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ضرورة خفض وترشيد االستهالك المحلي من الطاقة

رصد  9حركات للملكيات المعلنة

الجمان :العوائد رفعت
ُ
حصتها في الثمار إلى %8.727

الشطي لـ «الشاهد» :قرار زيادة
أسعار المحروقات تأخر كثيراً
كتب عالء الدين مصطفى:

أعرب اخلبير النفطي محمد الشطي
ع��ن أم��ل��ه إن ت��ك��ون ف��ي الكويت
صناعات ج��دي��دة س��واء متعلقة
بالنفط وال��ب��ت��روك��ي��م��اوي��ات او
صناعات إنتاجية أخرى ترفع من
عموم اإلنتاجية وحتقق التنويع
وتضمن توفير وظائف للكويتني،
مشددا على ضرورة تطوير إنتاج
جديد للغاز في الكويت بحكم ان
الغاز يعني الكثير للكويت وله
ف��وائ��د كثيرة ف��ي دع��م الصناعة
وتوليد الكهرباء وزيادة اإليرادات.
وق����ال ال��ش��ط��ي ف���ي ت��ص��ري��ح لـ
«ال��ش��اه��د» إن الكويت واخلليج
العربي ميتلكان احتياطات ضخمة
من النفط الغاز والتي متثل الرافد
الرئيسي القتصادياتنا ،مشيرا
الى إن الطلب العاملي على النفط
يستمر لعقود وعقود قادمة لكن
ذلك ال بد ان ميثل دافعا للتوسع
في الصناعات املرتبطة بالنفط
وخصوصا البتروكيماويات والتي
تعتبر قيمة مضافة كبيرة.
وأش���ار ال��ى إن الصناعة ل��م يتم

مجلس االحتياط الفدرالي يواجه معضلة رفع أسعار الفائدة

الوطني  :زيادة المبيعات والوظائف
رفعت الدوالر األسبوع الماضي
قال تقرير «الوطني» عن اس��واق النقد العاملية كما
ذكرنا عدة مرات في السنة السابقة ،إن أعضاء اللجنة
الفدرالية للسوق املفتوح يدلون بتصاريح تتعلق
برفع أسعار الفائدة في عام  ،2015وذلك من أجل عدم
التسبب في هلع في األسواق واملخاطرة في تعرض
األس��واق العاملية إلى مفاجأة تامة .وذكر اخلطاب
األخير لرئيسة املجلس جانيت يلن أن سوق العمل قد
حترك بشكل واضح باجتاه وضع أكثر طبيعية ،وهو
يرجح أن يرفع البنك املركزي أسعار الفائدة في
سبب ّ
املدى القريب الحقا هذه السنة .وبدت رئيسة املجلس
متحمسة لبدء عملية التضييق ،ولكن بحذر ،قائلة
إن التحرك أسرع مما يجب قد يهدد االنتعاش ،فيما
االنتظار طويال قد يهدد بانتعاش كبير ويرفع معدل
التضخم بسرعة.وبعد أن أبقى مجلس االحتياط
الفدرالي أسعار الفائدة عند الصفر ملا يقارب سبع
سنوات ،فإن اهتمامه الرئيس هذه السنة هو احلفاظ
على مسار االقتصاد ،وفي الوقت نفسه منع أسعار
الفائدة من االرتفاع بشكل كبير وتفادي ارتفاع قيمة
الدوالر بشكل يؤذي الشركات األميركية .وفيما يبقى
باقي العالم في أجواء نقدية تسهيلية ،فإن املعضلة
التي يواجهها املجلس هي كيف سيحاول أن يحقق منوا
بطيئا ومعدال للتضخم مع ارتفاع تدريجي للدوالر.
وبعد أن جتنب العالم كابوس خ��روج اليونان من
منطقة اليورو ،حتولت أنظار العالم نحو العملية
السياسية في أثينا مع مفاوضات البرنامج الثالث
آللية االستقرار األوروبي .وباختصار ،يجب التعهد
بالتزامات إص�لاح مالية وهيكلية إضافية من أجل
التوصل لبرنامج ناجح آللية االستقرار األوروب��ي.
ومبا أن الوضع يتسم بالكثير من عدم اليقني بشأن
السياسة احمللية ،فإن املخاطر التي تواجه التنفيذ
تبقى مرتفعة حتى القيام بتغييرات سياسية أكبر
وحتقيق حتسن اقتصادي في اليونان.
ومن ناحية الصرف األجنبي ،ارتفع الدوالر األميركي
قليال هذا األسبوع بعد ارتفاع مبيعات التجزئة وأرقام
التوظيف .وكما ذكرنا أعاله ،فمع انصراف األسواق
عن الوضع اليوناني ،بدأ اليورو األسبوع عند مستوى
 ،1.0829ليرتفع بعدها إلى  1.1018بعد تصديق
البرملان اليوناني على املجموعة األولى لإلجراءات

