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البدران :الشراكة االستراتيجية مع
تصاعد الحرب التجارية يشكل مخاطر
«األعالي» ضمن خطط « »VIVAالتوسعية جدية لالقتصاد العالمي
�أعلنت �رشكة االت�صاالت الكويتية
 ،VIVAو�رشكة الأعايل لالت�صاالت،
تخول
اتفاقية �رشاكة ا�سرتاتيجية،
ّ
مبوجبها الأخرية ب�أن تكون املوزع
الرئي�سي واحل�رصي خلطوط الدفع
امل�سبق وبطاقات اع��ادة التعبئة
اخلا�صة ب�رشكة  VIVAيف �سوق
االت�صاالت ،وذلك يف حفل �أقيم يف
مقر �رشكة الأعايل الرئي�سي يف جممع
ليلى غالريي يف منطقة ال�ساملية،
بح�ضور الرئي�س التنفيذي ل�رشكة
� VIVAسلمان البدران ،والرئي�س
التنفيذي ل�رشكة الأعايل لالت�صاالت
���ض��اري ال�����وزان ،وق��ي��ادي�ين من
ال�رشكتني.
ويف هذه املنا�سبة قال البدران« :هذه

ال�رشاكة اال�سرتاتيجية مع �رشكة
الأع���ايل ه��ي �ضمن خطط VIVA
لعام  2018التو�سعية ،و�سن�ضع
كافة خرباتنا لتعزيز هذه ال�رشاكة
ونتطلع مع ًا لتحقيق العديد من
الإجن��ازات املبتكرة ،التي ت�ساهم
يف حت�سني �أداء ال�سوق الكويتي
وت�صب يف خدمة العمالء وتلبية
طلباتهم وتوفري �أح��دث املنتجات
احللول لهم».
من جهته قال ال��وزان« :نعتز بهذه
ال�رشاكة ون�شكر  VIVAعلى ثقتها
بنا التي مل ت�أت من فراغ بل هي ثمار
عمل د�ؤوب ،ونحن على ثقة ب�أن هذه
ال�رشاكة لي�ست اال اخلطوة الأولى يف
م�سار جناحات �سنحققها مع ًا».

ق��ال تقرير �صادر عن بنك الكويت
الوطني �إن الأ�سبوع كان �ضح ًال فيما
خ�ص البيانات االقت�صادية ملجموعة
الدول ال�صناعية ال�سبع ،فيما ا�ستمرت
النزاعات ال�سيا�سية حول التجارة
وال�سيا�سات حت��وم ف��وق الأ�سواق.
وكان الرابحون الأ�سا�سيون يف الأ�سواق
املالية هم الني الياباين وال��دوالر
املقومة بالدوالر
الأمريكي وال�سندات
ّ
الأمريكي .وكان جتنب املخاطر هو
العنوان الرئي�سي مع تدهور عمالت
الأ�سواق النا�شئة .وكان موقف الإدارة
الأمريكية حول التجارة وال�سيا�سات
اخلارجية هو العامل الرئي�سي وراء
طلب الأمان ،فيما ت�شري نربة ال�صني
�إلى �أن الرتاجع لي�س خيارا .وكان
البنك املركزي الأوروب��ي قد ح ّذر من
�أن ت�صاعد حرب الر�سوم ّ
�شكل خماطر
جدية لالقت�صاد العاملي يف املدى
الق�صري واملدى املتو�سط ،م�ؤكد ًا �أنه
�إذا ما مت تنفيذ كل �إجراءات التهديد،
ف�سريتفع معدل الر�سوم الأمريكية �إلى
م�ستويات مل ن�شهدها يف اخلم�سني �سنة
الأخرية».
و�أ�ضاف التقرير :بالنظر �إلى اللرية
الرتكية ،فهي ت�شهد خ�سائر �شديدة
منذ مايو .فقد خ�رست اللرية الرتكية
نحو  43%من قيمتها مقابل الدوالر
الأم�يرك��ي منذ ب��داي��ة ال�سنة وحتى
الآن .وبلغت اللرية الرتكية م�ستوى
متدنيا ج��دي��دا عند  80106.يوم
اجلمعة املا�ضي ب�سبب القلق حيال
تورط القطاع البنكي الأوروب��ي الذي
فاق ت�أكيدات احلكومة الرتكية بدعم
االقت�صاد .ويف التفا�صيل ،ف�إن البنوك
الإ�سبانية لها  83.3بليون دوالر
لدى املقرت�ضني الأت���راك ،وللبنوك
الفرن�سية  38.4بليونا وللمقر�ضني

