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»اخلليج« يشتري قسائم بـ 8.7 ماليني دينار مديونية أحد عمالئه
أعلن بنك اخلليج عن مشاركته في مزاد على ثالث قسائم جتارية بقيمة 8.69 ماليني دينار.
وقال البنك في بيان إلى البورصة أمس ان املزاد يعد جزءا من مديونية مستحقة على أحد 
العمالء كانت تصنف ضمن الديون املتعثرة في سجالت البنك.
وأضاف ان األثر املالي للمزاد سيتحدد بعد تسوية مديونية العميل بالكامل وبيع القسائم 
التجارية خالل الفترة الزمنية التي حددها قانون البنك املركزي. آلخر أخبار االقتصاد احمللية والعاملية زوروا موقعنا على

www.alanba.com.kw/Business

االقتصادية

في وقت تتجه فيه احلكومة الى رفع الدعم عن السلع 
األساسية مثل الكهرباء والبنزين وغيرهما من املنتجات 
التي تدعمها احلكومة لتقدمها للمواطنني واملقيمني بأسعار 
رمزية، إال ان الواقع احلالي يفرض إيجاد خطة بديلة 
في توفير املصروفات بعد ان وصلت أسعار النفط إلى 

املستوى احلالي والذي 
من املمكن ان يش���كل 
عبئا ماليا كبيرا على 

ميزانية الدولة.
»األنباء« س���ألت 
املستش���ار والباحث 
االقتصادي عامر ذياب 
التميمي عن أساسيات 
اس���تعداد املواط���ن 
لتوفي���ر وتقلي���ص 
مصروفات���ه في حال 
رفع الدعم، حيث كان 
له رأي مختلف حسب 
تقديراته أن الدعم لن 
يرف���ع ع���ن الكهرباء 
واملاء ولذوي الدخول 
ورمب���ا  احمل���دودة 

املتوس���طة أيضا، إال انه رأى أيضا ان على املواطن أن 
يركز على عدة أمور محورية، وهي كالتالي:

1- يفترض ان يركز املستهلك محدود الدخل على ترشيد 
إنفاق وحتديد أولويات االنفاق واالستهالك مبا يتمثل 
بالغذاء والدواء واستخدام املرافق االساسية، كذلك يجب 
التوفير في استهالك الوقود، خصوصا وقود البنزين، رمبا 
يتطلب االمر عدم التوسع في اقتناء السلع االستهالكية 
والبعد عن املطاعم والوجبات خارج املنزل، اما السفر 

فال بد ان يتأجل إال للضرورة القصوى.
2- من ميلك االموال القابلة للتوظيف االستثماري يتعني 
عليه ان يدرس املخاطر احملتملة، وفي ظروف الركود 
يكون االستثمار في العقار هو االجدى، حيث ان العقار 
ميثل مخزون قيمة جيدا وقابال للتحس���ن بعد نهاية 
الركود، اما االستثمار في االوراق املالية فيجب ان يتحدد 
بأسهم البنوك ذات األداء املتميز او الشركات اخلدمية 
مثل شركات االتصال والشركات العاملة في الصناعات 
الغذائي���ة. 3- ال أتوقع ان تكون هن���اك متغيرات في 
مستويات الرواتب واالجور، رمبا يتم حتديد االمتيازات 
لفئات وظيفية معينة، أما التضخم فسيكون في ادنى 
مس���توياته، وهو اآلن في املستويات الدنيا في العديد 

من البلدان الصناعية الرئيسية.

إعداد: يوسف الزم

املستشار والباحث االقتصادي

عامر التميمي

ارتفعت باحلدود العليا.. وال عروض للبيع

بعد صفقة »أمريكانا ـ أدبتيو«..
 أسهم مجموعة اخلرافي حلّقت في سماء البورصة

مليون دينار مبتوسط 
يومي 16.3 مليون دينار، 
ارتفاعا من 62.9 مليونا 
مبتوس����ط يومي 12.5 
مليون دينار باألسبوع 

املاضي.