التي ستسبق بدء املفاوضات على برنامج اإلنقاذ
اجلديد .وأنهى اليورو األسبوع عند  .1.0984ومع
ذهاب العديد من املستثمرين في إجازات وصدور قليل
من البيانات االقتصادية ،نتوقع أن يستمر التداول
باليورو ضمن النطاق املعتاد حتى شهر أغسطس.
وفي اململكة املتحدة ،رك��زت األس��واق هذا األسبوع
على محاضر اجتماع بنك إنكلترا .وبالفعل ،ارتفع
اجلنيه اإلسترليني قليال بعد صدور هذه احملاضر
التي بينت تقييم بعض األعضاء ملخاطر ارتفاع معدل
التضخم .وتبعا لتعليقات رئيس بنك إنكلترا مارك
كارني األسبوع املاضي بأن الوقت يقترب لرفع أسعار
الفائدة ،قدمت احملاضر دليال واضحا للمستثمرين
على مدى شمولية هذا التحول ضمن األعضاء .وبعد
أن بدأ اجلنيه األسبوع عند مستوى  ،1.5600ارتفع
إل��ى أعلى مستوى له عند  1.5671ي��وم اخلميس.
ولكن أرق��ام مبيعات التجزئة املخيبة لآلمال بدّدت
حماس املستثمرين وخ ّفضت اجلنيه لينهي األسبوع
عند مستوى .1.5508
وفي آسيا ،استمر التداول بالني الياباني مقابل الدوالر
ضمن نطاقه املعتاد ما بني  123.57و  .124.48ومع
االنخفاض املوسمي حلجم التداول وذهاب املستثمرين
في إجازات ،يبدو أن املستثمرين في الغالب ينتظرون
ليروا ما سيكون عليه التحرك التالي ملجلس االحتياط
الفدرالي قبل البدء بتحركهم.ومن ناحية السلع ،تبقى
أساسيات سوق النفط ضعيفة .فبسبب عدد قيام
أوبك بخفض اإلنتاج أو وقف اإلمداد ،من األرجح أن
تبقى أسعار النفط حتت الضغط خاصة مع بقاء النمو
العاملي ضعيفا واألس��واق اآلسيوية حتت الضغط.
وانخفضت أسعار النفط األميركي مجددا لتنهي
األسبوع عند  $48.14بعد أن أظهرت تقارير ارتفاع
مجموع املخزونات اخل��ام التجارية بأكثر من 2.4
مليون برميل األسبوع املاضي.
ومع تفادي خروج اليونان من منطقة اليورو ،استمر
انخفاض أسعار الذهب بدعم من البيانات االقتصادية
األميركية القوية .ويستمر املستثمرون في املراهنة
على أن مجلس االحتياط الفدرالي سيرفع أسعار
الفائدة في سبتمبر ،األمر الذي سيضع أسعار الذهب
حتت ضغط هائل.

