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الدين املرتفع 
لليونان وسجله 

السيئ ال يؤهالنه 
لبرنامج إنقاذ 

ثالث

صندوق النقد: 
التضخم املتدني 
خطر على اقتصاد 

منطقة اليورو

قيمة دعم الطاقة على الصعيد 
العاملي خالل العام احلالي إلى 
5.3 تريليونات دوالر، وهو ما 
يعادل 6.5% من الناجت احمللي 

اإلجمالي العاملي.
وأشار الصندوق الى أهمية 
إصالح دعم الطاقة خصوصا 
التي يرتف���ع لديها  لل���دول 
نصيب الف���رد من اإلعانات، 

 )FDI( االستثمار األجنبي املباشر
أو تغذية صناعتها الناشئة. هذا 
هو احلال السائد في دبي أو في 

الصني وسنغافورة. 
ولفت التقرير إلى أن التركيز 
على البنية التحتية هو القاسم 
املشترك في معظم خطط التنمية 
لدول مجل����س التعاون، حيث 
صب تركيز رؤية الكويت لعام 
2020 على تطوير امليناء والبنية 
التحتية للمطار لتصبح مركزا 
للتجارة واخلدمات اللوجستية. 
إذ إن طموح����ات الكوي����ت بأن 
تصبح مرجع����ا ماليا تتطلب 
تطوير البنية التحتية لالتصاالت 
وامله����ارات ذات الصلة بالقوى 
العاملة. كما ميثل االستثمار في 
البني����ة التحتية أحد اجلوانب 
الرئيس����ية لتنويع االقتصاد 
وحتفيز القطاعات املس����تهدفة 
في خطط التنمية في جميع دول 
التعاون األخرى، وتعطي حتسني 
نوعية املؤسسات والتغييرات 
التشريعية أهمية كبرى. في حني 
يبقى الهدف النهائي املتمثل في 
التنويع على حاله، وتختلف 
خطط تطبيق هذه األهداف، 
إذ تطبق في البحرين خطة 
»دعه يعمل«، وتطبق خطة 
الفع���ال لقطاعات  الترويج 

أظهر تقرير صادر عن شركة »pwc« ان أداء 
س����وق االكتتاب العام األول����ي في دول مجلس 
التعاون اخلليجي سجل عالمات االنتعاش من 
حيث عدد االكتتاب����ات وإجمالي العائدات التي 
حتققت خالل الربع الثاني من عام2015 مقارنة 
بالربع األول، مظهرا بعض االهتمام بسوق االكتتاب 
قبيل الهدوء املعتاد الذي يخيم على شهر رمضان 

وفصل الصيف. 
وقال التقرير ان سوق االكتتاب العام األولي 
في اململكة العربية السعودية كان أنشط أسواق 
االكتتاب في الربع الثاني من العام، وكذلك منذ 

مطلع العام حتى اآلن، بثالثة اكتتابات متثل %75 
من مجموع عدد االكتتابات العامة األولية وعائدات 
بقيمة مليار دوالر متثل 87% من إجمالي العائدات 
التي حتققت خالل الربع الثاني من العام، وذلك 
وفقا لقسم أس����واق املال وخدمات االستشارات 

.»pwc« احملاسبية لدى
وذكر التقرير ان دول مجلس التعاون اخلليجي 
شهدت خالل الربع الثاني من عام 2015 ما مجموعه 
4 اكتتابات عامة أولية بإجمالي عائدات 1.15 مليار 
دوالر مقارنة باكتتاب وحيد خالل الربع السابق من 

نفس العام والذي جمع 185.4 مليون دوالر.

