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أسعار الفائدة على الدينار والعمالت الرئيسية

سنة6 شهور3 شهورشهرأسبوعالعملة
0.000.750.941.191.38الدينار الكويتي
0.120.150.230.320.55الدوالر األميركي

0.020.080.170.260.43اليورو
0.470.490.550.711.06اجلنيه االسترليني
0.000.000.010.070.19الفرنك السويسري

0.000.000.000.000.00الدوالر االسترالي
0.000.000.000.000.00الدوالر الكندي

أسعار العمالت

السعرنوع العملةالسعرنوع العملة
0.26670الدوالر االسترالي0.07602الريال السعودي
0.7590الدينار البحريني0.28390الدوالر األميركي

0.0783الريال القطري0.38284اليورو
0.7410الريال العماني0.48462اجلنيه االسترليني
0.0776الدرهم اإلماراتي0.31516الفرنك السويسري

0.0403اجلنيه املصري0.00280الني الياباني

أسعار النفط )بالدوالر األميركي(
التغير )بالدوالر(احلاليالنفط

106.170.02النفط الكويتي
106.631.11برنت

0.20-105.24غرب تكساس م

أسعار املعادن النفيسة )دينار كويتي(
التغير )بالدوالر(احلالي

6.03-1305.56الذهب
0.10-20.79الفضة

املصدر: نشرة بنك الكويت الوطني

والعاملية العربية  األسهم  مؤشرات 

التغير )بالنقاط(احلالياملؤشر
7.096.9825.62الكويت

46.23-4.678.72دبي
10.61-4.977.22أبوظبي

6.89-1.474.22البحرين
13.258.42168.46قطر

7.284.951.93عمان
4.20-1.192.03لبنان
2.119.618.80األردن
8.551.9680.81مصر

17.19-9.237.90املغرب
4.695.4420.39تونس

48.45-17.051.73داو جونز
7.45-4.424.70ناسداك م
S&P5001.973.63-4.59

21.01-6.728.44فاينانشال ت
9.692.1480.09داكس
4.339.9735.23كاك40

8.560.7546.79السويسري
15.343.28127.57نيكاي225

1.273.279.98توبكس
23.782.11394.97هانغ سينغ

»ضمان«: 9% تراجع االستثمارات األجنبية املباشرة 
بالدول العربية إلى 48.5 مليار دوالر بـ 2013

كشفت املؤسسة العربية 
لضمان االس���تثمار وائتمان 
الص���ادرات )ضم���ان( عن أن 
تدفقات االس���تثمار األجنبي 
املباش���ر الواردة إل���ى الدول 
العربية شهدت تراجعا بنسبة 
9% من 53.5 مليار دوالر عام 
2012 إلى 48.5 مليار دوالر عام 
2013، لتمثل ما نس���بته %3.3 
م���ن اإلجمالي العامل���ي البالغ 
1.45 تريلي���ون دوالر، و%6.2 
من إجمالي الدول النامية البالغ 

778 مليار دوالر.
واوضحت املؤسس���ة في 
ال� 29 ملناخ  التقرير السنوي 
االس���تثمار في الدول العربية 
لعام 2014، ان االس���تثمارات 
الواردة إلى الدول العربية خالل 
العام 2013 تواصل تركزها في 
عدد محدود من الدول العربية 
حيث استحوذت كل من االمارات 
والسعودية للعام الثاني على 
التوالي على أكثر من 40% من 
إجمالي التدفقات الواردة للدول 
العربية، وتص���درت االمارات 
مجموعة ال���دول العربية في 
هذا املجال بقيمة 10.5 مليارات 
دوالر وبحص���ة 21.6%، تلتها 
الس���عودية في املركز الثاني 
بقيم���ة 9.3 ملي���ارات دوالر 
وبحصة 19.2%، كما جاءت مصر 
ف���ي املرتبة الثالثة بقيمة 5.6 
مليارات دوالر وبنسبة 11.5% من 
االجمالي العربي، ثم حل املغرب 
رابعا بقيمة 3.4 مليارات دوالر 
وبحصة 6.9%، ثم الس���ودان 
في املركز اخلامس بقيمة 3.1 