اس��ت��غ�لال��ه��ا وت��ط��وي��ره��ا بشكل
يساعد على االستفادة منها ،مؤكدا
إن الصناعة في الكويت حتتاج الى
شراكة مع شركات عاملية وشركات
م��ن القطاع اخل��اص حتى يكون
لها مردود جيد .الفتا الى ضرورة
تشجيع االستثمار في تكنولوجيا
تساعد ف��ي رف��ع استهالك النفط
والغاز على أساس طاقات نظيفة.
وشدد الشطي على ضرورة وجود
برامج واضحة تستهدف حتول
اقتصاديات املنطقة من اقتصاديات
أحادية تعتمد على مصدر واحد
لإليرادات الى تنويع في مصادر
ال��دخ��ل ،متمنيا رؤي���ة استغالل
ج��زي��رة فيلكا كمنتجع سياحي
مهم ومعلم للكويت والتوسع
في تطبيقات صناعات لها عالقة
بالطاقة الشمسية  ،وب��ن��اء مدن
ج���دي���دة ع��ل��ى أس�����اس ال��ط��اق��ة
الشمسية ،وان نعطي الفرصة
لالستثمار األجنبي داخل الكويت.
وأمل��ح أن رف��ع ال��دع��م ع��ن أسعار
امل��ن��ت��ج��ات ال��ب��ت��رول��ي��ة احمللية
وتعويض املواطن بطرق أخرى
ش��يء ض��روري وان ال��ق��رار الذي

• محمد الشطي

اتخذ ب��زي��ادة أس��ع��ار احمل��روق��ات
تأخر كثيرا ً وكان يجب ان يطبق
منذ ف��ت��رة ،م��ش��ددا على ض��رورة
اجل���دي���ة ف���ي خ��ف��ض وت��رش��ي��د
االستهالك احمللي من الطاقة ألنه
يعني على األق��ل رف��ع اإلي���رادات
واحملافظة على البيئة إضافة الى
رف��ع إنتاجية امل��واط��ن اخلليجي
واالستفادة من اخلبرات احمللية،
وتأهيل القطاع اخل���اص ليقوم
بدوره بعيدا عن الدعم ولكن على
أساس مؤهالته وقدراته ألن الدعم
ال يحل املشكلة في تنامي واستقرار
االقتصاد احمللي.
وطالب الشطي برفع قدرات مرافئ
التصدير حتى تتواكب مع معدالت
ال��ت��ص��دي��ر وال��ض��خ ف��ي منطقة
اخلليج العربي ،موضحا إن كل
ه��ذا يدخل في ب��اب ضمان وضع
أفضل في السوق مقارنة مع بقية
املنتجني واحملافظة على األسواق
والتوسع فيها مما يعني إي��رادات
نفطية عالية للكويت.

الملكيات المنخفضة في قوائم كبار مالك الشركات المدرجة
املساهم

رمز الشركة

صندوق وفرة للسندات
شركة مرلو للتجارة العامة واملقاوالت
رضا ابراهيم رضا عبدالهادي

اسكان
املستثمرون
ادنك

امللكية ( )٪كما في
2015/7/16
7.218
8.550
13.806

2015/7/23
6.669
8.030
13.440

الفرق (نقطة مئوية)
0.5490.5200.336-

ضمان االستثمار :تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الواردة
إلى الدول العربية تراجعت  %8إلى  44مليار دوالر عام 2014
 789مليار دوالر أرصدة الستثمارات أجنبية مباشرة في المنطقة تمثل  %4من اإلجمالي العالمي البالغ  26تريليونا
أعلنت املؤسسة العربية لضمان
االستثمار وائ��ت��م��ان ال��ص��ادرات
ع��ن ت��راج��ع ت��دف��ق��ات االستثمار
األجنبي املباشر الواردة إلى الدول
العربية تراجعا بنسبة  %8إلى 44
مليار دوالر ع��ام  ،2014مقارنة
بالعام  2013ولتمثل ما نسبته
 %3.6من اإلجمالي العاملي البالغ
 1.23تريليون دوالر ،و %6.4من
إجمالي الدول النامية البالغ 681
مليار دوالر.
وأوضحت املؤسسة في التقرير
السنوي ال��ـ  30ملناخ االستثمار
في ال��دول العربية لعام ،2015
وال����ذي أط��ل��ق��ت��ه م��ن م��ق��ره��ا في
ال��ك��وي��ت ،أن ال��ت��رك��ز اجلغرافي
للتدفقات ال���واردة تواصل خالل
ال��ع��ام حيث اس��ت��ح��وذت ك��ل من
اإلمارات والسعودية للعام الثاني
على التوالي على أكثر من  %41من
اإلجمالي ،حيث تصدرت اإلمارات
بقيمة 10مليارات دوالر وبحصة
 ،%23ثم تلتها السعودية في املركز
الثاني بقيمة  8مليارات دوالر
وبحصة  ،%18.3كما جاءت مصر
في املرتبة الثالثة بقيمة 4.783
مليارات دوالر وبنسبة ،%10.9

