي،  و�شعها  اإىل  واإعادتها  املوؤ�ش�شات  اإقفال  م�شل�شل  ووقف 

وخلق فر�ص عمل جديدة للبنانيني«.
ملناق�شة  اقت�شادية  هيئات  روؤ���ش��اء  ح�رسه  ال��ذي  اللقاء  وُخ�ش�ص 
والرواتب  الرتب  �شل�شلة  وكلفة  اإقرارها،  املنوي  ال�رسيبية  الإج��راءات 
وكيفية تغطية متويلها، والأعباء التي �شتركها على املوؤ�ش�شات واملواطنني.
»على  الثقة  ا�شتعادة  حكومة  بحر�ص  الق�شار،  عدنان  الهيئات  رئي�ص  ونّوه   
 .»2005 عام  منذ  منها  واحدة  اأي  اإ�شدار  تعّذر  بعدما  جديدة  موازنة  اإق��رار 

وعّد اأن ذلك »موؤ�رس اإيجابي يوؤكد عزم احلكومة والعهد اجلديد على اإقفال ملف 
قطع احل�شابات املراكم«.  وطالب ب� »ف�شلها عن م�رسوعي ال�رسائب اجلديدة 

و�شل�شلة الرتب والرواتب«.
الرتب والرواتب وال�رسائب اجلديدة وغلء  اأن »كلفة �شل�شلة  اإىل  ولفت النتباه 
ظل  يف  اإقرارها  حال  يف  �شتوؤدي  وهي  لرية،  بليون   4450 بحدود  املعي�شة 
والنكما�ص  الركود  حالة  تعميق  اإىل  الراهنة،  ال�شعبة  القت�شادية  الظروف 
مداخيل  بالعمق  »�شت�شيب  ال�رسيبية  الزيادات  اأن  من  وحّذر  القت�شادي«. 
قطاع ال�رسكات وامل�شارف واأرباحها، وتاليًا و�شعها ون�شاطها وقدرتها على 
النمو والتو�شع«. و�شدد على �رسورة اإقرار قانون ال�رساكة بني القطاعني العام 

واخلا�ص ل� »اإطلق عملية تنمية البنى التحتية يف لبنان وتطويرها «.
وحتدث رئي�ص احتاد الغرف اللبنانية حممد �شقري، عن »دقة الظروف و�شعوبتها 
وحتديداً على امل�شتوى القت�شادي«. وحدد اأولويات منها »اإجراء الإ�شلحات 

ال�رسورية ووقف الهدر والف�شاد، وحفز القت�شاد و�شخ ا�شتثمارات جديدة«.
و�شيكون  واخلا�ص  العام  القطاعني  بني  ال�رساكة  قانون  »اإجناز  كنعان  واأعلن 

على جدول اأعمال اجلل�شة الت�رسيعية املقبلة«.
احلقوق  واإعطاء  واإ�شلحه  وتطويره  الدولة  ملك  »تعزيز  �رسورة  على  و�شدد 
للعاملني فيه«، لفتًا النتباه اإىل اأن » ال�شغور يف الدولة ي�شل اإىل 70 يف املئة، 

لذا ل يجب اأن ي�شتمر هذا الواقع«.
وك�شف عن اإ�شلحات ت�شمنتها موازنة ال�شنة احلالية، م�شرياً اإىل اأن » العجز يف 
حدود 7800 بليون لرية بح�شب اأرقام وزير املال، ون�شبة النفقات ال�شتثمارية 
رواتب  بني  املئة   يف   91 اإىل  فت�شل  اجلارية  النفقات  اأما  فقط.  املئة  يف   9

وخدمة دين وعجز كهرباء ونفقات ت�شغيلية«.

