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»زين«: »اإليداع العراقي« يحجز أسهم
»أثير« البحرينية في »اخلامت لالتصاالت«

قالت شركة االتصاالت املتنقلة »زين« 
إن مركز اإليداع العراقي استجاب لطلب 
الهيئ����ة العامة للضرائب باحلجز على 
أسهم شركة أثير الوطنية »البحرين« 
في شركة اخلامت لالتصاالت »العراق«، 

نظرا ألنها مودعة لديه.
وأوضحت »زين« في بيان للبورصة، 
أن مركز اإليداع العراقي لم يتمكن من 
إلقاء احلجز على أسهم »زين« في شركة 
اخلامت لالتصاالت، ألنه����ا غير مودعة 

حتى اآلن.
وأش����ارت »زي����ن« إلى أنه����ا تنوي 
الالزمة  القانوني����ة  اتخاذ اإلج����راءات 

لرفع احلجز عن أسهم شركة »أثير« في 
شركة »اخلامت«، واستصدار قرار مبنع 
الهيئة العام����ة للضرائب من اتخاذ أي 
إجراءات إضافية بهذا اخلصوص، وذلك 
بعد احلصول على الرأي القانوني من 

احملامني املختصني في العراق.
وتعد شركة اخلامت لالتصاالت العراقية 
شركة تابعة ل� »زين«، ومدرجة في سوق 

العراق لألوراق املالية.
وتراجع س����هم »زين« في البورصة 
أمس بنسبة 1.5%، بخسارته 5 فلوس 
ليصل إلى 325 فلس����ا، ومت تداول 3.8 

ماليني سهم بقيمة 1.2 مليون دينار.

السعودية تخفّضها 9.3 مليارات دوالر في مايو املاضي

الكويت حتافظ على حيازات السندات األميركية عند 31 مليار دوالر
أحمد موسى 

أظه���رت أح���دث بيانات 
لوزارة اخلزان���ة األميركية 
استقرار حجم سندات اخلزانة 
الت���ي متتلكها  األميركي���ة 
الكويت في مايو املاضي عند 
30.9 مليار دوالر وهي نفس 
مستويات ابريل املاضي، وذلك 
بالتزامن مع استقرار أسعار 
النفط خالل الفترة املاضية.
الكويت على  وحافظ���ت 
حجم السندات األميركية في 
مايو املاضي باملقارنة مع مايو 

من العام 2015، باملقارنة مع 
عمليات تقليص حليازتها من 
تلك السندات خالل الشهرين 

املاضيني.
السندات  وتوزع إجمالي 
التي متتلكه���ا الكويت على 
2.92 مليارات دوالر سندات 
قصيرة األجل ونحو 27.99 
مليار دوالر س���ندات خزانة 

طويلة األجل.
وتتخطى سندات اخلزانة 
أكثر  الكويت  التي متلكه���ا 
م���ن 5% من إجمالي أصولها 
اخلارجية التي تقدرها العديد 

من وكاالت التصنيف العاملية 
بنحو 590 مليار دوالر والتي 
الثروة  يديره���ا صن���دوق 

السيادي.
وأظهر تقرير وزارة اخلزانة 
األميركي���ة عن ش���هر مايو 
تقليص السعودية حيازتها 
من السندات األميركية بواقع 
9.3 ملي���ارات دوالر ليصل 
حجم س���ندات اخلزانة التي 
متلكها اململك���ة نحو 103.7 
ملي���ارات دوالر مقاب���ل 113 
مليار دوالر حجم س���نداتها 

في ابريل املاضي.

ورفعت اإلمارات من حجم 
السندات األميركية بنحو 1.7 
مليار دوالر خالل مايو املاضي 
لتبلغ 61.8 مليار دوالر مقابل 
60.1 ملي���ار دوالر في أبريل 
املاضي، وبلغ���ت للبحرين 
نحو ملي���ار دوالر فيما بلغ 
الس���ندات األميركية  حجم 
التي ميتلكه���ا العراق نحو 

14.6 مليار دوالر.
وظلت الصني في صدارة 
مالك���ي س���ندات اخلزان���ة 
 1.244 بواق���ع  األميركي���ة 
تريليون دوالر تلتها اليابان 

بنحو 1.14 تريليون دوالر.
وأفصحت وزارة اخلزانة 
األميركي���ة ألول مرة منذ 4 
عقود ع���ن حجم س���ندات 
اخلزانة التي متتلكها الدول 

اخلليجية.
وتش���هد عائدات بعض 
العاملية  السندات السيادية 
خالل الفترة احلالية حالة من 
التذبذب مع اضطراب األسواق 
العاملي���ة بفعل املخاوف من 
تأثير خ���روج بريطانيا من 
االحتاد األوروبي على النمو 

االقتصادي.

