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مؤشرات البورصة ترتفع ...وحركة التداوالت تتراجع
تداوالت انتقائية استمرت القيادة فيها لـ«أجيليتي» وارتداد «الوطنية» و«بيان» وهدوء األسهم المضاربية
علي العنزي

تراجعت حركة التداوالت
بعد نمو استثنائي بسبب عودة
أجيليتي أمس األول ،وانخفضت
السيولة إلى  7.7ماليين دينار،
أقل من مستويات ًأمس األول
بنحو النصف تقريبا ،وبلغت
كمية األسهم المتداولة 46.5
مليون سهم نفذت عبر 1682
صفقة.

س ـج ـل ــت مـ ـ ــؤشـ ـ ــرات ب ــورص ــة
الكويت الرئيسية الثالثة ارتفاعا
فــي ثــانــي الجلسات الرمضانية
أم ـ ـ ـ ــس ،حـ ـي ــث ارت ـ ـف ـ ــع الـ ـم ــؤش ــر
ال ـس ـعــري بـنـسـبــة  0.2ف ــي المئة
تـعــادل  13.23نقطة ليقفل على
مستوى  6662.89نقطة ،بينما
ن ـم ــا الـ ـم ــؤش ــر ال ـ ــوزن ـ ــي بـنـسـبــة
محدودة جدا هي  0.04في المئة
ت ـســاوي  0.16نقطة مقفال على
مـسـتــوى  401.16نـقـطــة ،وكــذلــك
سجل مؤشر كويت  15ارتفاعا
م ـحــدودا بنسبة  0.02فــي المئة
ه ـ ــي  0.19نـ ـقـ ـط ــة ل ـي ـق ـف ــل ع ـلــى
مستوى  913.16نقطة.
وت ــراج ـع ــت ح ــرك ــة الـ ـت ــداوالت
بعد نمو استثنائي بسبب عودة
أجليتي امس االول ،وانخفضت
السيولة ا لــى  7.7ماليين دينار
اق ــل م ــن م ـس ـتــويــات ام ــس االول
بحوالي النصف تقريبا ،وبلغت
ك ـم ـيــة االسـ ـه ــم ال ـم ـت ــداول ــة 46.5
م ـل ـيــون س ـهــم ن ـف ــذت ع ـبــر 1682
صفقة.

القيادة لـ «أجيليتي»

تباين أداء مؤشرات
أسواق دول الخليج
وسط تراجعات
هامشية ألسعار
النفط

اس ـ ـت ـ ـمـ ــر الـ ـ ــزخـ ـ ــم ع ـ ـلـ ــى س ـهــم
أجيليتي للجلسة الثانية على
الـتــوالــي ،ولـكــن بــوتـيــرة اقــل مما
كانت عليه خــال ت ــداوالت أمس
األول ،ولـكـنــه بـقــي فــي ال ـصــدارة
وحـلــق ف ــوق مـسـتــوى  700فلس
للمرة االولى منذ اكثر من شهرين
تـقــريـبــا ،وارتـ ــد سـهـمــا الوطنية
الـ ـعـ ـق ــاري ــة وب ـ ـيـ ــان بـ ـع ــد جـلـســة
جني اربــاح عنيفة تمت عليهما
ام ـ ــس االول ،وعـ ـ ــاد س ـه ــم م ــدار
للتداول بعد غياب طويل محققا

نـمــوا بالنسبة الـقـصــوى  20في
المئة ،ولكن على كمية تعامالت
محدودة جــدا ،ونمت اكثر من 6
أ سـهــم بنسب زادت على  10في
المئة لتدعم المؤشرات خصوصا
"ال ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــري" ل ـ ـي ـ ـس ـ ـجـ ــل نـ ـ ـم ـ ــوا،
بينما ث ـبــات اس ـعــار الـقـيــاديــات
عـ ــدا اج ـل ـي ـتــي ق ـل ــص ارت ـف ــاع ــات
المؤشرات الوزنية ،ولكنها اقفلت
خ ـضــراء لتسجل الـجـلـســة نموا
اجماليا محدودا أمس.
وع ـلــى الـجـهــة األخـ ــرى تباين
أداء مؤشرات اسواق دول مجلس
التعاون الخليجي ،حيث تعادلت
كفة الرابحين مع الخاسرين بعد
مرافقة مؤشر تاسي مؤشر سوق
الكويت ،وكــذلــك دبــي والبحرين
ليخسر قطر ومسقط وابوظبي
في ظل تراجعات هامشية بأقل
مــن نصف نقطة مئوية ألسعار
النفط والتي أبقت الخام االميركي
دون مستوى  50دوالرا للبرميل.