• سلمان البدران

• جانب من التوقيع

الأتراك ور ّدت تركيا بطريقة مماثلة.
وف�شلت املفاو�ضات بني الدولتني يف
�إحراز تقدم.
وتابع� :أما بالن�سبة للروبل الرو�سي،
فقد تراجع �إلى �أدن��ى م�ستوى له يف
�أكرث من �سنتني �إثر خطط �أمريكا بتنفيذ
قيود جتارية �صارمة ردا على ت�سميم
عميل اال�ستخبارات الع�سكرية ال�سابق،
��سرغ��ي �سكريبال ،يف بريطانيا.
وبد�أ الدوالر الأمريكي الأ�سبوع مقابل
الروبل يوم االثنني عند  63.33و�أنهاه
يوم اجلمعة عند .67.67
وح�سب التقرير ت�أتي العقوبات يف
ق�سمني ،وي��ط��ال الأول ال�صادرات
الأم�يرك��ي��ة م��ن ال�سلع احل�سا�سة
املرتبطة بالأمن الوطني .و�أف��ادت
�أمريكا �أن ال�رشيحة الثانية �ست�صبح
فاعلة يف نحو � 3أ�شهر� ،إذا ف�شلت
رو���س��ي��ا بتقدمي �ضمانات موثوقة
ب�أنها لن ت�ستخدم �أ�سلحة كيماوية
وت�سمح للأمم املتحدة �أو لغريها من
جمموعات املراقبني الدوليني ب�إجراء
تقييمات يف املواقع.
وبالن�سبة للعقوبات الأخ��رى ،مت
تنفيذ املرحلة الأولى من العقوبات
على �إيران الأ�سبوع املا�ضي ملنعها
م��ن ا�ستخدام ال���دوالر كو�سيط يف
ال����صرف .وتق ّيد العقوبات �أي�ضا
�إي���ران يف ال��ت��ج��ارة يف ال�سيارات
واملعادن «الذهب وال�صلب والفحم
والألومنيوم» ،و�سيتم منعها �أي�ضا
م��ن ��ش�راء ال��ط��ائ��رات الأم�يرك��ي��ة
والأوروبية .و�سيتم فر�ض املرحلة
الثانية من العقوبات يف نوفمرب
امل��ق��ب��ل ،لتطال الإن��ت��اج النفطي
الإيراين .وقد تراجع الريال الإيراين
�أكرث من  50%مقابل الدوالر الأمريكي
هذه ال�سنة.

الليرة التركية خسرت نحو %43
من قيمتها مقابل الدوالر
الإيطاليني  17بليونا .وبالتايل،
ف���إن امل�ؤ�س�سات الرتكية �ستحمل
�أعباء تكاليف عالية ل�سداد ال�سيولة
املقرت�ضة .وبد�أ الرتاجع احلاد للرية
عقب بلوغ �آراء الرئي�س اردوغ���ان

غري التقليدية حول �أ�سعار الفائدة
الأ�سواق التي قالت �إن «�سعر الفائدة
هو �أم و�أب كل �رش» واكت�سب تراجع
العملة املزيد من الزخم مع توقيع
�أمريكا عقوبات على بع�ض امل�س�ؤولني