مكاسب المؤشرات

مؤشرات  وارتفعت 
البورصة بش����كل الفت 
بنهاية تعامالت األسبوع 
على إثر مكاسب جلسة 
أمس، حيث انهى السوق 
تعامالته األسبوعية على 
ارتفاع املؤشر السعري 
بنسبة 3.7% من خالل 
188 نقطة مكاسب، كما 
ارتفع مؤشر كويت 15 
بنسبة 3.8% بارتفاعه 
31 نقطة بنهاية األسبوع، 
كما حقق املؤشر الوزني 
مكاسب بنس����بة %3.7 
بع����د أن حقق 13 نقطة 

ارتفاعا.

بنس����بة 8.7% عل����ى وقع 
زيادته قيمته 2.5 فلس����ا 

ليصل إلى 28.5 فلسا.
وكان للصفقة انعكاسات 
ايجابي����ة أيضا على قطاع 
البنوك كون أسهم مجموعة 
اخلير مرهون����ة بالكامل، 
وتصدر س����هم »الوطني« 
االرتفاعات بنسبة 4%، حيث 
بلغ س����عر السهم مستوى 
720 فلس����ا بع����د ارتفاعه 

مبقدار 30 فلسا. 

قبلة الحياة للبورصة

ومنح����ت الصفقة قبلة 
حياة للبورصة الكويتية في 
تعامالت أمس، حيث حققت 
أكثر من نصف مليار دينار 
أرباحا، وشهدت السيولة 
ارتفاعا بنسبة 90% ببلوغها 
20 مليون دينار ارتفاعا من 
10.6 مليونا، وبناء على ذلك 
ارتفعت السيولة األسبوعية 
بنسبة 30%، حيث بلغت 81.7 

فلس وأغلق مطلوبا باحلد 
األعلى عند 2000 فلس.

٭ سهم »االستثمارات« ارتفع 
أيضا باحلد األعلى بنسبة 
6.7%، محققا 5 فلوس ليصل 

إلى 74 فلسا.
٭ س����هم »الكابالت« حقق 
25 فلس����ا مكاسب قصوى 
بنس����بة 6.9%، ليصل إلى 

360 فلسا.
٭ سهم »السورية« ارتفع 
بنسبة 10% محققا 2.5 فلسا 
مكاس����ب ليصل إلى 24.5 

فلسا.
٭ حقق سهم »املغاربية« 
 %9.6 بنس����بة  ارتفاع����ا 
بارتفاعه 2.5 فلس ليصل 

إلى 26 فلسا.
ارتفع  ٭ سهم »الس����فن« 
بنسبة 5.3% بواقع 4 وحدات 
سعرية ليصل إلى 150 فلسا 
بعد إضافة 8 فلوس لقيمته 

السوقية.
٭ ارتفع س����هم »الساحل« 

للجهالة من قبل املشتري 
للشركة.

أفادت  من جهة ثاني����ة 
شركة »أدبتيو« هيئة أسواق 
املال الكويتية بأنها وقعت 
اتفاقية أولية مع ش����ركة 
اخلي����ر الوطنية لألس����هم 
والعقارات بش����أن ش����راء 
أسهمها في »أمريكانا«، مع 
التعهد باتب����اع االجراءات 
الرس����مية لهيئة أس����واق 
املال بش����أن متلك حقوق 

األقلية.
وبالع����ودة النع����كاس 
اإلعالن عن الصفقة املرتقبة 
على أسهم مجموعة اخلرافي 
جن����د أن جميع األس����هم 
ارتفعت باحلد األعلى على 

النحو التالي:
ارتفع سهم »أمريكانا«  ٭ 
ال����ذي تع����رض لإليقاف 
الالئحة  ملدة ساعة حسب 
التنفيذية لقانون أس����واق 
املال بنحو 5%، محققا 100 