ثم حل العراق رابعا بقيمة 4.782
مليارات دوالر وبحصة  ،%10.9ثم
املغرب في املركز اخلامس بقيمة
 3.58مليارات وبنسبة .%8.2
أما على صعيد أرصدة االستثمار
األجنبي املباشر الوافدة إلى الدول
العربية فقد شهدت ارتفاعا مبعدل
 %4.8لتبلغ  789مليار دوالر
عام  ،2014مقارنة بعام 2013
ولتمثل ما نسبته  % 4من اإلجمالي
العاملي البالغ  26تريليون دوالر،
وتركزت أيضا في كل من اإلمارات
والسعودية على  %42من إجمالي
األرصدة ال��واردة للدول العربية،
حيث تصدرت السعودية بقيمة
 216م��ل��ي��ارات دوالر وبحصة
 ،%27.4ث��م تلتها اإلم����ارات في
املركز الثاني بقيمة  115.6مليار
دوالر وبحصة  ،%14.6كما جاءت
مصر ف��ي املرتبة الثالثة بقيمة
 87.9مليار دوالر وبنسبة %11.1
من اإلجمالي العربي ،ثم حل لبنان
راب��ع��ا بقيمة  56.8مليار دوالر
وبحصة  ،%7.2ث��م امل��غ��رب في
املركز اخلامس بقيمة  51.7مليار
وبنسبة.%6.5
وكشف التقرير عن تراجع كبير في

قيمة التغير

احلصة من االجمالي
2014
2013
الدولة
لعام ٪2014
42222.9
10.066
10.488
االمارات
85318.3
8.012
8.865
السعودية
591
10.9
4.783
4.192
مصر
34910.9
4.782
5.131
العراق
284
8.2
3.582
3.298
املغرب
190
7.0
3.070
2.880
لبنان
13
4.0
1.760
1.747
االردن
1.1733.4
1.488
2.661
اجلزائر
4112.9
1.277
1.688
السودان
4462.7
1.180
1.626
سلطنة عمان
572.4
1.060
1.117
تونس
1.881
2.4
1.040
840قطر
312.2
957
989
البحرين
6341.1
492
1.126
موريتانيا
9481.1
486
1.434
الكويت
1330.3
153
286
جيبوتي
520.3
124
176
فلسطني
10.2
106
107
الصومال
6520.1
50
702
ليبيا
4441.3578134اليمن
سورية
3.647
100
43.892
االجمالي العربي 47.539
املصدر :االونكتاد -تقرير االستثمار في العالم ( 2015مت تعديل بيانات  2013من املصدر)