رصد مركز اجلمان ثبات عدد حركة امللكيات 
املعلنة في قوائم كبار مالك الش����ركات املدرجة 
في سوق الكويت لألوراق املالية خالل األسبوع 
املاضي املنتهي في 2015/07/30 على 9 حركات، 
وذلك كما هو عدد حركة امللكيات املعلنة خالل 
األس����بوع قبل املاضي املنتهي في 2015/07/23، 
وقد كانت عمليات رفع امللكيات خالل األسبوع 
املاضي مساويا لعمليات خفضها بواقع 4 حركات 
لكال االجتاهني، بينما كانت هناك حركة واحدة 
فقط لعمليات اخلروج م����ن قوائم كبار املالك، 
في حني ل����م يتم رصد أي عملي����ة للدخول في 

القوائم املذكورة.
وقال التقرير ان معظم حركة امللكيات املعلنة 
خالل األس����بوع املاضي كانت موزعة على عدة 
محاور، منها: محور »بيتك«، حيث خفض حصته 
في ثالث شركات، األولى: » أركان « مبقدار 0.318 
نقطة مئوية من 11.150 إلى 10.832%، والثانية: 
»اإلمناء« بواقع 0.253 نقطة مئوية من 55.920 
إل����ى 55.667%، والثالثة: »اخلصوصية« بفارق 
0.060 نقطة مئوية من 30.490 إلى 30.430%، في 
حني رفع » بيتك « حصته في »اخلليجي« مبقدار 

0.417 نقطة مئوية من 19.550 إلى %19.967.

»اجلمان«: »بيتك« يخفض حصته 
في 3 شركات ويرفعها بـ »اخلليجي«

حيث ستنعكس اإلصالحات 
على احلد من التلوث البيئي 
وتوليد اإليرادات التي تدعو 

احلاجة إليها.

محددة في دبي.
وي����رى التقري����ر أن الفرق 
الرئيسي بني دول اخلليج يكمن 
ف����ي درجة تنفيذه����ا خلططها 
التنموية، إذ استطاعت اإلمارات 
وقطر تطبيق اخلطط على أرض 
الواقع بكفاءة وكذلك البحرين 
إل����ى حد ضئي����ل. كما وصلت 
مستويات جودة البنية التحتية 
في عمان والسعودية ملستوى 
مواز ملنطقة اليورو بالرغم من 
مجيئهم في أسفل القائمة. على 
اجلانب اآلخر، يختلف الوضع 
جذريا في الكويت، حيث ال يتم 
تطبيق مشاريع التنمية اجلديدة، 
التحتية  البنية  وكذلك نوعية 
احلالية متهالكة، ومن املستبعد 
جدا حتقيق هدف تكوين مركز 
للتجارة واخلدمات اللوجستية 
دون اتخاذ إجراءات حازمة في 
الس����نوات القادمة، بالرغم من 
أن اتخاذ إجراءات حازمة يعني 
املخاطرة، لكن رمبا كان اخلطر 
األكبر هو عدم اخلوض في أي 

مخاطرة على اإلطالق.

أش���ار تقرير ص���ادر عن 
الى  الدولي  النق���د  صندوق 
ان الكوي���ت جاء ف���ي املركز 
الثالث عامليا في نصيب الفرد 
من الدع���م احلكومي للطاقة 
حيث بلغت حصة الفرد من 
الدعم 3430 دوالرا )نحو ألف 

دينار(.
ووفقا للتقرير الذي عرضته 
»ارقام« فإن قطر تصدرت دول 
العالم، حيث بلغت حصة الفرد 
من الدعم 5995 دوالرا، وجاءت 
لوكسمبرغ في املرتبة الثانية 
حيث بلغت حصة الفرد من 
دعم الطاقة 3747 دوالرا، ثم 
اململكة العربية السعودية في 
املرك���ز الرابع عامليا ب� 3395 
دوالرا، فالبحرين بنحو 3225 
دوالرا فيما جاءت اإلمارات في 
املركز السادس بنحو 3023 

دوالرا.
وتوق���ع التقرير أن تصل 

قال تقرير صادر عن شركة 
آس����يا كابيتال االستثمارية إن 
دول اخلليج تتش����ابه إلى حد 
كبير ف����ي العديد من اجلوانب 
مثل مستويات الدخل واالعتماد 
على النف����ط، بينما االختالفات 
ف����ي بعض اجلوان����ب األخرى 
الفتة للنظر، على سبيل املثال، 
نوعية البنية التحتية للموانئ 
في اإلم����ارات هي من بني أعلى 
املعدالت في العالم، بعد هولندا 
وسنغافورة، ولكن أقل بكثير من 
معايير منظمة التعاون والتنمية 