مليارات وبنسبة %6.4.
وأش���ارت »ضمان« وهي 
منظم���ة عربي���ة دولية تضم 

في عضويتها جمي���ع الدول 
العربي���ة الى أن���ه ومن واقع 
احصاءات االونكتاد توجد 92 
دولة عربي���ة واجنبية لديها 
تدفقات اس���تثمارية سنوية 
بلغ مجموعها خ���الل الفترة 
ب���ني عام���ي 2001 و2012 أكثر 
من 300 مليار دوالر. وضمت 
قائمة أهم الدول املس���تثمرة 
حسب الترتيب كال من فرنسا 
والكوي���ت والواليات املتحدة 
واإلمارات واململك���ة املتحدة 

والسعودية واليابان وهولندا 
والصني واملانيا بقيمة إجمالية 
بلغت 211.5 مليار دوالر وبنسبة 
تزيد على 70% من االجمالي. 
كما حل���ت ايطاليا والبحرين 
واس���بانيا وقطر وسويسرا 
وكندا واألردن واستراليا ولبنان 
وبلجيكا ضمن قائمة أهم 20 
دولة مس���تثمرة في املنطقة 
خالل الفت���رة بقيمة 58 مليار 
دوالر وبنسبة 19.3% لتشكل 
القائمتان نحو 90% من إجمالي 
االستثمارات في املنطقة خالل 
الفترة. كما أشار التقرير الى 
أن أرصدة االستثمار األجنبي 
املباش���ر الوافدة إل���ى الدول 
العربية شهدت ارتفاعا من 717.7 
مليار دوالر عام 2012 مبعدل %7 
لتبلغ 766.9 مليار دوالر عام 
2013، ومثلت االرصدة الوافدة 
إلى الدول العربية ما نس���بته 
3% من اإلجمالي العاملي البالغ 

25.5 تريليون دوالر.
وش���أنها ش���أن التدفقات 
تركزت االرصدة في عدد محدود 
من الدول، اذ اس���تحوذت كل 
من االمارات والسعودية على 
41%، حيث تصدرت السعودية 
مجموعة الدول العربية بقيمة 
208.3 مليارات دوالر وبحصة 
27.2%، ث���م تلتها االمارات في 
املركز الثاني بقيمة 105.5 مليارات 
دوالر وبحصة 13.8%، كما جاءت 
مصر في املرتبة الثالثة بقيمة 
85 مليار دوالر وبنسبة %11.1 
م���ن االجمالي العربي، ثم حل 
لبنان رابعا بقيمة 55.6 مليار 
دوالر وبحصة 7.3%، ثم املغرب 
في املركز اخلامس بقيمة 50.3 

مليارا وبنسبة %6.6.

سعدون علي الشيخ مبارك الصباح

مشروع العطريات يخفض أرباح »القرين« %77.6

»JLL«: منو وحدات السكن املمتازة بأبوظبي
قال تقرير صادر عن ش����ركة 
JONES LANG LASALLE عن أداء 
أسواق أبوظبي العقارية بالربع 
الثاني من ع����ام 2014 ان منو 
قطاع الوحدات السكنية املمتازة 
في أبوظبي استمر خالل الربع 
الثاني بينما شهدت القطاعات 
املكتبي����ة وجت����ارة التجزئة 
والضيافة تغيرا طفيفا، كما ظلت 
استثمارات الدوائر احلكومية 
ذات الصلة تهيمن على سوق 
أبوظبي لتلبية الطلب على املدى 
القصير، تغذيه االستثمارات 
وازدياد فرص العمل اجلديدة 
من جان����ب مش����اريع البناء 
اجلديدة الرئيس����ية املدعومة 
حكوميا مثل توسعات املطار، 
وشبكة شركة االحتاد للقطارات، 