في موعد أق��ص��اه 31أغسطس
أعلن مصرف البحرين املركزي
.2015
أن��ه سيدشن كتابا ً ع��ن امل��رأة
كما ص��رح��ت ال��دك��ت��ورة هدى
البحرينية ف��ي القطاع املالي
امل��س��ق��ط��ي ،امل��دي��ر التنفيذي
وامل��ص��رف��ي ،وال����ذي سيحمل
ل��ل��خ��دم��ات اإلداري�����ة مبصرف
ع����ن����وان .Who’s Who
البحرين املركزي :سيكون هذا
وسيوثق هذا الكتاب التاريخ
الكتاب مبثابة أرشيف فريد من
احل��اف��ل مل��ج��م��وع� ٍة ك��ب��ي��رة من
نوعه يوثق دور املرأة في تطوير
ال��ك��وادر النسائية البحرينية
ومنو قطاع اخلدمات املالية في
والالتي ساهمن خالل اخلمسني
البحرين .وإننا سعداء باإلعالن
سنة املاضية في احلفاظ على
عن هذه املبادرة ،ونتطلع للعمل
مكانة مملكة البحرين كمركز
مع جميع املعنيني في القطاع
مالي إقليمي رائد.
– سواء حاليا أو في السابق–
وبهذه املناسبة ،دع��ا مصرف
ملا من شأنه إث��راء ه��ذا الكتاب
ال��ب��ح��ري��ن امل���رك���زي األف����راد
باملعلومات واألخبار وقصص
واملؤسسات املالية واملصرفية
النجاح.
في اململكة للمشاركة في إعداد
• هدى املسقطي
وأض���اف���ت :ف��ض�لا ع��ن أن ه��ذا
محتوى الكتاب للتأكيد على
شموليته ،وذلك من خالل إرس��ال السير الذاتية ،الكتاب سيوثق املساهمات البارزة للمرأة طيلة
وقصص النجاح ،وال��ص��ور ،باإلضافة إل��ى أية العقود املاضية ،فإنه سيكون أيضا ً مبثابة مرجع
معلومات ذات صلة باملرأة البحرينية في القطاع ملهم للجيل اجلديد من الشابات الالتي يتطلعن
املالي واملصرفي عبر البريد اإللكتروني ،وذلك لرسم مسارهن املهني في املجال املالي واملصرفي.

البنيان:صناعة البتروكيماويات دورية تتأثر باالرتفاع واالنخفاض
عاملية كأوروبا والصني واميركا أعطاها
فرصة لالستفادة من التغيرات اإليجابية
لهذه األس���واق خاصة انخفاض تكلفة
اللقيم هناك ،موضحا أن الشركة تولي
أهمية كبيرة للسوق الصيني.
وأك���د أن ال��ش��رك��ة ل��م تلمس أي تغير
ف��ي مبيعات ال��س��وق الصيني نتيجة
عمق الشركة اإلستراتيجي في الصني

حجم استثمارات منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية OECDفي
ال���دول العربية م��ن  22.8مليار
دوالر عام  2012إلى  5.7مليارات
دوالر فقط عام  ،2013علما بأن
رصيدها بنهاية عام  2012زاد عن
 198مليار دوالر ،وقد ضمت قائمة
أهم  10دول مستثمرة في املنطقة
من دول  OECDعلى التوالي كالً
م��ن ال��والي��ات املتحدة ف��ي املركز
األول بقيمة  56م��ل��ي��ار دوالر
وبحصة  ،%26.7ث��م فرنسا في
املرتبة الثانية بقيمة  44.1مليار
دوالر وبحصة  %21ث��م اململكة
املتحدة في املرتبة الثالثة بقيمة
 33.7مليار دوالر وبحصة %16.1
ثم إيطاليا في املرتبة الرابعة بقيمة
 33.6مليار دوالر وبحصة %16
ثم سويسرا في املرتبة اخلامسة
بقيمة  17.7مليار دوالر وبحصة
   %8.4بقيمة إجمالية بلغت 185
مليار دوالر وبنسبة تزيد عن %80
من إجمالي استثمارات دول املنظمة
بنهاية عام .2012
وف��ي املقابل ضمت قائمة أه��م 6
دول عربية مستقبلة الستثمارات
الـ OECD كل من اإلمارات األولي