شريف حمدي

شهدت أسهم مجموعة 
اخلرافي قفزات سعرية 
كبي����رة ف����ي جلس����ة 
تعامالت أمس على اثر 
إعالن صفقة »أمريكانا 
أدبتي����و« الضخم����ة   �
املرتقبة، حيث ارتفعت 
املرتبطة  جميع األسهم 
باملجموع����ة باحل����دود 
العليا في ظ����ل تنامي 
الطلب عليها بشكل الفت 
منذ اللحظات األولى من 
عمر اجللسة وسط غياب 
شبه تام لعروض البيع 

ألسهم املجموعة.
وبحسب اغالقات أمس 
بالبورصة الكويتية فإن 
القيمة السوقية ألسهم 
مجموعة اخلير البالغة 
66.7% والتي تعادل 268 
مليون سهم تقدر بنحو 
536 مليون دينار أي ما 
يعادل 1.8 مليار دوالر، 
ومن املعلوم أن س����عر 
االستحواذ التي ستتقدم 
به »أدبتيو« س����يفوق 
السعر السوقي احلالي 

للسهم.
الش����ركة  وكان����ت 
لألغذي����ة  الكويتي����ة 
)امريكانا( أعلنت على 
البورصة إفصاحا  مقع 
من شركة اخلير الوطنية 
لألسهم والعقارات يفيد 
اتفاقية  بإب����رام  قيامها 
مبدئية مشروطة لبيع 
حصتها البالغة %66.79 
الكويتية  الش����ركة  في 
لألغذي����ة )أمريكان����ا( 
لصالح ش����ركة ادبتيو، 
وهي ش����ركة استثمار 
متث����ل مجموع����ة من 
مستثمري دول مجلس 
التعاون اخلليجي املاليني 

بقيادة محمد العبار.
وأشارت »اخلير« إلى 
أن الصفقة تخضع لعدد 
من الشروط مبا في ذلك 
إمتام الدراس����ة النافية 

ضمن خطة خلفض التكاليف وحتقيق ربح بحلول 2019

»الكويتية«: إحالة 1350 مواطناً للتقاعد.. و1000 وافد قيد الدراسة
رويترز: كشف الرئيس 
التنفيذي للخطوط اجلوية 
الكويتية عبداهلل الشرهان، 
الش���ركة أحالت  أن  أمس، 
1350 مواطنا للتقاعد خالل 
العام���ني األخيرين ضمن 
خط���ة خلف���ض التكاليف 
والع���ودة إلى حتقيق ربح 

بحلول 2019.
الش���رهان: »منذ  وقال 
عامني غ���ادر نح���و 1600 
شخص الشركة وحصلوا 
على مكاف���أة التقاعد« في 

إش���ارة إلى مكافآت االستغناء عن اخلدمة، 
غير انه قال إن الشركة حصلت على موافقة 
خاصة من احلكومة إلعادة 250 من األطقم 
واملهندسني والطيارين املتقاعدين إلى اخلدمة 
بس���بب العجز في تلك الوظائف الناجت عن 
ازدهار قطاع الطيران ف���ي املنطقة، ويبلغ 

عدد موظفي الشركة حاليا 
5800 شخص.

ان  الش���رهان  وق���ال 
»الكويتية« مازالت تدرس 
خطة لتسريح ألف موظف 
غير كويت���ي ضمن خطة 

أعلنت أول مرة في 2014.
وباس���تثناء عام واحد 
سجلت اخلطوط الكويتية 
خسائر في كل السنوات منذ 
الغزو العراقي الذي ش���هد 
االس���تيالء عل���ى طائرات 

وأجزاء طائرات.
وأكد الشرهان إن إجراءات إنعاش الشركة 
بدأت تؤتي ثمارها، مشيرا إلى ان اخلطوط 
اجلوية الكويتية ستس���جل خسائر أقل في 
2015، حيث بلغت خسائر الشركة 33 مليون 
دينار )109.2 ماليني دوالر( في 2014 مقابل 

67 مليون دينار في العام السابق.