سجل أكبر انخفاض منذ  13شهراً

تمهيداً لرفع أسعار الفائدة تدريجي ًا

اليورو يتراجع أمام الدوالر بنسبة بلغت نحو %1.3

التضخم في أميركا يصل إلى
أعلى مستوى في  10سنوات

�أك��د تقرير «الوطني» �أن الأ�سبوع
امل��ا���ض��ي ،ك��ان خفيفا م��ن حيث
امل ��ؤ��شرات االقت�صادية لليورو.
وبالتايل ،ف�إن معظم تراجع اليورو
يعزى �إلى ارتفاع الدوالر الأمريكي.
ويعترب تعامل البنوك الأوروبية
باللرية الرتكية عامال �آخ��ر وراء
ت��راج��ع ال��ي��ورو .وللم�ؤ�س�سات
ال�ترك��ي��ة تعامل كبري ب��ال��دوالر
املقومة باليورو،
الأمريكي والديون
ّ
وبالتايل �سيكون دفع هذه الديون
�أك�ثر تكلفة للم�ؤ�س�سات الرتكية.
وب��د�أ ال��ي��ورو جل�سته الأ�سبوعية
مقابل الدوالر عند  1.1561وتراجع
�إلى �أدنى م�ستوى له يف � 13شهرا عند
 .1.1383وتراجع اليورو بن�سبة
 1.3%مقابل الدوالر يف �أيام التداول
اخلم�سة الأخرية.
وح�سب التقرير اكت�سب االقت�صاد
الربيطاين زخما يف الربع الثاين،
بعد تباط�ؤ حاد يف ال�شتاء يف بداية
ال�سنة .فقد ارتفع الناجت املحلي
الإجمايل بن�سبة %0.4كما توقعت

الناتج المحلي اإلجمالي في
بريطانيا حقق مكاسب %0.4
الأ����س���واق ،لي�صل ب��ذل��ك املعدل
ال�سنوي للربع الثاين �إلى،%1.3
�أي بالكاد فوق �أدنى ن�سبة يف �ست
�سنوات مت ت�سجيلها يف الأ�شهر
الثالثة الأول��ى من ال�سنة .وكان
قطاعا اخلدمات والإن�شاءات اللذان
ارتفعا بن�سبة %0.5و %0.9من ربع
لآخ��ر على التوايل هما املكونان
الرئي�سني للناجت املحلي الإجمايل
ال��ل��ذان رف��ع��ا النمو االقت�صادي
الربيطاين .و�إ�ضافة لذلك� ،ساهم
�أي�ضا �إنفاق العائالت وا�ستثمار
ال����شرك��ات �إي��ج��اب��ا بارتفاعهما
بن�سبة %0.5و .%0.3ومن الناحية
ال�سلبية ،تراجع الإنتاج ال�صناعي
بن�سبة %0.8من ربع لآخ��ر وازداد

العجز التجاري مبقدار  4.7مليون
جنيه لي�صل �إلى  8.6ماليني جنيه.
وم��ن��ذ ال��ت�����ص��وي��ت ع��ل��ى اخل���روج
م��ن االحت���اد الأوروب����ي ،تراجعت
بريطانيا من �أ��سرع منو اقت�صادي
يف جم��م��وع��ة ال����دول ال�صناعية
ال�سبع �إلى �أبط�أ منو .ويبدو الدفع
االقت�صادي مقيدا مقارنة ببع�ض
نظرائه العامليني ،وي�ستمر عدم
اليقني خم ّيما ف��وق بريطانيا من
ناحية مو�ضوع خروجها من االحتاد
الأوروب�����ي .ويفكر امل�ستثمرون
مرتني قبل اال�ستثمار يف بريطانيا،
�إذ �إن نتيجة اتفاق خروج بريطانيا
من االحتاد الأوروبي تزداد غمو�ضا
كل ي��وم .وق��د �شهد �أي�ضا االحتاد