أداء القطاعات
تـ ـل ــون ــت الـ ـقـ ـط ــاع ــات ب ــال ـل ــون
االخضر واالداء االيجابي ،حيث
ارتفعت مؤشرات ستة قطاعات
ه ــي ال ـن ـفــط والـ ـغ ــاز بـ ـ ــ 10ن ـقــاط،
وص ـنــاع ـيــة ب ـ ـ ــ 4.8نـ ـق ــاط ،وسـلــع
اسـتـهــاكـيــة ب ـ ــ 2.7نـقـطــة ،وعـقــار
بـ 2.1نقطة وخدمات استهالكية
ب ـن ـق ـط ـت ـيــن فـ ـق ــط ،وبـ ـن ــوك بـ ـ ــ0.1
نقطة ،بينما انخفضت مؤشرات
اربعة قطاعات هي رعاية صحية
بـ 11.9نقطة ،ومواد اساسية بـ7.8
نقاط ،وخدمات مالية بـ 3.6نقاط،
واتصاالت بـ 0.3نقطة ،واستقرت
مـ ــؤشـ ــرات اربـ ـع ــة ق ـط ــاع ــات هــي

استقرار الدوالر واليورو
وارتفاع اإلسترليني
استقر سعر صــرف ال ــدوالر مقابل الــديـنــار أم ــس ،عند
مستوى  0.303دينار ،كما استقر اليورو عند مستوى 0.339
دينار ،مقارنة بأسعار صرف أمس األول.
وق ــال بنك الـكــويــت الـمــركــزي ،فــي نشرته اليومية على
موقعه اإللكتروني ،إن سعر صرف الجنيه اإلسترليني ارتفع
الى مستوى  0.389دينار ،بينما استقر الفرنك السويسري
عند مستوى  0.311دينار ،وبقي الين الياباني دون تغيير
عند مستوى  0.002دينار.
وكان الدوالر ارتفع مقابل سلة من العمالت في تعامالت
الجمعة الماضي ،بعد أن اشــارت بيانات اميركية إلى أن
النمو االقتصادي للربع األول في الواليات المتحدة سجل
تباطؤا أقل من المتوقع في البداية في األشهر الثالثة األولى
من العام الحالي.

تأمين وتكنولوجيا وأدوات مالية
ومنافع وبقيت دون تغير.
وتصدر سهم أجليتي قائمة
االس ـ ـهـ ــم االك ـ ـثـ ــر ق ـي ـم ــة ،حـيــث
ب ـل ـغــت ت ـ ــداوالت ـ ــه  1.7م ـل ـيــون
دي ـ ـنـ ــار ب ــارتـ ـف ــاع ب ـن ـس ـبــة 2.3
فــي المئة ،تــاه سهم االمتياز
بـ ـ ـت ـ ــداول  1.2م ـل ـي ــون ديـ ـن ــار،
وبتراجع بنسبة  1.2في المئة،
ثــم سـهــم وط ـنــي م ـت ــداوال 650

ألف دينار وبقي مستقرا دون
تغير ،ورابعا سهم اهلي متحد
بتداول  552ألف دينار بارتفاع
بنسبة  0.9فــي المئة ،وأخيرا
سـهــم هـيــومــن ســوفــت ب ـتــداول
 433ألف دينار بخسارة بنسبة
 1.3في المئة.
ومن حيث قائمة االسهم االكثر
كـمـيــة ج ــاء اوال س ـهــم االم ـت ـيــاز،
حيث بلغت تــداوالتــه  8ماليين

أخبار الشركات
«المشتركة» :عقد بقيمة  1.9مليون دينار
كشفت شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت عــن توقيع
عقد أعمال الحفر والتدعيم والبنية التحتية لمعرض الغانم-
الفحيحيل ،مع شركة يوسف أحمد الغانم وأوالده بقيمة 1.9
ً
مليون دينار ،بمدة تنفيذ قدرها  369يوما.