عبداهلل الشرهان

»الطائر األزرق« يعلن أوزان األمتعة اجلديدة
أعلن��ت اخلطوط اجلوية الكويتية عن سياس��ة أوزان األمتعة 
اجلديدة املسموح بها على منت طائراتها، حيث مت تطبيق مبدأ 
القطع��ة في التعامل مع األمتعة، وذل��ك لتقدمي خدمة متميزة 

وتوفير جتربة سفر سلسة للمسافرين.
وتتفاوت األوزان املسموح بها مجانا حسب درجة السفر، حيث 
يس��مح حلقيبتني، ال يزيد وزن كل منهما عن 32 كيلوغراما 

إلى جميع الوجهات على الدرجة األولى.
بينم��ا ميكن حمل حقيبتني، ال يزي��د وزن كل منهما عن 23 
كيلوغراما إلى جميع الوجهات لدرجة رجال األعمال. وحقيبة 
واح��دة، ال يتجاوز وزنه��ا 23 كيلوغراما إلى جميع الوجهات 
األخرى للدرجة الس��ياحية، في حني يسمح حلقيبتني للدرجة 
السياحية ال يزيد وزن كل منهما عن 23 كيلوغراما إلى الواليات 

املتحدة األميركية.
أما فيما يخ��ص وزن األمتعة احملمولة باليد على منت »الطائر 
األزرق«، أكدت »الكويتية« ان ذلك يتوقف على درجة السفر، 
حيث ميكن حمل حقيبة واحدة، ال يتجاوز وزنها 11 كيلوغراما 
للدرج��ة األولى ودرجة رجال األعم��ال، مقابل حقيبة واحدة 

ال يتج��اوز وزنها 7 كيلوغراما للدرجة الس��ياحية إلى جميع 
الوجهات.

وباإلضافة لألمتعة اليدوية احملمولة، ميكن أيضا حمل حقيبة 
جهاز حاسب آلي مجانا على منت الطائرة.

وفي هذا الصدد، اعتبرت »الكويتية« ان جميع هذه التغييرات 
أكثر فائدة للمسافر من سياسة األمتعة املطبقة مسبقا، حيث 
ان أسعار الوزن الزائد مبفهوم القطعة الى جميع وجهات السفر 
يعتبر أكثر توفيرا للمسافر، فعوضا عن قياس الوزن املسموح 
حمله اعتمادا على ال��وزن، يتم توفير عدد من احلقائب، لكل 

منها وزن أقصى مسموح به.
مثال:

٭ القاه��رة: يتم دفع مبلغ 35 دينارا حاليا للحقيبة اإلضافية 
األولى، بدال من النظام املعمول به في الس��ابق، حيث يتم دفع 

69 دينارا.
٭ بومبي: يتم دفع مبل��غ 35 دينارا حاليا للحقيبة اإلضافية 
األولى، بدال من النظام املعمول به في الس��ابق حيث يتم دفع 

115 دينارا.

٭ بي��روت: يتم دفع مبل��غ 95 دينارا حاليا لع��دد 2 حقيبة 
إضافية، بدال من النظام املعمول به في السابق حيث يتم دفع 

138 دينارا.
٭ مانيال: يتم دفع مبلغ 95 دينارا حاليا لعدد 2 حقيبة إضافية، 
ب��دال من النظام املعمول به في الس��ابق حي��ث يتم دفع 450 

دينارا.
٭ لندن: يتم دفع مبلغ 195 دينارا حاليا ل� 3 حقائب إضافية، بدال 

من النظام املعمول به في السابق حيث يتم دفع 500 دينار.
وفيما يخص األوزان اإلضافية لألمتعة جاءت الرسوم املفروضة 

على األوزان الزائدة طبقا ألسعار مفهوم القطعة كالتالي:
٭ احلقيبة األولى: 23 كيلوغراما )35 دينارا(.
٭ احلقيبة الثانية: 23 كيلوغراما )60 دينارا(.
٭ احلقيبة الثالثة: 23 كيلوغراما )100دينار(.