بعد أن سجل أول انكماش خالل عامين

االستهالك الخاص وإنفاق الشركات
يعيدان االقتصاد الياباني إلى النمو
انتع�ش االقت�صاد الياباين يف
الربع الثاين من ال�سنة بعد �أن
�شهد �أول انكما�ش يف �سنتني فقد
من��ا ال��ن��اجت املحلي الإج��م��ايل
الأويل من انكما�ش ن�سبته بعد
املراجعة  %0.9يف الربع الأول
�إلى  %1.9يف الربع الثاين على
�أ�سا�س �سنوي .وك��ان املحرك
ال��رئ��ي�����س��ي ل��ل��ن��م��و :اال�ستهالك
اخلا�ص و�إنفاق ال�رشكات .فقد
ارتفع اال�ستهالك اخلا�ص ،الذي
ّ
ي�شكل حوايل  %60من االقت�صاد،
مبعدل  %2.8على �أ�سا�س �سنوي.
وارتفاع �إنفاق امل�ستهلك هو تطور
يريده بنك اليابان ،ولكن من غري
املرجح �أن يغيرّ البنك موقفه من
�أ�سعار الفائدة .وجتاوز االرتفاع
يف ال������واردات ال��ب��ال��غ %3.9
ب�سهولة منو ال�صادرات البالغ
 ،%0.8ما ي�شري �إلى تراجع النمو
التجاري.
و�أ���ش��ار تقرير �صادر عن البنك
الوطني انه قد ا�ستمر عدم منو
الأج��ور ب�شكل كبري يف االقت�صاد
بو�ضع �سقف على النمو ال�سعري
الذي يبقى �أقل بكثري من الن�سبة
ال��ت��ي ي�ستهدفها بنك اليابان
والبالغة  .%2.0و�إ�ضافة لذلك،
خ ّف�ض البنك امل��رك��زي توقعه
للت�ضخم يف  2018و�أ�ضاف �إر�شادا
م�ستقبليا �إلى بيانه لي�ش ّدد على
�إطالة موقفه الإجمايل من ال�سيا�سة
النقدية ال�شديدة الت�سهيل .وف�شلت
�أم�يرك��ا وال��ي��اب��ان يف التو�صل
�إل���ى �أي ات��ف��اق ح��ول التجارة
الأ�سبوع املا�ضي� ،إذ ان اليابان
تف�ضل مفاو�ضات جتارية متعددة

الواردات حققت
صعوداً بلغ ما
يقارب % 3.9
الأطراف ،فيما تهدف �أمريكا �إلى
مفاو�ضات ثنائية .ويخلق النزاع
التجاري ب�ين �أم�يرك��ا وال�صني
الكثري من عدم اليقني .و�إذا ا�ستمر
عدم اليقني هذا وازداد ،ميكن �أن
ي��ب��د�أ ب ��إحل��اق ال����ضرر بقطاعي
ال�صادرات والت�صنيع اليابانيني.
وح�سب التقرير كان �أداء الني،
عملة املالذ الآم��ن ،جيدا ن�سبيا
مقابل الدوالر الأمريكي الأ�سبوع
املا�ضي ،بالرغم من التحركات
القوية ل��ل��دوالر مقابل اليورو
واجل��ن��ي��ه الإ���س�ترل��ي��ن��ي .ولقي
الني دعما من ت�صاعد التوترات
التجارية والنزاعات ال�سيا�سية
العاملية وارتفاع الناجت املحلي
الإجمايل الياباين .وبد�أ الدوالر
الأ�سبوع مقابل الني عند 111.24
و�أن��ه��اه عند  .110.92وخ�رس
ال��دوالر  %0.30من قيمته مقابل
الني الأ�سبوع املا�ضي.
وق���اد ت�ضخم ال��ن��م��و ال�سعري
اال�ستهالكي يف ال�صني �إلى �أعلى
م�ستوى له يف � 4أ�شهر يف يوليو،
فيما انكم�ش ت�ضخم املنتج للمرة
الأول���ى منذ م��ار���س .فقد ارتفع
م�ؤ�رش �سعر امل�ستهلك بن�سبة %0.3

على �أ�سا�س �شهري ،ليدفع املعدل
ال�سنوي ل�لارت��ف��اع م��ن %1.9
�إل��ى  .%2.1ولقي م�ؤ�رش �سعر
امل�ستهلك الكلي دعما من االرتفاع
ال�سنوي البالغة ن�سبته  %2.4يف
املواد غري الغذائية التي ارتفعت
بارتفاع �أ�سعار ال��وق��ود .ولكن
الت�ضخم الأ�سا�سي بقي ثابتا عند
 %1.9لل�شهر الثالث على التوايل،
ب�سبب �ضغوطات ت�ضخمية حملية
حميدة .وم��ن ناحية املنتج،
تراجع م�ؤ�رش �سعر املنتج من
� %4.7إلى .%4.6
وتابع التقرير :بالإجمال ،يبدو
ت���أث�ير ر���س��وم اال���س��ت�يراد على
الت�ضخم �ضئيال حتى الآن .ولكن
ال ي��ب��دو �أن احل���رب التجارية
ترتاجع� ،إذ �إن الطرفني م�ستعدان
للرد .و�أعلنت ال�صني عن املزيد
من الر�سوم االنتقامية بن�سبة %25
على ما قيمته  16مليون دوالر من
ال��واردات الأمريكية .ويتوقع �أن
ترفع الر�سوم اجلمركية تكلفة
الإن��ت��اج يف بع�ض ال�صناعات
ورمب��ا تقل�ص عوائد ال�رشكات.
وقد ترتفع �أ�سعار اال�سترياد� ،إذ
�إن الرمننبي قد تراجع بالفعل
بن�سبة  %8منذ يناير ،وتكاليف
م��واد الإدخ���ال اخل��ام ترتفع يف
قطاع الطاقة ب�سبب ارتفاع �أ�سعار
النفط .ومع انخفا�ض الت�ضخم
الكلي دون الن�سبة التي ي�ستهدفها
البنك املركزي والبالغة ،%3
�سيكون لبنك ال�شعب جمال ٍ
كاف
لإج��راء املزيد من الت�سهيل يف
ال�سيا�سة النقدية �إذا ما دعت
احلاجة.