في الكويت.
وذك����ر التقرير أن مؤش����ر 
جودة امليناء هو مقياس لرضا 
املستخدمني عن البنية التحتية، 
الذي مت احلصول عليه عن طريق 
مسح شمل العديد من الصناعات. 
كذلك، اختالفات البنية التحتية 
كثيرة في مجال النقل اجلوي، 
إذ تشكل اإلمارات وقطر مراكز 
جتارية مهمة، يتركز فيهما نحو 
60% و23% من بضائع منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
مقابل 1% في الكويت والبحرين 
وعمان. كما استحوذت مطارات 
اإلمارات وقطر على 37% و%10 
من حركة املسافرين في الشرق 
األوسط وش����مال أفريقيا. وال 
تش����كل االتصاالت استثناء، إذ 
تقع السعودية والكويت وعمان 
دون متوسط دول اخلليج بفارق 
كبير، حيث ميثل مس����تخدمو 

اإلنترنت أقل من %75.

البنية التحتية

وأش����ار التقرير إلى وجود 
عالقة واضحة بني مس����تويات 
الدخل ونوعية البنية التحتية، 
حيث اتبعت بعض الدول سبيل 
التطوير االستثماري وحتديث 
سهم رأس����مالها من أجل جذب 

أكبر 6 دول في العالم من حيث نصيب الفرد من دعم الطاقة

1000 دينار حصة الفرد

165 مليون دوالر قيمة الواحد

صندوق »النقد «: الكويت باملركز الثالث 
عاملياً في دعم الطاقة

»آسيا كابيتال«: تباين كبير بني الكويت
ودول اخلليج في البنية التحتية

»pwc«: »املركزي الكويتي«
يصدر 9 أذون خزانة بالربع الثاني

في الربع الثاني. وبدأ اليورو 
األسبوع عند مستوى 1.0971 
دوالر ليرتفع بعدها إلى 1.1128 
 IFO دوالر بعد أن أشار مؤشر
األملاني ملناخ قطاع األعمال 
إلى حتسن الوضع مع قراءة 
فاقت توقعات األسواق. وأغلق 
اليورو األسبوع عند 1.0991 
دوالر بعد أن بلغ أدنى مستوى 

له عند 1.0892دوالر.

البطالة األميركية

ارتفعت طلب���ات إعانة 
البطالة األميركية في األسبوع 
املاضي بع���د أن بلغت أدنى 
مستوى لها منذ أربعة عقود، 
وذلك متاشيا مع ارتفاع سوق 
العمل. فقد ارتفعت طلبات 
البطالة مبقدار 12 ألف نقطة 
لتصل إلى 2670 ألف نقطة في 
الفترة املنتهية في 25 يوليو، 
بعد أن سجلت 255 ألف نقطة 
في األس���بوع السابق، وهو 
الرقم األدنى من���ذ نوفمبر 
1973. وتراجع معدل األسابيع 
الذي يوفر صورة  األربعة، 
أكثر دقة لقوة سوق العمل، 
مبقدار 3.750 ألف نقطة ليصل 
إلى 274.750 ألف نقطة في 
األسبوع املاضي. وتعتبر أي 
ق���راءة دون 300 ألف نقطة 
تعيينا مس���تداما وتساعد 
إقناع واضعي سياسة  على 
الفيدرالي  مجلس االحتياط 
ب���أن االقتصاد يتحمل رفعا 

لسعر الفائدة اإلسنادي.

