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»مجموعة األوراق« تناقش االنسحاب 
االختياري من السوق

أفادت شركة مجموعة األوراق املالية في بيان 
نشر على موقع البورصة امس، ان مجلس إدارة 

الشركة سيجتمع يوم االثنني املقبل وذلك ملناقشة 
االنسحاب االختياري من السوق.

آلخر أخبار االقتصاد احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Business

االقتصادية
بورصة الكويت خسرت 400 مليون دينار من قيمتها السوقية في أسبوع

عطلة السوق الصيني تدعم أسواق اخلليج
أحمد مغربي

عوضت مجموعة من البورصات اخلليجية جزءا من خسائرها 
القاسية التي تكبدتها على مدار األسبوعني املاضيني في خضم 
انهيار األس����واق املالية العاملية بس����بب مخاوف إزاء وضع 
االقتصاد الصيني وانخفاض أسعار النفط اخلام، فيما جنحت 
أسواق أخرى في مقدمتها أسواق الكويت وقطر ومسقط إلى 
االنخفاض لتنهي األس����بوع األول من سبتمبر على انخفاض 

في مؤشراتها.
وسجلت أسواق األسهم اخلليجية، بعض االرتفاعات اجلماعية 
في ختام جلساتها األسبوعية مدعومة بعطلة األسواق الصينية 
والتي ستس����تمر حتى يوم االثنني املقبل مبناسبة االحتفال 
بيوم النصر، لتعطي متنفسا لألسواق اخلليجية التي عانت 

من اضطرابات بسبب تراجعات هذا األسواق.
ووس����ط عمليات مضاربية تتخللها عمليات بيع سريعة 
جلني األرباح بالتزامن مع شبه عزوف عن األسهم التشغيلية، 
اختتمت مؤشرات السوق الكويتي في املنطقة احلمراء، حيث 
انخفض املؤشر السعري بواقع 5.3 نقاط ليصل إلى 5.7 آالف 
نقطة بينما ارتفع املؤش����ران الوزني و)كويت 15( بواقع 2.4 

و8.7 نقاط على التوالي.
وبلغت قيمة األسهم املتداولة عند اإلغالق نحو 10.1 ماليني 
دينار في حني بلغت كمية األسهم املتداولة حوالي 138.3 مليون 

سهم متت عبر 3356 صفقة.
وبالنسبة لألداء القطاعي، فقد تصدر قطاع »االتصاالت« 
ارتفاعات أمس بنمو نسبته 2.75%، فيما تصدر قطاع »اخلدمات 
االس����تهالكية« التراجعات بانخفاضه عن����د اإلقفال بحوالي 

.%1.08
هذا، وخس����رت البورصة الكويتية 400 مليون دينار من 
قيمتها الس����وقية خالل األس����بوع املاضي، حيث بلغت تلك 
القيمة ف����ي نهايته حوالي 26.43 ملي����ار دينار مقابل 26.83 
مليار دينار تقريبا في نهاية األس����بوع قبل املاضي، لتسجل 

بذلك انخفاضا بحدود %1.5
وعلى مستوى العام احلالي، وبعد 170 جلسة منه، انخفضت 
القيمة الس����وقية للبورصة الكويتية بأكث����ر من 11%، حيث 
بلغت تل����ك القيمة في نهاية 2014 نح����و 29.71 مليار دينار، 
ما يعني أن اخلس����ائر خالل تلك الفترة بلغت 3.28 مليارات 

دينار تقريبا.
ومن العوامل الس����لبية التي أث����رت على بورصة الكويت 
خالل األس����بوعني املاضيني عمليات االنسحابات االختيارية 
ألكثر من شركة والتي وصلت إلى الشركات التشغيلية، وهو 

ما انعكس سلبا على املؤشرات.
وتأثرت بورصات اخلليج مبؤشر »شنغهاي« املركب في 
الصني الذي فقد 2.2% من قيمته خالل اجللسات الثالث املاضية، 
مواصال خسائره بفعل بيانات اقتصادية مثيرة للقلق، وتؤكد 

تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

دبي والبحرين يتعافيان

وواصل سوقا دبي املالي وأبو ظبي ارتفاعاتهما اجلماعية 
أمس، في ظل استمرار األداء اإليجابي لألسهم الكبرى بقطاع 

العقارات والبنوك واالستثمار.
وبلغت مكاسب املؤشر العام لسوق دبي 56.4 نقطة فيما 

ارتفع سوق ابوظبي ب� 26 نقطة.
إلى ذلك، اس����تمر سوق البحرين في االرتفاع، حيث أغلق 
تداول األس����بوع املاضي على ارتفاع بل����غ 0.46 نقطة، فيما 
سجلت البورصة املصرية ارتفاعات كبيرة بحوالي 110 نقاط 

سوق الكويت يختتم األسبوع األول من سبتمبر على إغالق وسط عمليات مضاربية تتخللها عمليات بيع سريعة جلني األرباح  )قاسم باشا( أمس اخلميس.

قال بنك الكويت الدولي في بيان له على موقع البورصة اإللكتروني إنه 
قد مت حجز دعوى بيوع أقامها البنك ضد أحد عمالئه للحكم بجلسة 30 

سبتمبر اجلاري.

قالت شركة االستثمارات الوطنية )استثمارات( في بيان لها على موقع 
البورصة اإللكتروني إن إحدى الشركات غير املدرجة والتابعة للشركة، 

قد قامت بشراء نسبة 4.3% من أسهم الشركة األولى لالستثمار 
العقاري )شركة غير مدرجة( بإجمالي مبلغ نحو 683 ألف دينار، 

ليصبح بالتالي مجمل ملكية شركة االستثمارات الوطنية وشركاتها 
التابعة 29.8%، علما أن الشركة املذكورة مسجلة في دفاتر الشركة لدينا 

كشركة زميلة وسوف تستمر كذلك بعد الشراء.

عقدت الشركة الوطنية الدولية القابضة )وطنية د ق( جمعيتها العامة 
العادية امس، وأقرت املوافقة على قبول استقالة أعضاء مجلس االدارة 
وانتخاب أعضاء مجلس ادارة الستكمال املدة الباقية وهم: عبدالوهاب 

محمد علي الوزان، مساعد عبدالعزيز العصيمي، علي احمد ابراهيم 
البغلي، باسم عبداهلل محمد العثمان، ممدوح عبدالغني الشربيني.

أفادت شركة تصنيف وحتصيل األموال »حتصيالت« بتوقيع شركة سي آر 
سي لتصنيف وحتصيل األموال – أبوظبي – التابعة واململوكة لشركتنا بنسبة 

99% عقدا ابتدائيا بشراء أربع وحدات )3 وحدات سكنية + 1 جتارية( ببرج داماك 
سنترال تاور - مبدينة دبي - مقابل 725 ألف دينار. وقال بيان الشركة على 

موقع البورصة اإللكتروني إنه قد مت توقيع العقد النهائي وتسجيل هذه الوحدات 
باسم شركة سي آر سي لتصنيف وحتصيل األموال، وسيظهر تأثير شراء 

الوحدات في البيانات املالية للشركة في الربع الثالث لسنة 2015.دص

حجز دعوى ضد أحد عمالء »الدولي« جللسة 30 اجلاري

تابعة لـ »االستثمارات الوطنية « 
تشتري 4.3% من »األولى العقارية«

انتخاب مجلس إدارة لـ »الوطنية الدولية«

مملوكة لـ »حتصيالت« تشتري عقاراً بأبوظبي

أخبار البورصة

احتلت الكويت املرتبة السادسة عربيا واالخيرة خليجيا 
وال� 63 عامليا في مؤشر جودة احلياة للمغتربني، الصادر 
عن شبكة »انترنيش���نز« internations املهتمة بشؤون 

املغتربني وتوجهاتهم وفقا ل� »أرقام«.
وتصدرت »سنغافورة« قائمة الدول حول العالم في 
مؤشر جودة احلياة للمغتربني، بينما جاءت اإلمارات في 
املرتبة األولى عربيا وفي املركز ال� 21 عامليا، متفوقة على 
الس���ويد والواليات املتحدة األميركية وبريطانيا، تلتها 
البحرين الثانية عربيا وال�47 عامليا، ثم عمان وقطر ال� 48 
وال� 56 على التوالي، فيما جاءت السعودية في املركز ال� 