ق��ال نائ��ب رئي���ص ال��وزراء الركي ن��ور الدي��ن جانيكل��ي اإن 
ال�ش��لطات يف بلده �ش��يطرت اأو عينت مديرين يف 965 �رسكة 
يبلغ اإجمايل مبيعاتها ال�ش��نوية نحو 21.9 بليون لرية )�ش��تة 
بلي��ني دولر( خ��لل 12 �ش��هراً من��ذ حماولة النق��لب التي 

وقعت يف متوز )يوليو( 2016.
ومبوج��ب حال��ة الط��وارئ املفرو�ش��ة بع��د النقلب، ت�ش��يطر 
ال�ش��لطات الركي��ة عل��ى ال���رسكات امل�ش��تبه باأن لها �ش��لت 
باأتب��اع فتح اهلل غول��ن، الداعية املقي��م يف الوليات املتحدة، 
والذي حتمله اأنقرة امل�ش��وؤولية يف حماولة النقلب الع�شكري 

الفا�شلة.
وق��ال جانيكل��ي يف بي��ان، اإن ال���رسكات البال��غ عددها 965 
الواقعة حتت ال�ش��يطرة الإدارية للحكومة، والتي تعمل من 43 
حمافظة يف اأنحاء تركيا، يبلغ اإجمايل اأ�شولها نحو 41 بليون 

لرية )11.3 بليون دولر( وتوظف 46 األفًا و357 �شخ�شًا.
و�شيطرت تركيا على بنك و�رسكات �شناعية و�رسكات اإعلمية 
يف اإط��ار حمل��ة على ال���رسكات املتهم��ة باأن لها �ش��لت مع 

غولن. وينفي غولن التورط يف املحاولة النقلبية. 

تباين في أداء البورصات الخليجية خالل األسبوع الماضي 

الأ�ش��بوع  خ��لل  اخلليجي��ة  البور�ش��ات  اأداء  تباي��ن 
املا�ش��ي، فارتفع��ت موؤ�رسات 3 بور�ش��ات، وتراجعت 
يف 4 بور�ش��ات. وارتفع��ت ال�ش��وق الدبياني��ة 0.27 
يف املئ��ة، والبحريني��ة 0.06 ، والعماني��ة 0.02 يف 
املئ��ة، بينم��ا تراجع��ت ال�ش��وق ال�ش��عودية 2.99 يف 
املئ��ة، والكويتي��ة 1.22 ، والقطري��ة 1.19 يف املئة، 

والظبيانية 0.66 يف املئة.
واأكد رئي�ص »جمموعة �ش��حارى« اأحمد ال�شامرائي يف 
حتليله الأ�ش��بوعي اأن »اأداء البور�ش��ات خلل تداولت 
الأ�ش��بوع تاأث��ر بعوامل اقت�ش��ادية ومالية و�شيا�ش��ية 
على امل�شتويني الإقليمي والعاملي، اإذ ف�شلت التداولت 
اليومية يف حتقيق قفزات نوعية على امل�شتوى ال�شعري 

وعل��ى قيمة اأحجام التداولت املنفذة، يف حني �ش��يطر 
احل��ذر على ق��رارات ال���رساء والدخ��ول مبراك��ز جديدة 
على الأ�ش��هم املتداولة«. واأ�شاف: »ارتفعت التوجهات 
البيعي��ة خ��لل جل�ش��ات الت��داول، لتنهي البور�ش��ات 
تداولتها الأ�ش��بوعية عند اأعلى م�ش��توياتها من احلذر 
وع��دم الو�ش��وح، لتوا�ش��ل جل�ش��ات الت��داول املنف��ذة 
خ��لل ال�ش��هر اجل��اري م�ش��ارات الأداء الت��ي �ش��جلت 
خلل حزيران )يونيو( املا�ش��ي مع موا�شلة ال�شغوط 
والراجعات على الأداء اليومي، ومن دون وجود حدود 

نهائية لهذه امل�شارات«.
واأو�ش��ح ال�شامرائي اأن »املوؤ�رسات اليجابية واحلوافز 
املتواف��رة الت��ي مت تداوله��ا خلل اجلل�ش��ات، مل تنجح 
يف تغي��ري الجت��اه والدف��ع مبزي��د م��ن ال�ش��يولة اإىل 
البور�ش��ات، ب��ل عل��ى العك�ص �ش��كلت حزمة ال�ش��غوط 

القائم��ة تاأث��رياً اأكرب وحال��ت دون ق��درة احلوافز على 
التاأثري اليجابي يف اجلل�شات اليومية«.