تضخم متدنٍ

وقال التقرير إن مؤش���ر 
سعر املستهلك األوروبي بقي 
على حاله عند 0.2% رغم أن 
التضخم األساس ارتفع من 
0.8% ف���ي يونيو إلى %0.9، 
ورغم االرتفاع في األسعار 
الثالثة املاضية،  في األشهر 

يبقى التضخم أقل بكثير من 
البنك  املعدل املستهدف من 
املركزي األوروبي البالغ أقل 

بقليل من %2.
وقال صندوق النقد الدولي 
إن التضخم املتدني هو خطر 
على اقتصاد منطقة اليورو، 
وأضاف أنه يجب على البنك 
املرك���زي األوروبي أن ميدد 
الكمي  برنامجه للتس���هيل 
إلى ما بعد س���بتمبر 2016. 
وبحس���ب توقع���ات البنك 
املركزي األوروبي، يتوقع أن 
يبقى معدل التضخم متدنيا 
في املدى القريب قبل أن يرتفع 
إل���ى 1.5% ف���ي 2016. ولكن 
انخفاض أسعار الطاقة يشكل 
خطرا كبيرا باجتاه خفض 
إلى ما دون  التضخم  معدل 
البنك  املعدل املستهدف من 

املركزي األوروبي.

المركزي األوروبي 

وأوض���ح التقري���ر أن 
املرك���زي األوروبي  البنك 
الس���يولة  مدد مس���اعدة 
ألوقات الطوارئ مبقدار 900 
مليون يورو في األسبوعني 
املاضيني، فيما أبقى السقف 
يوم األربعاء املاضي عند 91 
مليار يورو دون أية زيادة 

جديدة. 
توقع���ات  وبعك���س 
األس���واق، لم يطلب بنك 
اليونان أي متويل إضافي، 
كما أن صندوق النقد الدولي 
ف���ي اجلولة  لن يش���ارك 
املفاوضات  الثالث���ة م���ن 
اخلاص���ة ببرنامج اإلنقاذ 
املال���ي لليون���ان، علما أن 
الدين املرتفعة  مستويات 
لليونان وس���جله السيئ 
ف���ي تطبيق اإلصالحات ال 
يؤهالنه لبرنامج إنقاذ ثالث 
من صندوق النقد الدولي.

الفيدرالي  مجلس االحتياط 
أن االستهالك واإلسكان كانا 
احملرك���ني الرئيس���ني لنمو 
الناجت احملل���ي اإلجمالي في 
الربع الثاني. فقد ارتفع هذا 
الناجت بنسبة معدلة سنويا 
بلغت 2.3% في الربع الثاني 
إلى  التعديل  إثر رفعها بعد 
0.6% في األشهر الثالثة األولى 

من السنة. 

أسعار النفط

الس���لع، قال  وفي عالم 
التقري���ر إن أس���عار النفط 
القلق  ارتفاع  انخفضت مع 
إزاء فائض اإلمداد العاملي بعد 
أن أفاد رئيس منظمة أوپيك 
بأنه لن يكون هناك خفض في 
اإلنتاج. وتتجه أسعار النفط 
عند ضفتي األطلس���ي نحو 
خامس أسبوع من االنخفاض. 
في املقاب���ل ارتفعت طلبات 
السلع املعمرة في يونيو %3.4 
إثر خفضه���ا إلى 2.2% بعد 
املراجعة في مايو، لتتفوق 
بذلك على التوقعات بارتفاع 
3.2%. وارتفع���ت الطلبات، 
املواص���الت،  باس���تثناء 
بنس���بة 0.8% وهي النسبة 
األعلى منذ أغسطس 2014، 
متجاوزة التوقعات بارتفاع 
نسبته 0.5%. وفي الوقت ذاته 
ارتفعت الطلبات على السلع 
الرأس���مالية األساس %0.9 
في يونيو بعد تراجعها في 
الشهرين األخيرين. وما زالت 
الطلبات األساس في منتصف 
هذه السنة دون مستويات 

عام 2014 بنسبة %3.4.
الصرف األجنبي

وم���ن ناحي���ة الصرف 
األجنبي، ارتفع الدوالر مقابل 
معظم العمالت الرئيسة بعد 
أن أظهرت البيانات أن النمو 
االقتصادي األميركي تسارعا 

ذكر تقرير صادر عن بنك 
الكوي���ت الوطني أن اهتمام 
األسواق متحور في األسبوع 
املاضي ح���ول قرار مجلس 
االحتياط الفيدرالي اخلاص 
برفع أسعار الفائدة، بعد أن 
أفاد املجلس بوجود احتمال 
كبير بأن يرفع أسعار الفائدة 
هذه السنة بناء على مؤشرات 
منو االقتصاد األميركي، في 
حني يتحول االهتمام ملا تبقى 
من الصيف إلى بيانات النمو 
والوظائ���ف والتضخم التي 
ستس���اعد املستثمرين على 
حتدي���د م���ا إذا كان مجلس 
االحتياط س���يرفع أس���عار 
الفائدة في سبتمبر أو الحقا 

هذه السنة.

