
في خطوة جديدة نحو الريادة 
والتطور ف��ي أعمالها، وانطالقا 
للتميز في السوق احمللي والعاملي، 
افتتحت شركة القصور احلديثة 
فرعها ومكتبها االقليمي األوروبي 

في مدينة روتردام في هولندا.
وتعليقا على افتتاح الفرع قال 
رئيس مجلس إدارة الشركة محمد 
فتحي في بيان صحفي إن الشركة 
ت��واص��ل تدعيم ت��واج��ده��ا بشكل 
الفت في مملكة هولندا، والسيما 
بعدما طرحت العديد من املشاريع 
امل��ت��م��ي��زة ف��ي ه��ول��ن��دا ب��ال��س��وق 

الكويتي.
وأشار فتحي إلى أن افتتاح فرع 
الشركة في هولندا بهدف متابعة 
عمالء الشركة الذين قاموا بتملك 
الشاليهات والبيوت، وكذلك تنفيذ 
طلبات الشراء اجلديدة وتوثيق 

عقود البيع.
وأك���د فتحي أن ه��ذه اخلطوة 
تعد من أه��م خطوات الشركة في 
امل��رح��ل��ة األخ���ي���رة، الس��ي��م��ا بعد 
توسعها ف��ي توقيع ال��ع��دي��د من 
اإلت��ف��اق��ات اإلقليمية احلصرية، 
 POORT VAN ومنها مشروع
AMSTERDAM م��ع شركة 
EUROPARCS ف��ي مدينة 
 CITTA أمستردام وكذلك مشروع
ROMANA في مدينة روتردام 
 VALKENBERG وم��ش��روع
 TOPPARKEN م��ع ش��رك��ة
في مدينة ماستريخت إلي جانب 
جتديد إتفاقية التسويق مع شركة 
SOMINUM املالكة ملشاريع 
DROOM PARK في مدينة 

أمستردام.
ولفت إل��ى أن جميع املشاريع 
ت��ت��ي��ح للعميل داخ����ل ال��ك��وي��ت 
فرصة حقيقة للتملك، حيث يتم 
إص���دار وثيقة امللكية م��ن كاتب 
العدل داخ��ل مملكة هولندا تشمل 
تسجيل األرض والبيت احلجري 
بإسم املشتري فور س��داده لكامل 
مبلغ الشراء ومصاريف التسجيل 

م��ع التأكيد علي إش���راف كاتب 
العدل وغرفة التجارة والصناعة 
الهولندية علي ك��ام��ل تفاصيل 
العملية البيعية ب��دءا من حتويل 
كامل املبالغ امل��س��ددة من حساب 
البيت ال��ي ك��ات��ب ال��ع��دل م��رورا 
بعمليه التسجيل ونقل امللكية 
وحتي إص��دار وثيقة التملك احلر 

املباشر بإسم العميل.
وتابع » تتولي الشركة داخل 
الكويت إدارة كامل معاملة العميل 
م��ن س���داده لكامل املبلغ وحتي 
إستالمه لوثيقة التملك، السيما 
وأن��ه��ا ال��وك��ي��ل احل��ص��ري داخ��ل 

الكويت ودول مجلس التعاون 
اخلليجي«.

اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر ان الشركة 
ج���ددت م��ؤخ��را إتفاقية إقليمية 
لتسويق مشروع »درووم بارك 
سبارنفودا« في مدينة أمستردام 
الهولندية، وه��و مشروع يعتبر 
حتفه معمارية مميزية على أرض 
مملكة هولندا، ويقع علي بعد 10 
دقائق من قلب مدينة أمستردام ) 
DAM SQUARE ( إلي جانب 
طابعها التقليدي الهولندي حيث 
امل��والت واملطاعم وأماكن الترفيه 

مبختلف أمناطها.
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فتحي واسامة باتور املدير اإلقليمي للفرع

في خطوة جديدة نحو الريادة والتطور في أعمالها 

»القصور احلديثة« تفتتح فرعها في روتردام 
الهولندية وتواصل مشاريعها العمالقة 
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ذكر التقرير أن األحداث اجليوسياسية استمرت في التأثير على االقتصاد

