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االقتصادية

5 أسهم مسعرة 
بأقل من 40 فلسًا 

استحوذت على 
48% من كميات 

التداول

كميات التداول 
األضعف منذ يوليو 

املاضي.. وبني 
الصفقة واألخرى

5 دقائق

كف يد الكاف عن »موبايلي«
أعلنت شركة احتاد اتصاالت »موبايلي« قرار مجلس اإلدارة عن كف يد العضو املنتدب 
والرئيس التنفيذي م. خالد عمر الكاف وتفويض نائب الرئيس التنفيذي سيركان اوكاندان 
بتسيير أعمال الشركة.
وقالت »موبايلي«، في بيان لها نشر على موقع السوق السعودية »تداول«، إن مجلس اإلدارة 
كلف جلنة املراجعة بتحديد املسؤولية حيال ما ورد من أخطاء واتخاذ كل اإلجراءات الالزمة.
وذكر مجلس اإلدارة أن القرار جاء لتحقيق مبدأ االستقاللية والشفافية وأفضل املمارسات 
العاملية ملا فيه مصلحة املساهمني والشركة وكإجراء متبع في مثل هذه احلاالت.

املؤشر السعري اخلاسر الوحيد بني البورصات اخلليجية منذ بداية 2014

أجواء رمضانية في بورصة الكويت.. جفاف السيولة يعود ليوليو

باملتوس����ط اليوم����ي في اوقات 
الرواج التي تش����هد فيها تنفيذ 
الصفقات بني الثانية واألخرى. 
ورغم ذلك، متكنت البورصة 
الكويتية من مجاراة االرتفاعات 
في االسواق اخلليجية، اذ أنهت 
بورصات اخللي����ج تعامالت 
أمس على ارتفاع عدا بورصة 
قطر بنسبة 0.6%، فيما ارتفع 
مؤش����ر بورصة دبي بنسبة 
1.4%، والس����عودية ب����� %1.1، 

ب� 0.12%، والكويت  وأبوظبي 
ب� 0.13%، ومس����قط ب� %0.8، 
والبحرين ب����� 0.5%. وجاءت 
هذه االرتفاع����ات على خلفية 
بعض االرتفاعات االخيرة في 
اسعار النفط خصوصا برنت 
الذي وصل الى 80 دوالرا نهاية 
االس����بوع املاضي، اضافة الى 
ارتفاع البورصات العاملية يوم 

اجلمعة املاضي. 
لكن يبدو املؤش����ر الكويتي 
يغرد خارج السرب اذا ما قارنا 
املكاسب في االسواق اخلليجية 
منذ بداية الس����نة، اذ يظهر من 
خالل رصد ل�»األنباء« يس����تند 
إلى أرقام واردة في تقرير شركة 
»كامكو« أن سوق الكويت املالي 
هو الوحيد اخلاس����ر حتى اآلن 
بني أقرانه من أس����واق اخلليج 
التي متاسكت مكاسبها منذ بداية 
السنة احلالية، رغم التراجعات 
االخي����رة الت����ي اصابتها ايضا 
بفعل التراجع في اسعار النفط 
وغيرها من العوامل الفنية في 

اس����تحوذت على نحو 48% من 
إجمالي كميات التداول، وهو أمر 
يشير إلى مدى هشاشة التعامالت 
بسوق قيمته الرأسمالية تصل إلى 
نحو 100 مليار دوالر. وقال مدير 
شركة الرباعية للوساطة املالية 
أحمد الدويسان في »تويتر« ان 
الوسطاء شهدوا أمس مؤشرات 
الفتة اذ ان أوقات بعض الصفقات 
املنفذة تتم كل 5 دقائق، وهو ما 
يعتبر وقتا طويال اذا ما قارناه 

شريف حمدي

التداول في  تراجعت قيمة 
بورصة الكويت أمس دون 10 
ماليني دينار ال����ى 9.3 ماليني 
دينار، وهو أدنى مستوى للقيمة 
منذ 22 يوليو املاضي. ولم يكن 
ذلك العامل الوحيد الذي حظي 
باالنتباه في جلس����ة تعامالت 
أمس، ب����ل ان انخفاض كميات 
التداول إلى أدنى مستوى منذ 
املاض����ي، عامل آخر  7 يوليو 
الفت لالنتباه ألوضاع مزرية 
الكويتية، حيث  البورصة  في 
انخفضت كميات التداول إلى 87 
مليون سهم، علما بأن تداوالت 
يوليو املاضي كانت متزامنة مع 
شهر رمضان الذي تنحصر فيه 
التداوالت على ساعتني فقط، 
اضافة ال����ى انها فترة الصيف 
التي تقل فيه����ا التداوالت في 