بقيمة  68.2مليار دوالر وبحصة
 %30ومصر الثانية بقيمة 44.7
مليار دوالر وبحصة  %20ثم
السعودية الثالثة بقيمة 35.2
مليار دوالر وبحصة  %15ثم
املغرب الرابعة بقيمة  19.8مليار
دوالر وبحصة  %9ث��م اجل��زائ��ر
اخلامسة بقيمة  19مليار دوالر
وبحصة  %8.3ثم قطر السادسة
بقيمة  18.2مليار دوالر وبحصة
   %8وب��إج��م��ال��ي ي��ب��ل��غ 205.2
م��ل��ي��ارات دوالر ل��ل��دول الست
وب��ح��ص��ة ت��ص��ل إل���ى  %90من
إجمالي األرصدة بنهاية عام 2012
والبالغة  228.6مليار دوالر .
كذلك كشف التقرير ع��ن تراجع
عدد الشركات األجنبية العاملة في
ال��دول العربية من  7423شركة
في أبريل من العام عام  2014إلى
 6109شركات في أبريل من العام
 2015ما أدى إل��ى تقلص حصة
املنطقة من  10إلى  %7من إجمالي
ع��دد الشركات املستثمرة خارج
حدودها في العالم ،كما تستثمر
تلك الشركات في  10600مشروع
ف��ي املنطقة ال��ع��رب��ي��ة وبنسبة
تبلغ نحو  %5.6من إجمالي عدد

املشروعات األجنبية القائمة في
العالم وامل��ق��درة بنحو  189الف
م��ش��روع وذل���ك منذ ع��ام 2003
وحتى أبريل .2015
كما مت تقدير تكلفة مشروعات
االستثمار األجنبي املباشر في
املنطقة مب��ا ي��زي��د ع��ن تريليون
دوالر ،كما مت تقدير إجمالي فرص
العمل التي وفرتها تلك املشروعات
بنحو  1.7مليون ف��رص��ة عمل.
وقد تركزت شركات ومشروعات
االستثمار األجنبي املباشر في
املنطقة في عدد محدود من الدول،
حيث استحوذت كل من اإلم��ارات
والسعودية ومصر على ما يزيد عن
%76من إجمالي شركات االستثمار
األجنبي باملنطقة وعلى ما يزيد عن
 %54من املشروعات.
وف���ي امل��ق��اب��ل ش��ه��دت ت��دف��ق��ات
االستثمار األجنبي املباشر الصادر
من الدول العربية تراجعا بنسبة
 %10إل��ى  33.4مليار دوالر عام
 2014مقارنة بعام  2013لتمثل ما
نسبته  %2.5من اإلجمالي العاملي
البالغ  1354مليار دوالر ،و %7.1
من إجمالي ال��دول النامية البالغ
 468مليار دوالر.

تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة الواردة الى الدول العربية (بالمليون دوالر) لعامي  2013و2014

 Who’s Whoعن المرأة البحرينية

قال نائب رئيس مجلس إدارة سابك يوسف
البنيان إن صناعة البتروكيماويات
ه��ي صناعة دوري���ة تتأثر ب��االرت��ف��اع
واالنخفاض ،مبينا أن سابك لديها اخلبرة
ف��ي التعامل م��ع ه��ذه املتغيرات بشكل
متميز وحت��رص على فهمها وحتليلها
لالستفادة منها.
وب�ين البنيان أن��ه رغ��م ذل��ك ف��إن سابك

رصد تقرير اجلمان  9حركات للملكيات املعلنة في
قوائم كبار مالّك الشركات املدرجة في سوق الكويت
لألوراق املالية خالل األسبوع املاضي ،ثالث في اجتاه
كل من الرفع واخلفض ،وحركتني باجتاه الدخول في
القوائم املشار إليها ،وواحدة فقط للخروج منها.
وفيما يتعلق بعمليات رفع امللكيات املعلنة خالل
األسبوع املاضي ،فتصدّرها رف��ع شركة مجموعة
العوائد الوطنية للتجارة العامة واملقاوالت وآخرين
حصتها في الثمار مبقدار  0.750نقطة مئوية من
 7.977إلى  ،%8.727تالها رفع دان��ة حصتها في
صفاة طاقة بواقع  0.350نقطة مئوية من 10.884
إلى  ،%11.234ثم تعزيز شركة الساملية املتحدة
العقارية ملكيتها في متدين ع بواقع  0.201نقطة
مئوية من  20.229إلى .%20.430
أما فيما يتعلق بعمليات خفض امللكيات املعلنة خالل
األسبوع املاضي ،فتصدّرها انخفاض ملكية صندوق
وفرة للسندات مبقدار  0.549نقطة مئوية من 7.218
إلى  ،%6.669تالها تراجع نسبة شركة مرلو للتجارة