األسبوع املاضي. وأكد زيبكجي 
على مساعي احلكومة خلفض 
تكلفة الق����روض، وقال: »أدعم 
أي قرار للبنك املركزي بخفض 
الفائدة. عندما  جريء ألسعار 
نستعرض تطورات األحداث أيام 
اجلمعة والسبت واألحد سنتفهم 
موقف املركزي إذا تردد«. وأضاف 
أن محاولة االنقالب الفاشلة التي 
بدأت مساء اجلمعة املاضي أثرت 
على االقتصاد لكن هذا التأثير 

سيتالشى.

لوضع السياس����ة إلى %8.75، 
وأبقى على سعر إعادة الشراء 
)ريبو( ألجل أس����بوع - وهو 
سعر الفائدة الرئيسي - دون 
تغيير عند 7.5%. وفي مقابلة 
مع رويترز، قال وزير االقتصاد 
التركي نهاد زيبكجي إنه يتوقع 
أن يواص����ل البنك املركزي في 
تركيا خطواته »اجلريئة« في 
خفض أسعار الفائدة مضيفا أنه 
سيتفهم موقفه إذا تردد في أعقاب 
محاولة االنقالب الفاشلة نهاية 

أنقرة � رويترز: خفض البنك 
املركزي التركي أسعار الفائدة 
للش����هر اخلامس على التوالي 
امس حيث خفض سعر الفائدة 
على اإلقراض لليلة واحدة 25 
نقطة أس����اس كما كان متوقعا 
وذل����ك بعد أيام م����ن محاولة 
االنقالب الفاشلة التي صدمت 
إل����ى اضطراب  الب����الد وأدت 
األسواق املالية لوقت قصير. 
وخف����ض املركزي احلد األعلى 
ألسعار الفائدة الذي يستخدمه 

وزير االقتصاد يتوقع قيام »املركزي« بخطوات »جريئة«

املركزي التركي يخفض سعر الفائدة

اخلرافي: سكن العمال باملصانع يرفع اإلنتاج ويقلل التكلفة

حسني اخلرافي

تالفي اآلثار السلبية الناجتة 
عن وجود سكن العمال بعيدا 
عن مواقع العمل اضافة الى 
التسبب باالزدحام املروري 
وتأخي���ر العمال عن العمل، 
وبالتالي تعطيل اإلنتاج ورفع 

الكلفة على املستهلك.
ولف���ت اخلراف���ي الى أن 
املناط���ق احلضري���ة تكتظ 
بأعداد كبيرة من تلك العمالة 
الوافدة والتي كانت ومازالت 
انتش���ار وتنامي  سبب في 
العديد من الظواهر السلبية 
التي أصبحت تشكل خطرا 
داهما على املجتمع الكويتي 
واملتمثلة في انتش���ار سكن 

توقع رئيس مجلس ادارة 
احت���اد الصناعات الكويتية 
حسني اخلرافي أن يعود القرار 
اخلاص بالتعديالت النهائية 
بشأن االشتراطات واملواصفات 
اخلاصة بأبنية مناطق املخازن 
أو املناطق سواء كانت خدمية 
أو حرفية أو جتارية وكذلك 
املناطق الصناعية بالنفع على 
القط���اع الصناعي ملا له من 

أثار ايجابية عديدة.
وأش���ار ال���ى أن مجلس 
الوزراء ق���د أوصى اجلهات 
احلكومي���ة املعنية بوضع 
اشتراطاتها مبا يتعلق بسكن 
العمال داخل املصانع بهدف 

»املركز«: الـ »BREXIT« يوفر فرصاً بالعقار البريطاني

»وربة« يصدر صكوكاً بـ 250 مليون دوالر
قال بن����ك وربة إن مجلس 
إدارته وافق بتاريخ 18 يوليو 
2016 على إصدار صكوك بحد 
أقصى مبلغ 250 مليون دوالر، 

وذلك لتعزيز رأسمال البنك.
وأوض����ح البنك ف����ي بيان 
للبورصة أن اإلصدار س����يتم 
عبر أدوات الش����ريحة األولى 

لرأس املال وفقا لتعليمات بازل 
3، وذلك بع����د احلصول على 
املوافق����ات الالزمة من اجلهات 
الرقابية )بنك الكويت املركزي 

- هيئة أسواق املال(. وارتفع 
السهم في تعامالت أمس بنحو 
1.2%، بواقع زيادة قدرها فلسان 

ليصل السهم إلى 172 فلسا.