«أعيان ع» 0.0008 :فلس زكاة السهم
أعلنت شركة أعيان العقارية أن مبلغ الزكاة المستحق عن
السهم هو  0.000822فلس للسهم الواحد.

استقالة عضو مجلس إدارة «أجوان»
ذكرت شركة أجوان الخليج العقارية أن عضو مجلس اإلدارة
هيثم حمد الشايع ،استقال من منصبه ،الفتة إلى أن الشركة
ستقوم بانتخاب عضو مكمل.

«استثمارات» :تداوالتنا
على «زين» تخص
محفظة الشركة
قـ ــالـ ــت شـ ــركـ ــة االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات
الوطنية إنها أتمت عمليات تداول
تـخــص «مـحـفـظــة ال ـشــركــة» ،على
سهم شركة االتصاالت المتنقلة
«زيـ ــن» ،بصفتها مــن األشـخــاص
ال ـم ـط ـل ـع ـيــن ،وال ت ـخ ــص رئ ـيــس
مـجـلــس إدارة «ز ي ـ ــن» بشخصه،
وهــو ال ــذي يشغل منصب نائب
رئـ ـ ـي ـ ــس «اس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــارات» م ـه ـنــد
الـ ـخ ــراف ــي ،م ـمــا أدى إلـ ــى إدراج
«استثمارات» بقائمة االشخاص
المطعلين بـ«زين».

سهم بانخفاض بنسبة  1.2في
ال ـم ـئــة ،وجـ ــاء ثــان ـيــا س ـهــم بـيــان
بـتــداول  5ماليين سهم بارتفاع
بنسبة  2فــي المئة ،وجــاء ثالثا
سـهــم اب ـيــار ب ـتــداول  3.6ماليين
سـ ـه ــم م ـن ـخ ـف ـض ــا ب ـن ـس ـب ــة 2.2
فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ،وج ـ ـ ــاء راب ـ ـعـ ــا سـهــم
"المستثمرون" ب ـتــداوالت بلغت
 3.4م ــا يـ ـي ــن سـ ـه ــم م ـن ـخ ـف ـضــا
ب ـن ـس ـبــة  1.8فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ،وجـ ــاء

خامسا سهم وطنية بتداول 3.1
ماليين سهم رابـحــا بنسبة 2.8
في المئة.
وتصدر قائمة األسهم األكثر
ارتفاعا سهم مدار ،حيث ارتفع
بنسبة  20في المئة ،تاله سهم
بـيــت ا ل ـطــا قــة بنسبة  18.3في
المئة ،ثم سهم العقارية بنسبة
 15.15في المئة ،ورابـعــا سهم
اج ـ ــوان بـنـسـبــة  15ف ــي الـمـئــة،

وأخـيــرا سهم تعليمية بنسبة
 13.3في المئة.
وكـ ـ ــان س ـه ــم امـ ـتـ ـي ــازات أك ـثــر
األسهم انخفاضا ،حيث انخفض
بنسبة  15فــي المئة ،تــاه سهم
قيوين أ بنسبة  12.6في المئة ،ثم
سهم ياكو بنسبة  9.8في المئة،
ورابعا سهم شارقة أ بنسبة  9في
المئة ،وأخيرا سهم زيما بنسبة
 9في المئة تقريبا.

ً
سلة «أوبك» عند  49.48دوالرا للبرميل
أع ـ ـل ـ ـنـ ــت مـ ـنـ ـظـ ـم ــة ال ـ ـب ـ ـلـ ــدان
المصدرة للنفط (أوبك) أن سعر
سلة خاماتها الـ 12تراجع أمس،
بواقع دوالر و 76سنتا ،ليستقر
ع ـنــد  49.48دوالرا لـلـبــر مـيــل،
مـقــا بــل  51.24دوالرا للبرميل
يوم الجمعة الماضي.
وذك ـ ــرت ن ـشــرة وك ــال ــة أنـبــاء
"أوب ـ ـ ـ ــك" أن الـ ـمـ ـع ــدل ال ـش ـهــري
ل ـس ـعــر س ـل ــة خ ــام ــات ـه ــا لـشـهــر
ابــريــل الـمــاضــي  51.37دوالرا
للبرميل ،فيما بلغ فــي مــارس
الماضي  50.32دوالرا للبرميل،
األمــر الــذي يشير إلــى أن سعر
ال ـس ـلــة ب ـلــغ م ـنــذ ب ــداي ــة ال ـعــام
الـجــاري حتى نهاية االسبوع
الماضي  49.20دوالرا للبرميل.
وأو ضـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــت أن ا لـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــدل

ال ـس ـن ــوي لـسـعــر ال ـس ـلــة لـلـعــام
ا لـ ـم ــا ض ــي ك ـ ــان  40.76دوالرا
للبرميل.
وتضم سلة "أوبك" ،التي تعد
مــرج ـعــا ف ــي م ـس ـتــوى سـيــاســة
االن ـ ـ ـتـ ـ ــاج  12نـ ــوعـ ــا ه ـ ــي خ ــام
(صحارى) الجزائري ،واإليراني
الثقيل ،و(ال ـب ـصــارة) الـعــراقــي،
وخام التصدير الكويتي ،وخام
(السدر) الليبي ،وخــام (بوني)
ال ـن ـي ـج ـيــري ،والـ ـخ ــام الـبـحــري
الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــري ،والـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــام الـ ـع ــرب ــي
ال ـخ ـف ـي ــف الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ،وخ ـ ــام
(م ــري ــات) ،وال ـخــام الفنزويلي،
و(ج ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــراسـ ـ ـ ــول) األنـ ـ ـغ ـ ــول ـ ــي،
و(اورينت) االكوادوري.
وكان االجتماع المشترك بين
وزراء نـفــط "أوبـ ــك" ونظرائهم

من خارج المنظمة توصل يوم
الخميس الـمــاضــي ال ــى اتـفــاق
بـ ـش ــأن م ــواصـ ـل ــة ال ـع ـم ــل عـلــى
خ ـفــض اإلنـ ـت ــاج مـ ــدة  9أشـهــر
اض ــافـ ـي ــة ت ـن ـت ـه ــي فـ ــي مـ ــارس
 ،2018وذل ـ ــك ب ـم ـق ــدار مـلـيــون
و 800ألف برميل في اليوم.
وش ــارك فــي ال ـقــرار نـحــو 10
دول غ ـيــر اعـ ـض ــاء ف ــي "اوب ـ ــك"
بينها روسيا اكبر منتج للنفط
فــي العالم فــي خفض اإلنـتــاج،
حـ ـي ــث ي ـ ـهـ ــدف اتـ ـ ـف ـ ــاق خ ـفــض
اإلن ـتــاج إلــى تقليص الفائض
من اإلنتاج ،ورفع اسعار النفط
إلى مستويات مقبولة لجميع
األطراف.

الخالد 98 :مليون دينار حصة «نور» في بنك ميزان

ً
ً
ً
الشركة باتت أكثر صالبة وتنوعا استثماريا وجغرافيا
●

«العمومية» أقرت
البيانات المالية
للعام الماضي
وأوصت بعدم
توزيع أرباح

محمد اإلتربي

قــال رئـيــس مجلس إدارة شــركــة نور
لــاس ـت ـث ـمــار ال ــدك ـت ــور ف ـهــد ال ـخ ــال ــد ،إن
الـشــركــة ،رغــم التحديات المستمرة في
ب ـي ـئــة األع ـ ـمـ ــال ال ـعــال ـم ـيــة واإلق ـل ـي ـم ـيــة،
استطاعت تحقيق أربــاح صافية بلغت
 1.15مليون ديـنــار بربحية  2.86فلس
للسهم عن السنة المالية المنتهية في
 31ديسمبر  ،2016موضحا أن الربحية
المتواصلة على مــدى األع ــوام السابقة
تعود الستراتيجية الشركة في التنوع
والتوازن بين االستثمارات في القطاعات
التشغيلية المحلية واإلقليمية المختلفة.
وذك ــر ال ـخــالــد ،فــي تـصــريـحــات عقب
الجمعية الـعـمــومـيــة الـتــي عـقــدت أمــس
بنسبة حضور بلغ  58.66في المئة ،ان
"نور" تسعى ألن تكون الخيار األول في
منطقة مجلس التعاون الخليجي كشركة
رائدة في عالم االستثمار ،مشيرا الى ان
الـشــركــة تملك اإلمـكــانــات الـتــي تؤهلها
ل ــذل ــك بـ ــدءا م ــن تـطـبـيــق اف ـض ــل م ـبــادئ
الممارسة المهنية المتعارف عليها في
مجال االستثمار ،وذلك في اطار سعيها
لتحقيق اعلى العوائد وتعظيم القيمة
بالسنبة لحقوق ومصالح المساهمين
والعمالء.