الأوروب��ي ،وهو �رشيك جتاري مهم
لربيطانيا ،من��وا بطيئا وي�ستمر
ت�أجيل ا�ستثمار ال�رشكات ب�سبب عدم
اليقني حيال اتفاق خروج بريطانيا
من االحتاد الأوروبي.
وبالنظر �إلى اجلنيه الإ�سرتليني،
فقد تراجع مقابل الدوالر ب�شكل كبري
الأ�سبوع املا�ضي �إلى �أدنى م�ستوى
له منذ يونيو  2017عند 1.2736
ي��وم اجلمعة امل��ا���ض��ي ،ليخ�رس
بذلك  264نقطة �أ�سا�س منذ بداية
الأ�سبوع .وبد�أت معاناة الإ�سرتليني
بعد �أن ح �ذّر حمافظ بنك �إنكلرتا
م��ن �أن ع��دم االت��ف��اق ح��ول خروج
بريطانيا م��ن االحت���اد الأوروب���ي
�أ�صبح مرجحا جدا ،و�أ�ضاف وزير
التجارة الربيطاين �أن هناك احتماال
ن�سبته� %60أال يتم التو�صل التفاق
قبل امل��وع��د النهائي يف مار�س
 .2019وقد ت�أثر اجلنيه �أي�ضا يف
الأ�سا�س حني �أدركت الأ�سواق �أن رفع
�أ�سعار الفائدة �سيكون على الأرجح
حمدودا برفع واحد يف ال�سنة.

«أعيان» تتخارج
من استثمارات
في ُعمان قيمتها
 3.9ماليين دينار
تو�صلت ��شرك��ة «�أع���ي���ان لالجارة
واال�ستثمار» مع �رشكة «مربد القاب�ضة»
وهي طرف ذو �صلة الى اتفاق مبوجبه
تنازال عن ح�ص�صهما يف ثالث �رشكات
عمانية مقابل  3.9ماليني دينار «نحو
 12.8مليون دوالر»
وقالت �أع��ي��ان يف اف�صاح لبور�صة
الكويت �إن ه��ذه ال�رشكات ج��زء من
الأ���ص��ول التي ت�ضمنتها �صفقة بيع
�أ�سهمها يف �رشكة «ان�شاء القاب�ضة»
التي متت خالل �شهر مار�س من العام
.2017
و�أ�ضافت �أن ح�صة «�أعيان لالجارة
واال�ستثمار» من قيمة ال�صفقة 2.9
مليون دينار «نحو  9.5ماليني دوالر»
ومن الأرب��اح مليون دينار «نحو 3.3
ماليني دوالر» كما �أن ح�صتها املبا�رشة
وغ�ير املبا�رشة �ستبلغ  1.2مليون
دينار «نحو  3.9ماليني دوالر».
و�أ�شارت «�أعيان» الى ان الأثر املايل
لل�صفقة �سيظهر �ضمن نتائج الربع
الثالث من عام  ،2018منوهة الى �أنه
مل يتم حتى وقت هذا الإف�صاح حت�صيل
كامل مبلغ ال�صفقة و�سيتم الإف�صاح عن
ذلك عند حت�صيله.
وت�أ�س�ست �رشكة «�أع��ي��ان لالجارة
واال�ستثمار» يف عام  1999وادرجت يف
«بور�صة الكويت» يف عام  2002ويبلغ
ر�أ�سمالها  81.4مليون دينار «نحو
 268.62مليون دوالر».
وتعمل املجموعة ب�صورة رئي�سية
يف �أن�شطة االجارة واال�ستثمار ،وتتم
جميع �أن�شطتها وفقا لتعاليم ال�رشيعة
اال�سالمية طبقا مل��ا تعتمده هيئة
الفتوى والرقابة ال�رشعية لل�رشكة.