سعر الفائدة

وتن���اول التقري���ر قرار 
الفيدرال���ي حول  املجل���س 
أسعار الفائدة التي بقيت على 
حالها، ولكن بيانه لم يقدم 
أي إشارة بخصوص توقيت 
الرف���ع. وتتوقع اللجنة أنه 
سيكون من املالئم رفع النطاق 
املستهدف لسعر الفائدة على 
األموال الفيدرالية عندما ترى 
املزيد من التحسن في سوق 
العمل وتكون واثقة مبا يكفي 
إلى  التضخم س���يعود  بأن 
نسبته املستهدفة البالغة %2 
في املدى املتوسط. ويعتبر 
النمو األميركي قويا وثابتا 
مبا يكفي لرفع أسعار الفائدة 
هذه الس���نة وإنهاء مرحلة 
س���عر الفائدة البالغ صفرا 
منذ 2008. وم���ن أجل عدم 
التسبب بهلع في األسواق، 
يبقى قرار مجلس االحتياط 

رهنا بالبيانات.
ف���ي حني من���ا االقتصاد 
األميركي بوتيرة أسرع في 
الرب���ع الثان���ي، وذكر بيان 

ارتفاع الدوالر مقابل معظم العمالت الرئيسية بعد مؤشرات بنمو االقتصاد األميركي في الربع الثاني

»الوطني«: منو االقتصاد األميركي يدعم توقعات رفع الفائدة

»النوادي« تدرس االنسحاب من البورصة
أعلنت شركة النوادي القابضة »النوادي« 
عن انعقاد اجتماع مجلس اإلدارة يوم األربعاء 
املقبل، وذلك للبحث في توصية االنسحاب 
االختياري من السوق الكويتي لألوراق املالية 

وذلك لألسباب التالية:
� تراجع حجم السيولة بالسوق الكويتي.
� تراجع القيمة السوقية ألسهم الشركة.

� ضع���ف مس���توى الت���داول على أس���هم 
الشركة.

� ارتفاع كلفة اإلدراج من املصاريف والرسوم 
التي تقوم الشركة بدفعها سنويا بدون عائد 

جدي منها.
� رغبة الشركة في احلفاظ على استثمارات 

مساهميها.
� القيمة الدفترية للس���هم ال تعكس القيمة 

املعلنة بالسوق.

2.4 مليون دينار أرباح »أسمنت اخلليج«
أعلنت شركة أسمنت اخلليج عن بياناتها 
املالية للنصف األول من العام احلالي محققة 
أرباحا تقدر ب� 2.4 مليون دينار مقابل أرباح 
3.3 ماليني دينار لذات الفترة من العام املاضي، 

بنسبة انخفاض بلغت %30.
وأوضحت الشركة انه رغم حتسن الكفاءة 
التشغيلية وانخفاض تكلفة اإلنتاج، إال أن 
تأثر األسواق اخلارجية كان السبب الرئيسي 

في انخفاض صافي األرباح.

تابعة لـ »املشتركة« تفوز بعقد
بـ 8.7 ماليني دينار

 
قالت ش���ركة املجموعة املش���تركة للمقاوالت 
»املش���تركة« ان فرع الشركة في دبي )شركة 
املجموعة املشتركة للمقاوالت � دبي(، قد حازت 
على اقل األسعار في املناقصة اخلاصة بأعمال 
إنشاء وصيانة أعمال البنية التحتية والطرق 

واخلدمات ل� 346 وحدة س���كنية، في منطقة 
مكان � حتا � اإلمارات العربية املتحدة، التابعة 
ملؤسسة محمد بن راشد لإلسكان، بقيمة 106.9 
ماليني درهم إماراتي ما يعادل 8.7 ماليني دينار 

تقريبا، ومبدة تنفيذ قدرها 365 يوما.