62 عامليا، تلتها الكويت 63 عامليا واألخيرة خليجيا.
ويعتمد هذا املؤشر على عدة معايير، منها اخليارات 
املتاحة للترفيه، والس���عادة الش���خصية، والقدرة على 
السفر والتنقل بشكل سهل، والصحة واألمن والرفاهية. 
ويندرج هذا املؤش���ر ضمن عدة مؤش���رات صدرت في 
دراسة شاملة. وشمل استطالع »انترنيشنز« آراء 14.4 
ألف مغترب إلصدار مؤش���ر جودة احلي���اة ل� 64 دولة 

حول العالم.

الكويت األخيرة خليجياً في مؤشر جودة احلياة للمغتربني
أفضل الدول العربية في مؤشر جودة احلياة لعام 2015

البلدالترتيب الدوليالترتيب

اإلمارات121

البحرين247

عُمان348

قطر456

السعودية562

الكويت663

 41% ارتفاعًا في أعداد 
السائحني الكويتيني إلى مصر

قالت وزارة السياحة املصرية والهيئة 
العامة للتنشيط السياحي ان  املصرية 
عدد السائحني القادمني من الكويت إلى 
مصر س���جل ارتفاعا خالل األشهر ال� 7 
األولى من هذا العام، بنسبة 41.4% مقارنة 
بالفترة نفسها من العام املاضي، كما حققت 
منوا في شهر يوليو 2015 أيضا مقارنة 
بالفترة نفسها من العام املاضي، بنسبة 
منو قدرها 78%. باإلضافة إلى ذلك، ارتفع 
عدد السائحني من الكويت الذين مكثوا 
في فنادق مصر في شهر يوليو وخالل 
األشهر ال� 7 من هذا العام مقارنة بالفترة 
نفسها من العام املاضي، بنسبة منو قدرها 
140.2% و13.1% على التوالي. فضال عن 
ذلك، فقد احتلت الكويت املرتبة الثامنة 
جلهة الليالي التي قضوها في مصر خالل 

األشهر ال� 6 األولى من عام 2015.
ال���وزارة في بي���ان عن  وأضاف���ت 
إحصائيات شهر يوليو من عام 2015 ان 
السياحة املصرية تواصل حتقيق منو 
إيجابي في عدد الس���ائحني القادمني إلى 
مصر مقارنة بيوليو 2014، حيث سجل 
عدد السائحني الذين زاروا مختلف املقاصد 
السياحية املصرية ارتفاعا بنسبة %2.9، 

كما ارتفع عدد الس���ائحني العرب الذين 
زاروا مصر خالل شهر يوليو من العام 
احلالي بنس���بة 39.5% مقارنة بيوليو 

.2014
وأظهرت النتائج اإلحصائية، ارتفاع 
عدد السائحني اإلماراتيني، حيث سجلت 
زيادة ب� 65.6% مقارنة مع الفترة نفسها 
من العام املاضي، كما حققت دولة اإلمارات 
العربية املتحدة زيادة في عدد السائحني 
الذين قاموا بزيارة مصر خالل شهر يوليو 
2015 أيضا مقارنة بالفترة نفس���ها من 

العام املاضي، بنسبة %43.3.
وأشار البيان الى ان اململكة العربية 
السعودية حققت زيادة كبيرة في أعداد 
السائحني السعوديني بنسبة قدرها %53.1. 
الس���ائحني السعوديني  ارتفع عدد  كما 
القادمني إلى مصر مقارنة بيوليو 2014، 

بنسبة منو قدرها %95.5.
باإلضاف���ة إلى ذل���ك، احتلت اململكة 
العربية السعودية املرتبة الرابعة جلهة 
عدد السائحني واملرتبة اخلامسة جلهة 
الليالي التي قضوها في مصر خالل شهر 
يوليو 2015 واالشهر السبعة األولى من 

هذا العام على التوالي.