قال تقرير صادر عن شركة 
املركز املالي الكويتي »املركز« 
ان أداء أسواق املنطقة في شهر 
يونيو كان متفاوتا، حيث أنهت 
معظم األس���واق الشهر على 
تراجع، باس���تثناء أبوظبي 

 ،)%3.6( وقط���ر   ،)%5.8(
العربية السعودية  واململكة 
)0.8%(، والبحرين )%0.6(. 
التداول هادئا  وكان نش���اط 
الذي  نسبيا نتيجة للتباطؤ 
املبارك،  شهده شهر رمضان 

وترقب نتائج االستفتاء على 
خروج بريطانيا من االحتاد 
األوروبي، ما حدا باملستثمرين 
إلى التردد ومراقبة تطورات 
السوق. وأنهى مؤشرا الكويت 
السعري والوزني الشهر على 

شكر خاص

»موديز« تضع تصنيفات  ديون تركيا قيد املراجعة

توجييه حسييني اخلرافي 
بالشييكر لييكل اجلهييات 
احلكومية التي ساهمت في 
تنفيذ القييرار مثل الهيئة 
العامة للبيئة والهيئة العامة 
العامة  للصناعة واإلدارة 
الكويت  لإلطفاء وبلدييية 
البلدي ووزارة  واملجلس 
الكهربيياء وامليياء ووزارة 
الداخلية ووزارة الشؤون 
العامة  الهيئيية  ممثلة في 

لقوى العمل.

رويترز: وضعت وكالة موديز انفستورز سرفيس تصنيف 
تركيا وسيينداتها البالغ Baa3 قيد املراجعة خلفض محتمل، 
مشيييرة إلى احلاجة لتقييم األثر املتوسييط املدى لالنقالب 
العسكري الفاشل على النمو االقتصادي ومؤسسات صناعة 
السياسات واالحتياطيات األجنبية. وقالت »موديز« إن االنقالب 
الفاشييل قد يؤثر تأثيرا سييلبيا كبيرا علييى منحنى النمو 
التركي. وخفضت وكالة التصنيفات االئتمانية توقعها لنمو 

االقتصاد التركي إلى %3.

العزاب في مناطق الس���كن 
اخل���اص وف���ي العم���ارات 

السكنية التي تقطنها.
وبني اخلرافي أن االحتاد قد 
عمل جاهدا من أجل احلصول 
على موافقة اجلهات احلكومية 
إلسكان العمالة في املصانع 
بعد أن مت فتح املجال لشركات 
غير صناعية لالستفادة من 
املبان���ي العمالي���ة مبنطقة 
صبحان والتي ال تستوعب 
أكثر من 3 آالف عامل فقط، 
اذ أن هذا العدد ال يتناس���ب 
العمالة  باألس���اس مع عدد 
الكبير في صبحان الصناعية 

الذي يفوق 30 الف عامل.

انخفاض، حيث خسر األول 
الثاني  0.7%، بينم���ا تراجع 
بنسبة 1.7%، واستمر ضعف 
أداء سوق األسهم الكويتية في 
الرب���ع الثاني من العام 2016 
بفعل استمرار الضغوط على 
الكويتي  التج���اري  الفائض 
نتيج���ة انخف���اض س���عر 

النفط. 
وأضاف التقرير أن مؤشر 
آند بورز لألسواق  ستاندرد 
ارتفاعا  اخلليجية قد ش���هد 
هامشيا بنسبة 1.1% في يونيو، 
ليغلق عند 91 نقطة. وقد أدت 
ردود فعل املستثمرين العامليني 
على نتائج االس���تفتاء على 
خروج بريطانيا من االحتاد 
األوروبي »BREXIT« إلى تردد 
املستثمرين اخلليجيني، غير 
أن صناديق الثروات السيادية 
اخلليجي���ة واملس���تثمرين 
اخلليجيني أصح���اب املالءة 
العالية يستثمرون بكثافة في 
السوق العقارية في لندن. ومن 
جهة أخ���رى، فإن االنخفاض 
احلاد في أسعار العقارات في 
بريطانيا )وعلى األخص في 
لن���دن( ميكن أن يؤدي أيضا 
إلى توظي���ف اس���تثمارات 
خليجية جدي���دة في اململكة 
املتحدة لالستفادة من األسعار 

املتدنية.
وقال التقرير ان دول منطقة 
التع���اون اخلليجي  مجلس 
جتري مباحثات مع دول االحتاد 
األوروبي منذ أكثر من 25 سنة، 
ولم يت���م التوصل حتى اآلن 
إلى توقيع اتفاقية جتارة حرة 
بني املنطقتني. ومن املتوقع أن 
تعمل بريطانيا جاهدة، بعد 
خسارتها حلرية الدخول إلى 
أس���واق االحت���اد األوروبي، 
اتفاقيات جتارة  على توقيع 
ثنائية. وهذا ميثل فرصة لدول 
العربي، وخصوصا  اخلليج 
دبي، حيث إنها تشكل محورا 
جتاريا ملنطقة الشرق األوسط 
وش���مال أفريقيا وبوابة إلى 

القارة األفريقية.
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