العامة وامل��ق��اوالت بواقع  0.520نقطة مئوية من
 8.550إلى  ،%8.030ثم تراجع حصة رضا إبراهيم
رضا عبدالهادي في أدنك بواقع  0.366نقطة مئوية
من  13.806إلى .%13.440
ومن جانب عمليات الدخول في واخلروج من قوائم
كبار املالّك خالل األسبوع فقد متحورت حول كتلة
الزمردة ،حيث مت إعادة تسجيل ملكية محمود حاجي
حيدر في أولى وقود البالغة  %22.562من رأس مالها
باسم عدة أطراف ،ظهر منها شركة البروج التجارية
بنسبة  ،%10.431وشركة أسوار املسيلة التجارية
بنسبة  ،%5.242علما ً بأن جميع تلك األطراف مرتبطة
بكتلة الزمردة التي يديرها محمود حاجي حيدر ،بينما
لم تظهر النسبة املتبقية من حصة املذكور والبالغة
 %6.889من رأس مال الشركة في قائمة كبار مالّك
نرجح أن حركة امللكية في قائمة كبار
أولى وقود ،كما ّ
مساهمي أولى وقود متت من خالل عمليات نقل ملكية،
حيث لم تشهد قاعة التداول في البورصة صفقات
تعكس التغير امللحوظ في القائمة املشار إليها.

تقرير مناخ االستثمار لعام  2015كشف عن استحواذ اإلمارات والسعودية على  %41منها

مصرف البحرين المركزي يدشن كتاب

حترص على التركيز على العوامل التي
حتت سيطرتها وهي التي أثرت على نتائج
الربع األول وخصوصا الربع الثاني من
العام اجلاري منها املوثوقية في عملياتها
التشغيلية ،وترشيد التكاليف في مختلف
قطاعات الشركة باإلضافة إلى االستثمار
في البحث والتطوير.
وأض��اف أن تواجد الشركة في مناطق
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باإلضافة إلى وفاء ووالء الزبائن الذين
تتعامل معهم.
وب�ين أن ال��ش��رك��ة ل��ن تعيد النظر في
استراتيجيتها مشيرا ً إلى أنه عند إعداد
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة أخ���ذت ف��ي اعتبارها
كافة التوقعات ألسعار النفط والنمو
االقتصادي العاملي ،إال أن ذلك ال يعني أن
أثناء التنفيذ قد يتطلب بعض التغيرات.
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انخفاض أرباح سابك إلى  10.11مليارات ريال
بنهاية النصف األول من 2015
انخفضت أرباح شركة سابك ،إلى  10.11مليارات
ريال  3.37ري��االت للسهم ،بنهاية النصف األول
 ،2015مقارنة بأرباح قدرها  12.90مليار ريال مت
حتقيقها خالل نفس الفترة من عام ،2014
وأرجعت الشركة سبب االنخفاض في األرباح خالل
الفترة احلالية مقارنة مع الفترة املماثلة من العام

السابق إلى انخفاض متوسط أسعار بيع املنتجات
علما أن هنالك انخفاضا ً في تكلفة املبيعات.
بينما أرج��ع��ت سبب االرت��ف��اع ف��ي األرب���اح خالل
الربع احلالي مقارنة مع الربع السابق إلى ارتفاع
متوسط أس��ع��ار بيع املنتجات وزي���ادة الكميات
املنتجة واملباعة.