كل سنة. 
ولوحظ أن أسهم 5 شركات 
قيمتها السعرية أقل من 40 فلسا 

ال كوادر.. ال مكافآت.. وإيقاف الترقيات في 2015
7 مقترحات عرضتها وزارة املالية ملواجهة انخفاض أسعار النفط

أحمد مغربي 

عرضت وزارة املالية 7 مقترحات 
ملواجهة تداعيات تهاوي أسعار 
النفط في السوق العاملية على 

امليزانية العامة للكويت وذلك من 
خالل ترشيد اإلنفاق وضبط 

املصروفات خالل ميزانية السنة 
املالية 2016/2015، وذلك استنادا 

الى قرار مجلس الوزراء الذي 
عقد في 10 نوفمبر املاضي والذي 

ناقش تقديرات اإليرادات النفطية 
باعتبار سعر البرميل 70 دوالرا 

وتقديرات املصروفات التي روعي 
إعدادها وفقا لالحتياجات الفعلية 

للوزارات واإلدارات احلكومية.
 وجاء في التعميم الذي حصلت 

»األنباء« على نسخة منه ضرورة 
التأكيد على اإلجراءات التالية: 

٭ بحث التوقيت املناسب لطرح 
أو تنفيذ البديل االستراتيجي 

للمرتبات نظرا ملا يتضمنه من 

أعباء مالية إضافية وما لها من 
مزايا على املدى البعيد.

٭ قصر التعيينات اجلديدة لغير 
الكويتيني في اجلهات احلكومية 

على بعض املهن كاألطباء 
واملدرسني واملهندسني وبعض 

املهن الفنية الضرورية مثل 
هيئات التمريض وتأجيل التعيني 

في الوظائف األخرى.
٭ تأجيل النظر في أي مقترحات 

جديدة تخص زيادة مكافآت 

املدنيني أو العسكريني.
٭ إيقاف الترقية باالختيار في 
حال استمرار انخفاض أسعار 

النفط.
٭ التأكيد على مراعاة عدم 

املوافقة على أي تعديالت في 
كوادر املرتبات احلالية أو منح 
مزايا نقدية أو عينية إضافية.

٭ عدم املوافقة على إنشاء أي 
هيئات عامة أو مؤسسات عامة 

جديدة وميكن إضافة مهامها 

املطلوبة إلى اجلهات احلكومية 
القائمة حاليا، نظرا ملا يترتب على 

إنشاء جهات جديدة من أعباء 
مالية كبيرة على امليزانية العامة 

للجولة.
٭ توجيه ديوان اخلدمة املدنية 
وجميع اجلهات احلكومية بعدم 
النظر في أي توسع في الهياكل 
التنظيمية احلالية جتنبا لتحمل 
امليزانية العامة للدولة أي أعباء 

إضافية.

الني ألدنى مستوى في
 6 سنوات مقابل الدوالر

استيقظت األسواق اليابانية 
من سباتها الطويل عقب 

إعالن بنك اليابان املركزي 
عن إقرار برنامج التيسير 
الكمي، كما تصدر مؤشر 

نيكي 225 القياسي بورصة 
طوكيو بعد صعوده ملدة 
خمسة أيام، ووصل إلى 

17000 نقطة للمرة األولى 
منذ سبع سنوات. وشهدت 

أسواق العمالت األجنبية 

هبوط سعر صرف الني 
ليصل إلى 114 ينا مقابل 

الدوالر، وهو أدنى مستوى 
له في أكثر من ست 

سنوات. ويتوقع احملللون 
استمرار هذه االجتاهات 
للفترة املتبقية من العام، 

في إشارة إلى انتهاج 
املركزي الياباني لنفس 

نهج االحتياطي الفيدرالي 
األميركي.