ومتاحف جزيرة السعديات، 
والبنية التحتية الرئيس����ية 
األخرى، ومب����ادرات التنمية 
االقتصادية واالجتماعية. وقال 
التقرير ان االنتعاش املستدام 
يتطلب أن تس����تمر احلكومة 
في مواصلة تنفيذها لضوابط 
العرض ذل����ك ألن العديد من 
شركات التطوير العقاري تراجع 
اآلن املخططات التي كانت قد 
وضعت في قائمة االنتظار في 
أعقاب تراجع السوق. وبينما 
التزال هناك حاجة إلى مزيد من 
العرض، السيما من الوحدات 
السكنية عالية اجلودة، إال أنه 
من الضروري وضع ضوابط 
للع����رض لضم����ان األولوية 
للوحدات التي تتناس����ب مع 

البنية التحتية القائمة. وقدم 
التقرير حملة سريعة عن أسواق 

أبوظبي العقارية كما يلي:
٭ قطاع العقارات الس����كنية: 
مت االنته����اء من حوالي 1.750 
وحدة س����كنية ف����ي جزيرة 
الرمي ومشروعي دانة أبوظبي 
والريف خالل الربع الثاني من 
العام احلالي، ليصل إجمالي 
املعروض إلى حوالي 240.000 
وحدة سكنية. كما زادت أسعار 
بيع الوحدات السكنية للربع 
السادس على التوالي ووصلت 
إلى نسبة 7% في الربع الثاني من 
عام 2014، بينما وصل متوسط 
الزيادة خالل النصف األول من 
عام 2014 إلى 17%. وكان إلزالة 
الغطاء اإليجاري في أبوظبي 

مؤخرا أثر كبير على ايجارات 
املباني األقل جودة، حيث اغتنم 
مالك العقارات الفرصة لزيادة 
االيجارات السابقة التي كانت 
أدنى بكثير من سعر السوق، 
لتتماشى مع مستويات السوق 

احلالية.
٭ قطاع العق����ارات املكتبية: 
ظلت إيجارات هذه الشريحة 
دون تغيي����ر في الربع الثاني 
من عام 2014 مبع����دل 1.540 
درهم للمتر املربع للمساحات 
املكتبية املمتازة و1.180 درهم 
للمتر املربع للمساحات األقل 
جودة، ولم تكن هناك مساحات 
جديدة رئيسية للتسليم في 
س����وق العقارات املكتبية في 

هذا الربع.

أعلنت شركة القرين لصناعة 
الكيماوي���ات البترولي���ة عن 
حتقيق صافي ربح بقيمة 0.93 
مليون دينار خالل الربع األول 
من الس���نة املالية 2015/2014 
واملنتهي في 30 يونيو 2014، 
مقابل 4.15 ماليني دينار خالل 
نفس الفترة من العام املاضي، 
ممثل���ة انخفاض���ا بنس���بة 
77.6% أو 3.2 مالي���ني دينار، 
نظرا لتراجع ربحية مشروع 
العطريات بشكل كبير. وبلغت 
ربحية السهم الصافية خالل 
الرب���ع مبلغ 0.88 فلس مقابل 
ربحية بقيمة 3.89 فلوس  خالل 
نفس الفترة من العام املاضي. 
وفي معرض تعليقه على هذه 
النتائج، صرح رئيس مجلس 
إدارة ش���ركة القرين لصناعة 
الكيماويات البترولية، الشيخ 
مبارك عبداهلل املبارك الصباح 
»يرجع الس���بب الرئيسي في 
حتقيق هذه األرباح إلى حصصنا 
من أرباح شركاتنا الزميلة وعلى 
األخص في الشركة السعودية 
ملنتج���ات األلب���ان واألغذية 
)سدافكو(، باإلضافة إلى األرباح 
احملققة إثر بيع بعض من أسهم 
محفظة القرين االستثمارية. 
علما أن التباي���ن في النتائج 
احلالية مقارنة بنتائج العام 
املاضي يرج���ع إلى انخفاض 
أرباح شركة العطريات الكويتية 
بشكل ملحوظ، وبالتحديد من 