تغيير أسهم »متويل اخلليج«  
إلى »جي اف اتش«

أعلن س���وق الكويت لألوراق املالية بأن 
شركة بيت التمويل اخلليجي »متويل خليج« 
أفادته بأنه بناء على موافقة اجلمعية العامة 
غير العادية للشركة بتاريخ 12-4-2015 فقد 
الرسمية لدى اجلهات  استكملت اإلجراءات 
املختصة لتغيير اس���مه التجاري من بيت 
التمويل اخلليجي إلى مجموعة جي اف اتش 

املالية وذلك اعتبارا من 2015-7-30.

36% منو أرباح »التغليف«
أعلنت الش���ركة الكويتية لصناعة مواد 
التغلي���ف عن بياناتها املالية للنصف األول 
من العام احلال���ي محققة أرباحا تقدر ب� 1.1 
مليون دينار مقابل أرب���اح 837 ألف دينار 
لذات الفترة من العام املاضي، بنس���بة منو 

بلغت %36.
وأوضحت الشركة ان سبب ارتفاع األرباح 
يعود لزيادة املبيعات وانخفاض سعر املواد 

اخلام نتيجة النخفاض أسعار النفط.

117% انخفاضًا في أرباح »أدنك«
الدار  البيان���ات املالية لش���ركة  أظهرت 
الوطنية للعق���ارات »أدنك« للفترة املنتهية 
في 30 يونيو 2015 حتوال سلبيا خالل النصف 

األول بنسبة انخفاض %117
وأوضحت الش���ركة في بيان على املوقع 
الرسمي للبورصة أن الشركة شهدت خالل 

النصف األول من العام احلالي خسائر بلغت 
132 ألف دينار مقابل 761 ألف دينار في ذات 

الفترة من 2014.
وأرجعت »الشركة« سبب التحول السلبي 
في النتائج بتلك الفترة إلى انخفاض نتيجة 
خسائر غير محققة بقيمة االستثمارات املتاحة 

للبيع.

55% تراجعًا في أرباح »إيكاروس«
أعلنت شركة ايكاروس للصناعات النفطية 
عن بياناتها املالية للنصف األول من العام 
احلالي محققة أرباحا تقدر ب� 4 ماليني دينار 
مقابل أرباح 8.8 ماليني دينار لذات الفترة من 
العام املاضي، بنس���بة انخفاض في األرباح 

بلغت %55. 
التراجع بسبب  ان  الش���ركة  وأوضحت 
االنخفاض احلاد في أرباح بيع األسهم نتيجة 
االنخفاض في عدد وسعر األسهم املبيعة في 

الربع الثاني من العام احلالي.

»كفيك«: اتفاق مع غير املنتظمني لسداد 
مديونيات بـ 1.5 مليون دينار

أعلنت الشركة الكويتية للتمويل واالستثمار 
)كفيك( أنها توصل���ت إلى إتفاق مع بعض 
عمالئها غير املنتظمني لس���داد مديونياتهم 
بالكامل، هذا وقد بلغت حجم هذه املديونيات 
1.5 مليون دينار تقريبا س���يتم حتصيلها 
خالل الربعني الثالث والرابع من العام، هذا 
ويبلغ األثر املالي لتلك االتفاقيات تسجيل 
أرباح بقيمة 750 ألف دينار تقريبا بواقع 2.4 
فلس للسهم خالل الفترة املتبقية من العام 

عند إمتام حتصيل هذه املديونيات.
كما أن هذا االتفاق سيؤدي إلى خفض نسبة 
الديون غير املنتظمة حملفظة التمويل التجارية 
بالشركة بشكل جوهري مما ينعكس بشكل 

جيد على املؤشرات املالية للشركة.

أخبار البورصة