ا�ستمر االقت�صاد الأم�يرك��ي بت�سجيل
ق��راءات اقت�صادية قوية ،فيما ف�شل
نظرا�ؤه يف اتباع امل�سار ذاته .وارتفع
ت�ضخم امل�ستهلك الأ�سا�س �إل��ى �أعلى
م�ستوى ل��ه يف ��� 10س��ن��وات ،ممهدا
الطريق ملجل�س االحتياط الفدرايل
لرفع �أ�سعار الفائدة تدريجيا .وارتفع
م�ؤ�رش �سعر امل�ستهلك الكامن بن�سبة
 0.1%لي�صل �إل��ى  2.4%يف يوليو
املا�ضي وحت��رك �أي�ضا م�ؤ�رش �سعر
امل�ستهلك الكلي يف الطريقة نف�سها
نحو .2.9%
وذكر تقرير بنك الكويت الوطني �أنه
على �صعيد املنتج ،توقفت الأ�سعار
للمرة الأولى هذه ال�سنة مع بقاء قراءة
م�ؤ�رش �سعر املنتج ال�شهري على حاله.
وعلى �أ�سا�س �سنوي ،ارتفعت البيانات
بن�سبة  3.3%عن �سنة م�ضت� ،أي �أقل
بقليل من الن�سبة البالغة  3.4%التي
�شهدناها يف يونيو .وتراجع الت�ضخم
الكلي برتاجع �أ�سعار الطاقة والغذاء.
ومن ناحية �أخرى ،وبا�ستثناء املواد
املتقلبة مثل الغذاء والطاقة ،ارتفع
ت�ضخم املنتج الأ�سا�س بن�سبة 0.3%
يف يوليو .ويف ال�شهور االثني ع�رش
املنتهية يف �آخ��ر يوليو ،ارتفعت
البيانات الأ�سا�س بن�سبة  2.8%بعد
ارتفاعها بن�سبة  2.7%يف يونيو.
وقال التقرير :ت�أتي هذه البيانات يف
وقت و�صل فيه االقت�صاد تقريبا �إلى
التوظيف الكامل وي�شهد منوا قويا.

وق��د ترتفع ال��ق��راءات امل�ستقبلية
للت�ضخم مع بدء ر�سوم �إدارة ترامب على
ال��واردات بالت�أثري على ال�ضغوطات
ال�سعرية .و�إ�ضافة �إلى ذلك ،يبدو �أن
امل�صنّعني ي�ستوعبون بع�ض ارتفاع
التكاليف الآن ،مع املزيد من الر�سوم
التهديدية يف اجلعبة ،وق��د تكون
م�س�ألة وقت قبل �أن يبد�أ ت�ضخم الطلب
النهائي باالرتفاع.
و�أ���ض��اف :ارت��ف��ع ال���دوالر الأمريكي
بحدة الأ�سبوع املا�ضي �إلى م�ستوى
مل ن�شهده يف � 13شهرا .وك�رس امل�ؤ�رش
م�ستوى  95و ،96وارتفع �إلى م�ستوى
مرتفع عند  ،96.452الأعلى منذ يوليو
 .2017وكان الدوالر يف ارتفاع م�ستمر
منذ �أبريل مع �أداء االقت�صاد الأمريكي
اجليد مبدئيا وحترك جمل�س االحتياط
ال��ف��درايل نحو م�سار ميكن توقعه
ب�شكل �أف�ضل لأ�سعار الفائدة .ولكن
االرتفاع احلاد الأ�سبوع املا�ضي ح�صل
مع ا�ستيعاب الدوالر الأمريكي بع�ض
تدفقات املالذ الآمن .وقد لقي الدوالر
دعما من تنامي التوترات التجارية
العاملية والعالقات اجليو�سيا�سية
املتوترة .وقد �أف��ادت �أمريكا م�ؤخرا
�أنها �ستفر�ض عقوبات جديدة على
رو�سيا ،فيما كانت يف نزاع دبلوما�سي
مع تركيا .ويف جل�سات التداول اخلم�س
الأخرية ،ارتفع الدوالر بحوايل 1.1%
مقابل �سلة من العمالت وق��د ارتفع
بن�سبة  4%منذ بداية ال�سنة.