مشروع شركة الكويت إلنتاج 
البرازيلني اململوك بالكامل من 
قبلها«. أما على صعيد اخلطط 
املستقبلية لشركة القرين فقد أكد 
الشيخ مبارك أن شركة القرين 
مستبشرة بتوجهات احلكومة 
الرشيدة بتطوير القطاع النفطي 
الذي بدت عليه عالمات التهالك 
من جراء التجاذبات السياسية 
في السابق، وكلنا أمل أن يتم 
تسريع عجلة التنمية للنهوض 
بهذه الصناعة احليوية لدولتنا 
احلبيبة ولتأمني هذه الصناعة 
في ظل حتديات املرحلة القادمة 
م���ن تط���ورات التكنولوجيا 
العاملية واستكش���افات الغاز 
والنفط الصخري والرملي، علما 
أن الشركة تتطلع على الدوام 
النتقاء الفرص االس���تثمارية 
التي نتوقع لها عوائد مجدية 
محليا وإقليميا، وذلك بالتعاون 

مع كبراء االستشاريني املاليني 
العامليني لالرتباط مع الشركات 
العاملية ذات السمعة املتميزة 
في املجال. من جهته، قال نائب 
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي للشركة سعدون علي 
»ش���هدت اإليرادات االجمالية 
للشركة ارتفاعا بنسبة %7.5 
لتصل إلى مليون دينار، وبلغ 
إجمالي األصول في الشركة كما 
في 30 يونيو 2014 مبلغ 358.8 
مليون دينار، باملقارنة مع 364.3 
مليون دينار كما في 31 مارس 
2014، كما ارتفعت االستثمارات 
في الش���ركات الزميلة بنسبة 
0.2% أي ما يقارب 0.26 مليون 
دينار خالل الربع احلالي نتيجة 
لزيادة حصة الشركة من ارباح 
شركة سدافكو والشركة الوطنية 
للخدمات البترولية )نابيسكو(«. 
وأضاف علي فيما يخص مشروع 
العطريات »حتققت توقعات 
إدارة الش���ركة بتراجع أسعار 
منتجات املشروع عن مستوياتها 
القياسية في عام 2013، والذي 
يتوقع استمراره خالل الفترة 
املقبلة وبدأ ذلك بالتأثير جذريا 
على ربحية املشروع. علما أن 
شركة القرين ما زالت في انتظار 
التدخل الفعال ملؤسسة البترول 
الكويتية التخ���اذ اإلجراءات 
املناسبة حلل املشاكل القائمة 
وإعادة الهيكلة لتفادي تعثر 

االستثمارات األجنبية املباشرة الصادرة املشروع«.
من الدول العربية

ذكر تقرير »ضمان« أن تدفقات االستثمار األجنبي املباشر 
الصادر من الدول العربية شهدت ارتفاعا كبيرا بنسبة %62 

من 18.2 مليار دوالر عام 2012 إلى 29.5 مليار دوالر عام 
2013. ومثلت تدفقات االستثمارات الصادرة من الدول العربية 

ما نسبته 2.1% من اإلجمالي العاملي البالغ 1.4 تريليون دوالر 
و6.5% من إجمالي الدول النامية البالغ 454 مليار دوالر.

ومثلت دول اخلليج املصدر الرئيسي للتدفقات الصادرة من 
املنطقة بنسبة 95% لعام 2013، حيث تصدرت الكويت قائمة 
الدول العربية املصدرة بقيمة 8.4 مليارات دوالر وبحصة 

بلغت 28.4% تلتها قطر بقيمة 8 مليارات وبحصة 27.2% ثم 
السعودية في املرتبة الثالثة عربيا بقيمة 4.9 مليارات وبحصة 
16.8% ثم االمارات في املركز الرابع بقيمة 2.9 مليار وبحصة 

9.9% ثم سلطنة عمان في املرتبة اخلامسة بقيمة 1.4 مليار 
وبحصة 4.7% ثم البحرين في املرتبة السادسة بقيمة 1.1 مليار 

دوالر وبحصة %3.6.
اما على صعيد ارصدة االستثمارات األجنبية املباشرة الصادرة 

من الدول العربية فقد بلغت 231.6 مليار دوالر بنهاية عام 
2013. ومثلت أرصدة االستثمارات الصادرة من الدول العربية 

أقل من 1% من اإلجمالي العاملي البالغ 25.5 تريليون دوالر.

930 ألف دينار 
صافي األرباح