وتاب��ع: »م��ع ا�ش��تمرار ح��ال التقل��ب والتذب��ذب الت��ي 
�ش��جلتها اأ�ش��واق النفط العاملي��ة، باتت اأ�ش��عار الطاقة 
امل�ش��در الرئي�ش��ي حلال عدم ال�ش��تقرار التي ت�شجلها 
البور�ش��ات منذ مدة طويلة، يف حني �ش��كلت التوقعات 
امل�ش����بقة والت��ي حتيط بنتائ��ج الأداء اليومي فر�ش��ة 
للتما�شك ومنح املتعاملني احلاليني واملحتملني مزيداً 
م��ن الأم��ل للدخول ب�ش���يولة جدي��دة واقتنا���ص جملة 
م��ن الفر�ص التي توفره��ا احلالة القت�ش��ادية العامة 

للبور�شات على م�شتوى املنطقة«.
واأ�ش��اف: »كان م�ش��توى احلذر والتخوف الذي و�ش��ل 
اإليه امل�ش��تثمرون لدى البور�ش��ات يعّد مرتفعًا مقارنة 
بخط��ط وا�ش��راتيجيات احلوافز املالية والقت�ش��ادية 

وامل�ش��اريع الكربى قيد التنفيذ على م�ش��توى املنطقة، 
�ش��واء كان��ت للقط��اع الع��ام اأم اخلا�ص، ما من �ش��اأنه 
اأن يقل��ل من ج��دوى تلك امل�ش��اريع ويحّد م��ن قدرتها 
على حتقي��ق النتائج املرجوة. ياأت��ي ذلك يف ظل حال 
للبور�ش��ات  امل��ايل  الأداء  ب��ني  املبا���رسة  الرتب��اط 
وال���رسكات املدرج��ة فيه��ا، وب��ني القدرة عل��ى جذب 
ال�ش��تثمارات الأجنبية ودخول �رسكات اأجنبية جديدة 
اإىل احلي��ز ال�ش��تثماري احل��ايل باأ�ش��كاله واأحجام��ه 
كاف��ة«. وخت��م ال�ش��امرائي: »الأ�ش��عار املتدني��ة الت��ي 
و�ش��لت اإليه��ا الأ�ش��هم املتداول��ة يف نهاي��ة ت��داولت 
الأ�ش��بوع تعّد جاذبة لل�ش��يولة ومغرية لل�رساء يف حال 
�ش��جلت البور�ش��ات م�ش��اراً تعوي�ش��يًا خلل اجلل�شات 
املقبلة، وبغري ذلك �شتكون امل�شاربات وعمليات جني 
الأرب��اح ال�رسيعة على هذه الأ�ش��هم هي امل�ش��يطر على 

الأداء اليومي، و�شيكون للأ�شهم الت�شغيلية ح�شة جيدة 
من توجه��ات امل�ش��تثمرين، خ�شو�ش��ًا لدى ال�ش��وقني 
ال�ش��عودية والإماراتي��ة«. و�ش��جلت ال�ش��وق ال�ش��عودية 
تراجع��ًا يف اأدائها خلل تداولت الأ�ش��بوع، وانخف�ص 
املئ��ة  2.99 يف  اأو  221.73 نقط��ة  الع��ام  املوؤ���رس 
ليقفل عن��د 7203.99 نقطة، و�ش��ط انخفا�ص اأحجام 
وقيم��ة الت��داولت، بعدم��ا ت��داول امل�ش��تثمرون 715 
مليون �ش��هم ب�15.4 بلي��ون ريال )4.1 بليون دولر(. 
ارتفع��ت �ش��وق دب��ي يف تعاملت الأ�ش��بوع املا�ش��ي 
مدعوم��ًة من مكا�ش��ب اأ�ش��هم قيادية كان على راأ�ش��ها 
�ش��هم »اأرابتك« الذي ارتفع بن�ش��بة 12 يف املئة تقريبًا 
بع��د اأخب��ار اإيجابية متثل��ت يف ح�ش��ول ال�رسكة على 
م�شاريع جديدة، حيث ارتفع موؤ�رس ال�شوق العام بن�شبة 
0.27 يف املئة وبواقع 9.15 نقطة ليقفل عند م�شتوى 