تحسن دخل االستثمار يرتفع بأرباح
الخليج للتأمين  %3في الربع الثاني

�أظهرت البيانات املالية ل�رشكة جمموعة اخلليج للت�أمني
ارتفاع �أرباح الربع الثاين من العام اجلاري بن�سبة  %3على
�أ�سا�س �سنوي.
وبح�سب نتائج ال�رشكة للبور�صة بلغت �أرباح الفرتة 520.4
�ألف دينار ،مقابل �أرباح بقيمة � 507.1آالف دينار يف الربع
الثاين من عام .2017
وقالت ال�رشكة يف بيان للبور�صة� ،إن ارتفاع �أرباح الفرتة
يعود �إلى التح�سن الذي طر�أ على الأرباح الفنية والزيادة يف
�صايف الدخل من اال�ستثمار.
ومنت �أرباح ال�رشكة يف الن�صف الأول من العام اجلاري بن�سبة
 %49على �أ�سا�س �سنوي �إلى  1.35مليون دينار ،مقارنة بنحو
� 912.2ألف دينار بالفرتة املماثلة من العام املا�ضي.

«نور» تبيع حصة ببنك «ميزان»
مقابل  5.6ماليين دوالر
�أعلنت �رشكة نور لال�ستثمار
امل��ايل ،عن بيع  9ماليني
�سهم من ملكيتها ببنك ميزان
الباك�ستاين مقابل 5.57
ماليني دوالر « 1.68مليون
دينار».
و�أ�ضافت ال�رشكة يف بيان
لبور�صة الكويت� ،أن حجم
ال�صفقة ميثل  %0.85من ر�أ�س
مال البنك الباك�ستاين.

وح�سب البيان ،انخف�ضت
م��ل��ك��ي��ة ال����شرك��ة بالبنك
�إل���ى  %39.53بعد تنفيذ
ال�صفقة.
و�أو�ضح البيان �أن ال�رشكة
حققت �صايف �أرب��اح بقيمة
� 293ألف دينار تدرج بالربع
الثالث من العام اجلاري،
فيما ترتفع حقوق امللكية
بنحو � 648ألف دينار.

مؤشر سعر
المستهلك
الكلي سجل
ارتفاع ًا نحو
%2.9

الخسائر
الفصلية لـ
«ياكو» الطبية
تتراجع %97

�أظهرت البيانات املالية ل�رشكة
ي��اك��و الطبية ،ت��راج��ع �صايف
اخل�سائر بن�سبة  %97يف الربع
الثاين من العام اجل��اري ،على
�أ�سا�س �سنوي.
وبح�سب نتائج ال�رشكة للبور�صة
بلغت خ�سائر الفرتة � 260ألف
دي��ن��ار ،م��ق��اب��ل خ�سائر 8.54
ماليني دينار بالربع الثاين من
عام .2017
وحول نتائج الن�صف الأول ،فقد
تراجعت اخل�سائر بن�سبة � %99إلى
� 91.2ألف دينار ،مقابل خ�سارة
بلغت  8.4ماليني دينار يف الفرتة
املقارنة من العام املا�ضي.
و�أرج��ع��ت ال����شرك��ات انخفا�ض
اخل�سائر �إل��ى احت�ساب مبالغ
املخ�ص�صات الالزمة يف الفرتة
امل��ال��ي��ة امل���ق���ارن���ة ب��ال��ع��ام
املا�ضي.
وكانت �أرب���اح ال�رشكة ارتفعت
بن�سبة  %148.5على �أ�سا�س �سنوي
بالربع الأول من العام اجلاري
�إلى � 165ألف دينار.