قاعدة استثمارية متنوعة
وبـيــن أن الـشــركــة تــرتـكــز عـلــى قــاعــدة
اس ـت ـث ـم ــاري ــة م ـت ـنــوع ــة وصـ ـلـ ـب ــة ،حـيــث
ت ـس ـت ـث ـم ــر ف ـ ــي م ـج ـم ــوع ــة واسـ ـ ـع ـ ــة مــن
القطاعات تشمل االستثمار في األوراق

ً
د .فهد الخالد مترئسا الجمعية العمومية للشركة (تصوير جمال عبدالله)
ال ـمــال ـيــة وال ــدخ ــل ال ـث ــاب ــت وال ـم ـل ـك ـيــات
الخاصة والعقارات ،كما تعمل الشركة
على بناء عقود شراكة استراتيجية على
المستوى المحلي والدولي مع جهات لها
سمعتها ومكانتها االقتصادية.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـخـ ــالـ ــد الـ ـ ـ ــى أن مـ ـ ــن أهـ ــم
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة ل ـل ـشــركــة،
حـصـتـهــا الـبــالـغــة  49.11فــي الـمـئــة في
بنك ميزان المحدود في باكستان ،حيث
استمر البنك في نمو عملياته ومواصلة
دوره الريادي في مجال تقديم الخدمات

ال ـم ـصــرف ـيــة اإلس ــام ـي ــة ف ــي بــاك ـس ـتــان،
ً
والذي انعكس إيجابا بارتفاع إجمالي
أصــولــه بنسبة  24فــي المئة خــال عام
 2016لتصل إلى  6.3مليارات دوالر كما
فــي  31ديـسـمـبــر 2016م ،ويـمـلــك البنك
شبكة مــن عــدة فــروع واسـعــة تبلغ 570
ً
فرعا على مستوى باكستان.

حصة «نور» في «ميزان»
وتـ ـ ـح ـ ــدث ع ـ ــن ال ـق ـي ـم ــة ال ـس ــوق ـي ــة

لحصة الشركة فــي بنك مـيــزان التي
بـلـغــت ن ـحــو  98م ـل ـيــون ديـ ـن ــار كما
فــي  31ديـسـمـبــر  2016وف ــق السعر
الـ ـمـ ـعـ ـل ــن لـ ـسـ ـه ــم ال ـ ـب ـ ـنـ ــك فـ ـ ــي سـ ــوق
ً
باكستان لــأوراق المالية ،علما بأن
هذا االستثمار مقيد ضمن البيانات
ال ـمــال ـيــة لـلـشــركــة بـقـيـمــة  57مـلـيــون
دينار فقط.
ول ـف ــت إل ــى ق ـي ــام ال ـشــركــة ب ــإع ــادة
رسم وهيكلة استثماراتها في سوق
األوراق ال ـمــال ـيــة ،م ــن خـ ــال تـنــويــع