3401.15 نقط��ة، وارتفع حجم التعاملت وقيمتها، 
حيث قام امل�ش��تثمرون بتناقل ملكي��ة 760.2 مليون 
�ش��هم بقيمة 1.1 بليون درهم )299.4 مليون دولر(. 
و�شجلت ال�شوق الظبيانية تراجعًا يف اأدائها ب�شغط من 
القطاع امل�رسيف. وتراجع موؤ�رس ال�شوق العام 29.05 
 4396.35 عن��د  ليقف��ل  املئ��ة  يف   0.66 اأو  نقط��ة 
نقطة، بعدما تداول امل�ش��تثمرون 657.9 مليون �ش��هم 

ب�799.3 مليون درهم يف 6.8 األف �شفقة.
اأو  82.69 نقط��ة  ال�ش��وق الكويتي��ة  وتراج��ع موؤ���رس 
1.22 يف املئة ليقفل عند 6680.13 نقطة. وارتفعت 
اأحج��ام التداولت وقيمته��ا 236.14 و230.64 يف 
املئة على التوايل، بعدما تداول امل�شتثمرون 242.37 
مليون �ش��هم ب���46.38 ملي��ون دين��ار )12.6 مليون 

دولر( يف 12.1 األف �شفقة.

  أرباح الشركات السعودية للبناء 37 مليون دوالر في 3 أشهر

حقق��ت �رسكات قطاع »الت�ش��ييد والبناء« املدرجة اأ�ش��همها يف ال�ش��وق 
املالية ال�ش��عودية خلل الرب��ع الأول من العام احلايل اأرباحًا �ش��افية 
بلغ��ت 137 ملي��ون ري��ال )37 مليون دولر(، يف مقاب��ل 298 مليونًا 
العام املا�ش��ي، براجع 54 يف املئة، ويف مقابل �ش��ايف خ�ش��ارة بلغ 

150 مليون ريال خلل الربع ال�شابق.
وكانت 11 �رسكة من القطاع حققت اأرباحًا �شافية بلغت 206 مليني 
ري��ال خ��لل الرب��ع الأول، بينما �ش��جلت 4 ���رسكات خ�ش��ائر بلغت 69 
مليون ري��ال، ومل تعلن »�رسك��ة الكابلت ال�ش��عودية« نتائجها املالية 

للربع الأول، ليبلغ �شايف اأرباح القطاع 137 مليون ريال.
واأظهرت النتائج املالية ت�ش��جيل »�رسكة اليمامة لل�شناعات احلديدية« 
الأرباح ال�ش��افية الأكرب بني ال�رسكات خلل الربع الأول مبقدار 48.3 
ملي��ون ري��ال، يف مقابل 55.7 مليون العام املا�ش��ي، براجع 13 يف 
املئ��ة، تراجع��ت معها ربحية ال�ش��هم اإىل 1.53 ريال م��ن 1.78 ريال، 
ويف مقابل 30 مليون ريال اأرباحًا للربع ال�شابق، بزيادة 63 يف املئة.
وبلغ اإجمايل اأرباح الربع الأول املا�شي 80.4 مليون ريال، يف مقابل 
97 مليونًا العام املا�شي، براجع 17 يف املئة، ويف مقابل 60 مليون 
ري��ال للربع ال�ش��ابق، بارتفاع 34 يف املئة، فيما بلغ الربح الت�ش��غيلي 
61.3 ملي��ون ري��ال، يف مقاب��ل 71 مليون��ًا العام املا�ش��ي، براجع 

13.5 يف املئة، ويف مقابل 42 مليون ريال للربع ال�ش��ابق، 
بارتفاع 47 يف املئة. وع��زت ال�رسكة ارتفاع الأرباح خلل 

الربع املا�ش��ي اإىل حت�ش��ن هام�ص الربح الن��اجت عن زيادة 
املبيعات.