»اجلمان«: »مشاريع« ترفع 
ملكيتها في »برقان« إلى ٪44٫5

»االمتياز« تشتري ٪5٫9 
من أسهم »دمية كابيتال«

»الكويتية« تقبل عرض بيع أسهمها 
لـ »يورو كلير« بـ 3٫6 ماليني دينار

»أجوان« توّقع عقود بيع 3 استثمارات 
بخسارة 432 ألف دينار

قال تقرير مركز اجلمان لالستشارات االقتصادية انه 
مت رص����د 13 حركة للملكيات املعلنة في قوائم كبار مالك 
الشركات املدرجة في سوق الكويت لألوراق املالية خالل 
األسبوع املاضي املنتهي في 2014/11/20، تصدرها عمليات 
 الرف����ع بواقع 7 حركات، تلته����ا عمليات اخلفض مبقدار

4 حركات، ثم عمليات اخلروج من القوائم املذكورة بواقع 
حركت����ني فقط، في حني غابت عملي����ات الدخول في تلك 

القوائم خالل األسبوع املشار إليه.
ومن ح����ركات امللكيات امللفتة ف����ي قوائم كبار مالك 
الش����ركات املدرجة في س����وق الكويت ل����ألوراق املالية 
خالل األس����بوع املاضي املنتهي ف����ي 2014/11/20 حتريك 
»كتلة املدينة« لعدد من ملكياتها املعلنة بواسطة ذراعها 
االستثماري الرئيسي املستجد: شركة طابة اخلير القابضة، 
والتي رفع����ت حصتها في »املدينة« مبقدار 0.620 نقطة 
مئوية من 19.090 إلى 19.710% في مقابل خفض ملكيتها 
في شركتني، األولى: »السالم« مبقدار 1.230 نقطة مئوية 
من 49.530 إلى 48.300%، والثانية: »هيتس تلكوم« بواقع 

1.453 نقطة مئوية من 7.740 إلى %6.287. 
ومن حركة امللكيات املعلنة خالل األسبوع املنتهي في 
2014/11/20 مبا يتعلق بالكتل االستثمارية في البورصة 
الكويتية، استئناف »مش����اريع« وشركتها التابعة رفع 
ملكيتها في »برقان« مبقدار 2.660 نقطة مئوية من 41.860 
إلى 44.520%، والذي جاء بعد تخفيض  خالل األس����بوع 
قبل املاضي املنتهي في 2014/11/13، كما اس����تأنفت أيضا 
الشركة األميركية املتحدة للخدمات العقارية - وهي أحد 
األذرع االستثمارية ل »كتلة املشاريع« - تعزيز حصتها 
في » مشاريع « خالل األسبوع املاضي مبقدار 0.630 نقطة 

مئوية من 17.190 إلى %17.820. 
ومن حركة امللكيات املعلنة خالل األس����بوع املاضي 
املرتبطة بالكتل االس����تثمارية أيضا، اس����تئناف تعزيز 
»استثمارات« حصتها في »صافتك« بواقع 0.585 نقطة 
مئوية من 18.844 إلى 19.429%، وذلك في إطار استحواذها 
التدريجي الهادئ على تلك الشركة بالتحالف مع »أصول«، 
والتي رفع املساهم علي أحمد حمد العميري بدوره حصته 

فيها مبقدار 0.513 نقطة مئوية من 7.680 إلى %8.193. 
أما حركة امللكيات األخرى املتبقية في قوائم كبار مالك 
الشركات املدرجة في سوق الكويت لألوراق املالية خالل 
األس����بوع املاضي املنتهي في 2014/11/20، فقد متثلت في 
3 حركات، األولى: استمرار »الصفاة« وشركاتها التابعة 
والزميلة تسييل حصتها في »صفاة عقار« وبشكل حاد 
لألس����بوع الرابع على التوالي، حي����ث تراجعت ملكيتها 
خالل األس����بوع املذكور مبق����دار 4.030 نقاط مئوية من 
17.970 إل����ى 13.940%، والثانية: رفع املؤسس����ة العامة 
للتأمينات االجتماعية حصتها ف����ي »صناعات« مبقدار 
1.960 نقطة مئوية من 7.450 إلى 9.410%، والذي قد يكون 
في إطار دعم احملفظة الوطنية لبعض األس����هم املدرجة، 
وأخيرا: خروج محمد عبدالرحمن البحر من قائمة كبار 
م����الك »عقارات ك«، حيث كان ميتل����ك 11.147% من رأس 
مالها نهاية األسبوع قبل املاضي املنتهي في 2014/11/13، 
وقد يكون خروج املذكور بسبب وفاته، رحمه اهلل، منذ 
عدة أش����هر، وبالتالي، احتمال توزيع أسهمه في الشركة 

املذكورة على ورثته.