محفظة استثماراتها المتاحة للبيع،
وعليه قامت بتخارجات مــن بعض
مكوناتها بما يـعــادل  5.89ماليين
دي ـنــار خ ــال ع ــام  ،2016مـشـيــرا الــى
أن الشركة اتـخــذت خـطــوات متقدمة
إلعــادة تنظيم محتويات محفظتها
ال ـع ـق ــاري ــة ،وت ـخ ــارج ــت م ــن ع ـق ــارات
بقيمة  11.7مليون دينار خالل العام،
واس ـت ـث ـمــرت  5.5مــايـيــن دي ـن ــار في
ش ــراء ع ـقــارات جــديــدة والــدخــول في
ً
مـشــاريــع تـطــويــرعـقــاريــة سـعـيــا إلــى
تحقيق نمو وعوائد إضافية.
وأوضح أن الشركة واصلت تنفيذ
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ـت ـه ــا ل ـت ـح ـس ـيــن األداء
التشغيلي لشركاتها التابعة ،حيث
ح ـق ـق ــت إح ـ ـ ــدى ش ــرك ــات ـه ــا ال ـتــاب ـعــة
فـ ــي ال ـم ـم ـل ـكــة األردنـ ـ ـي ـ ــة ال ـهــاش ـم ـيــة
ال ـم ـت ـخ ـص ـصــة فـ ــي مـ ـج ــال ال ـف ـنــدقــة
ً
والضيافة -نموا في اإليرادات بنسبة
 19في المئة ،مما انعكس على صافي
أرب ــاح ـه ــا خـ ــال الـ ـع ــام ،ك ـمــا أعـ ــادت
هيكلة شركاتها التابعة المتخصصة
ف ـ ــي ّ خ ـ ــدم ـ ــات ت ـق ـن ـي ــة الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات
وخفضت من خسائرها بنسبة  78في
المئة مقارنة مع عام .2015

أدوات استثمارية جديدة
م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،أكـ ــد ال ـخ ــال ــد أن
الشركة مهتمة بشكل كبير بتفعيل
ً
أدوات استثمارية جــديــدة وفـقــا لما
تطرحه هيئة أس ــواق ال ـمــال ،ومنها
نشاط صانع سوق ،وذلك بما يعزز
من إيردات الشركة التشغيلية ،حيث

ّ
بين أن المشاركة في مثل هذه األدوات
ت ـت ــوق ــف ع ـل ــى األطـ ـ ــر ال ـم ـن ـظ ـمــة لـهــا
وإنجاز الحكومة لخطتها التطويرية
والـ ـتـ ـنـ ـم ــوي ــة وم ـس ــاع ـي ـه ــا ال ــداعـ ـم ــة
ً
لالقتصاد بما ينعكس إيجابا على
السوق بشكل عام.
وأض ـ ـ ـ ــاف أن الـ ـش ــرك ــة ت ـت ـف ــاوض
مــع ال ـج ـهــات الــدائ ـنــة إلعـ ــادة هيكلة
تسهيالت ائتمانية بقيمة  96.7مليون
دي ـن ــار ف ــي ظ ــل تــركـيــز خـطـتـهــا على
تخفيض ديون الشركة ،حيث سددت
 5.7ماليين ديـنــار خــال عــام ،2016
وبــذلــك تـكــون الـشــركــة قــد س ــددت ما
يعادل  58مليون دينار من إجمالي
الدين منذ عام .2012
إل ــى ذل ــك ،ق ــال الـخــالــد إن الـشــركــة
تنتهج أفضل الممارسات الدولية في
مجال حوكمة الشركات ،فقد واصلت
تطبيق القواعد التي أقرتها الجهات
ال ــرق ــابـ ـي ــة فـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،ووضـ ـع ــت
مـ ـنـ ـظ ــوم ــة مـ ـتـ ـك ــامـ ـل ــة ل ـل ـس ـي ــاس ــات
واإلجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـخ ــاص ــة بــالـحــوكـمــة،
ويجري متابعتها بشكل مستمر من
مجلس اإلدارة ،كما حرصت الشركة
في سياساتها على تفعيل دورها في
المسؤولية االجتماعية والمشاركة
في تحقيق أهداف المجتمع التنموية.
وكانت الجمعية العمومية وافقت
عـلــى تــوصـيــة مـجـلــس اإلدارة بعدم
تـ ــوزيـ ــع أرب ـ ـ ــاح عـ ــن ال ـس ـن ــة ال ـمــال ـيــة
الـمـنـتـهـيــة ف ــي  31ديـسـمـبــر 2016م،
ووافقت على البنود األخرى المدرجة
على جدول أعمال الشركة.