وفي سياق تطبيق مبدأ القطعة كشفت اخلطوط الكويتية عن 
عرض جديد للمس��افرين خالل الفترة م��ن 1 فبراير إلى 30 
أبريل 2016، حيث يسمح للراكب بحقيبة مجانية إضافية على 

الوزن املسموح به لألمتعة.

10 ماليني مسافر عبروا 
مطار الكويت  في 2015

محمود عيسى

قالت مجلة ميد ان عدد القادمني الى مطار الكويت الدولي واملغادرين 
منه خالل عام 2015 بلغ 10.23 ماليني مسافر مقارنة مع 10 ماليني 
مس����افر تقريبا في 2014 وبزيادة نس����بتها 2.1%، في حني قالت ان 
مط����ارات الكويت واململكة العربية الس����عودية واإلمارات وعمان 
سجلت منوا مش����تركا بلغت نسبته 11% في العام املذكور. وقالت 
املجلة ان مطار دبي الدول����ي يبقى املطار األضخم في املنطقة من 
حيث عدد املسافرين الذي بلغ 78.01 مليون مسافر، بزيادة نسبتها 
10.7% عما كان عليه في عام 2014، كما يبقى املطار األضخم عامليا 
من حيث عدد املسافرين العامليني. وأضافت ميد ان نحو 100 شركة 
طيران مبا فيها طيران اإلمارات وفالي دبي تربط مطار دبي الدولي 
بأكثر من 240 وجهة عاملية، حيث سجل املطار منوا بلغ 14.1% في 
عام 2015. وأش����ارت الى ان كل دول مجلس التعاون اخلليجي اما 
انها بصدد توسعة مطاراتها او بناء محطات ركاب جديدة من أجل 
استيعاب العدد املتوقع من املسافرين في املستقبل. ومن املفهوم 
ان دول مجلس التعاون اخلليجي ودول الش����رق األوسط االخرى 
ستحتاج ما بني 2000 و3000 طائرة ركاب جديدة خالل السنوات 
ال� 20 املقبلة، لتساهم بنحو 7.5% من الطلب العاملي على الطائرات 

خالل هذه الفترة.

دول اخلليج بصدد توسعة مطاراتها الستيعاب زيادة املسافرين في املستقبل

تعداد املسافرين عبر املطارات اخلليجية في العامني 2014 و2015
معدل النمو السنوي %عدد املسافرين )مليون مسافر(املطار

20152014
78.01570.47410.7دبي الدولي
30.00026.00014.1حمد الدولي

30.00028.1506.6امللك عبدالعزيز الدولي
23.28619.86517.2أبوظبي الدولي
10.21310.0002.1الكويت الدولي
10.0008.50017.6مسقط الدولي
1.0000.82022مطار صاللة

املصادر: مطارات دول املنطقة
أرقام العابرين ملطار الكويت الدولي لعام 2014 تقديرية، وكذلك 

احلال بالنسبة ملطاري مسقط وصاللة.

التميمي: الدعم لن يرفع عن 
الكهرباء واملاء ولذوي الدخول 

احملدودة ورمبا املتوسطة

كيف تدير أموالك ومدخراتك في األزمة؟

القيمة السوقية 
ألسهم »اخلير« 
البالغة %66.7 

تقدر بـ 1.8 مليار 
دوالر

»أدبتيو« تتعهد 
باتباع اإلجراءات 
الرسمية بشأن 

متلك حقوق 
األقلية

الصفقة املليارية 
متنح قبلة احلياة 
للبورصة الكويتية 

وتربح أكثر من 
نصف مليار دينار 

أمس

زاوية يومية تتيحها »األنباء« لالقتصاديني الراغبني  
في إعطاء نصائحهم للقراء حول كيفية مواجهة 

األزمة وترشيد اإلنفاق واستغالل الفرص.