أعلنت شركة مجموعة االمتياز االستثمارية )االمتياز( 
أنها قد قامت بشراء 14.7 مليون سهم من أسهم شركة 
»دمية كابيتال لالس���تثمار«، والتي متثل ما نس���بته 
5.9% من رأسمال الش���ركة، علما ان القيمة اإلجمالية 
تبلغ حوالي 1.2 مليون دين���ار، حيث ال يوجد تأثير 

على ربحية أو خسائر الشركة.

أعلنت الش����ركة الكويتية لالس����تثمار )كويتية( عن 
قبول عرض مبدئي من ش����ركة يورو كلير بي.ال.س����ي 
لشراء كامل حصتها في الشركة املذكورة والبالغة 14.6 
ألف س����هم بقيمة 693 يورو للسهم الواحد وذلك ضمن 
عرض استرداد حصص املساهمني من قبل شركة يورو 
 كلير بي.ال.س����ي وذلك مببلغ 10.1 مليون يورو مايعادل

3.67 ماليني دينار  وأوضحت الشركة بأن الربح املتوقع 
بح����د أدنى بعد خصم الضرائ����ب 35% بحد أقصى يبلغ 
حوالي 2.49 مليون دينار كويتي.  وجتدر اإلشارة إلى أن 
الصفقة خاضعة ملوافقة اجلمعية العمومية لشركة يورو 
كلير بي.ال.س����ي والتي ستعقد في شهر ديسمبر 2014، 
وفي حال موافقة اجلمعية العمومية لشركة يورو كلير 
بي.ال.سي فإن هذه االرباح ستدخل ضمن ميزانية الشركة 

الكويتية لالستثمار للربع الرابع من العام 2014.

أعلنت شركة أجوان اخلليج العقارية )أجوان( أنه في 
إطار توجهات الش����ركة ببيع األصول غير املدرة للدخل 
والدخول في استثمارات مدرة للدخل، فقد قامت الشركة 
بتوقيع عقود بيع عدة اس����تثمارات، العقد األول خاص 
ببيع أسهم شركة »دمية كابيتال لالستثمار« بعدد مليوني 
س����هم بقيمة إجمالية تقدر ب� 1.2 مليون دينار، وسينتج 

عن هذه الصفقة خسارة بقيمة 309 آالف دينار.
أما العقد الثاني، فخاص ببيع االس����تثمار في شركة 
»جازي هول����دجن ليميتد اس بي في« في اململكة املتحدة 
البريطانية بقيمة إجمالية تبلغ 181 ألف دينار، وسينتج 
عن هذه الصفقة خس����ارة بقيمة 34 ألف دينار. أما العقد 
الثالث واألخير، فخاصان ببيع االس����تثمار في ش����ركة 
»هوثورن بروبيرتي هولنج ليمتد اي بي في« في اململكة 
املتحدة البريطانية بقيمة إجمالية تبلغ 362 ألف دينار، 
وسينتج عن هذه الصفقة خسارة بقيمة 89 ألف دينار. 
وتبلغ اخلسارة اإلجمالية الناجتة من توقيع ال� 3 عقود 
432 ألف دينار ستظهر في نتائج أعمال الربع الرابع من 

عام 2014. 

هذه االسواق.
وجاءت االرتفاعات كالتالي:

جاء س����وق دب����ي املالي في   ٭
الصدارة، حيث حقق منذ بداية 
العام احلالي مكاسب بلغت مع 

إقفال أمس %35.4. 
س����وق قطر املال����ي تاله في   ٭
املرتبة الثانية من خالل مكاسب 

بلغت %33.4.
حقق سوق أبوظبي مكاسب   ٭
بلغت 15.6%، ليأتي في املرتبة 

الثالثة.
جاء سوق البحرين املالي في   ٭
املرتبة الرابعة من خالل مكاسب 

بلغت %15.4.
الس����عودي حقق  الس����وق   ٭
مكاسب منذ بداية السنة احلالية 

.%10.2
سوق مسقط املالي جاء في   ٭
املنطقة اخلضراء مبكاسب بلغت 

.%3.6
املالي  الكوي����ت  أما س����وق   ٭
العام بلغت  فخسائر مؤش����ره 

مع إقفاالت أمس %7.5.