وجاءت �رسكة »الزامل لل�شتثمار ال�شناعي« يف املرتبة 
الثاني��ة باأرباح بلغت 42 ملي��ون ريال يف مقابل 53 

مليون��ًا العام املا�ش��ي، براج��ع 21 يف املئة، ويف 
مقابل 1.02 مليون ريال للربع ال�ش��ابق، بارتفاع 

4008 يف املئة، تراجعت معها ربحية ال�شهم اإىل 
70 هلل��ة من 88 هلل��ة. وبلغ اإجمايل الأرباح 

خ��لل الرب��ع الأول 257 ملي��ون ري��ال، يف 
مقابل 281 مليونًا العام املا�شي، براجع 

9 يف املئة، ويف مقابل 332 مليون ريال 
للرب��ع ال�ش��ابق، براج��ع 23 يف املئ��ة. 

وهب��ط الربح الت�ش��غيلي اإىل 64 مليون 
ريال يف مقاب��ل 79 مليونًا، براجع 

18 يف املئ��ة، ويف مقاب��ل 79.4 
مليون للربع ال�شابق، براجع 19 

يف املئة.
النخفا���ص  ال�رسك��ة  وع��زت 

خ��لل الربع الأول املا�ش��ي 
يف  املبيع��ات  تراج��ع  اإىل 

كل القطاع��ات نظ��راً اإىل 
تاأخ��ر تنفيذ امل�ش��اريع 

يف ال�ش��عودية والت��ي 
براج��ع  تاأث��رت 

قط��اع  ن�ش��اط 
ت  ل و ملق��ا ا

ت  ا ء ن�ش��ا لإ ا و
 ، م��ًا عمو

ي�ش��ًا  اأ و
ب�ش��بب 

انخفا�ص هوام�ص الأرباح الت�شغيلية لقطاع التكييف.
وج��اءت »�رسك��ة البابط��ني للطاق��ة والت�ش��الت« يف املرتب��ة الثالثة 
باأرب��اح �ش��افية خلل الربع الأول املا�ش��ي بلغ��ت 39.1 مليون ريال 
يف مقاب��ل 40 مليون��ًا الع��ام املا�ش��ي، براج��ع 1.51 يف املئة، ويف 
مقابل 36 مليون ريال للربع ال�شابق، بارتفاع 9 يف املئة، هبطت معها 
ربحي��ة ال�ش��هم اإىل 92 هللة من 93 هلل��ة للربع الأول العام املا�ش��ي. 
وبل��غ اإجم��ايل الربح خ��لل الرب��ع الأول 76 ملي��ون ري��ال، يف مقابل 
89.2 مليون العام املا�شي، براجع 15 يف املئة، ويف مقابل 72.4 
ملي��ون للرب��ع ال�ش��ابق، بارتفاع 5 يف املئ��ة. وتراجع الربح الت�ش��غيلي 
اإىل 40 ملي��ون ري��ال م��ن 50 مليون��ًا، اأي 21 يف املئ��ة، ويف مقاب��ل 
45.1 مليون ريال للربع ال�شابق، براجع 12 يف املئة. وعزت ال�رسكة 
تراج��ع الأرباح اإىل انخفا���ص املبيعات 14.4 يف املئة، على الرغم من 
تراجع امل�ش��اريف الإدارية والتمويلية وم�شاريف البيع والتوزيع 8.8 
يف املئ��ة. وكانت �رسك��ة »اأميانتيت العربية ال�ش��عودية« اأبرز ال�رسكات 
اخلا���رسة مبق��دار 45.75 مليون ريال خلل الربع الأول املا�ش��ي، يف 
مقاب��ل اأرباح بلغت 512 األ��ف ريال ع��ام 2016، و194 مليون ريال 
خ��لل الربع الرابع ع��ام 2016، اأي 76.4 يف املئة، بينما بلغ اإجمايل 
الرب��ح خ��لل الرب��ع الأول 39 ملي��ون ري��ال يف مقاب��ل 95.4 مليون، 
براج��ع 59 يف املئ��ة، ويف مقاب��ل اإجمايل خ�ش��ارة للرب��ع الرابع عام 
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