»كفيك«: الكويت قدمت خططا جلذب االستثمارات األجنبية
أص���درت الشركة الكويتية للتمويل 
واالستثمار )كفيك( في تقريرها السنوي 
عن األس��واق املالية، وال��ذي يسلط الضوء 
على أداء أس��واق امل��ال العاملية الرئيسية 
باالضافة لألسواق اخلليجية مع حتليل 
ألداء ال��س��وق وارت��ب��اط��ه بأهم املجريات 

واألحداث االقتصادية املؤثرة.
حيث ذك��ر تقرير كفيك ب��أن االس���واق 
العاملية أغلقت ب��اداء إيجابي على الرغم 
من البداية الصعبة، وذل��ك مع البيانات 
االق���ت���ص���ادي���ة اإلي���ج���اب���ي���ة ل���ألس���واق 
املتقدمة والناشئة. وإستمرت االح��داث 
اجليوسياسية خالل هذا العام في التاثير 
على االقتصاد وفقا لوجهة النظر العاملية، 
م��ع إستمرار احل��رب ف��ي س��وري��ا واليمن 
وال��ع��راق، فضال عن العديد من الهجمات 
االرهابية في تركيا مما خلق حالة عدم 
اإلستقرار األمني في أنحاء الشرق االوسط 
واوروب����ا. وف��ي ال��والي��ات امل��ت��ح��دة، كان 
متوقع من االحتياطي الفيدرالي األميركي 
رفع أسعار الفائدة في يونيو 2016، ولكن 
نظرا للقرار املفاجئ من خروج بريطانيا من 
االحتاد االوروبي »بريكست«، قرر مجلس 
االحتياطي الفيدرالي تأخير رفع أسعار 
الفائدة حتى ديسمبر 2016، وكانت ردة 

فعل األسواق إيجابية جتاه هذا اخلبر. 
ه��ذا وتوجهت األسهم األمريكية نحو 
األرتفاع نتيجة السياسات املالية اجلديدة 
املعروضة من قبل الرئيس املنتخب دونالد 
ت��رام��ب مثل تسهيل النظم املصريفية، 
تخفيض الضرائب، وزي��ادة اإلنفاق على 
إعادة بناء البنية التحتية. ومن املتوقع أن 
منو اإلقتصاد املريكي ومؤشرات التضخم 
ميكن أن تتسارع نتيجة اخلطط املالية 
للرئيس املنتخب ترامب. وعلى الرغم من 
االضطراب الذي أحدثته بريطانيا باخلروج 
م��ن االحت���اد االوروب����ي، واص��ل��ت أوروب��ا 
التقدم مبسار بطيء لكن بخطوات ثابتة 
للنمو، حيث واصل البنك املركزي األوروبي 
إضافة املزيد من احلوافز واستمرار تعزيز 
مقاييس التسهيالت النقدية. وك��ان اداء 
األسواق الناشئة إيجابي، باستثناء الصني، 
التي م��رت مبرحلة إع��ادة ال��ت��وازن وبطء 
في النمو بسبب إنخفاض أسعار السلع 
األساسية )ن��ظ��را النهيار أس��ع��ار النفط 

ابتداء من عام 2014(.

مجلس التعاون اخلليجي
عانت دول مجلس التعاون اخلليجي من 
أوقاتا صعبة اقتصاديا بسبب إنخفاض 
أس��ع��ار ال��ن��ف��ط مم��ا أدى ال���ى إض��ط��رار 
احلكومات للتكيف مع العهد اجلديد من هذا 
اإلنخفاض. وقد القت بعض الدول تشجيعا 

من قبل بعض الوكاالت مثل صندوق النقد 
الدولي وذلك لتسريع إعادة الهيكلة لتنويع 
إقتصادها بعيدا ع��ن البتروكيماويات 
وتعزيز ال��دور الوظيفي للقطاع اخلاص، 
وخلق فرص عمل للقوى العاملة املتنامية 
بسرعة. كما جنحت بعض الدول اخلليجية 
ف��ي تنفيذ إستراتيجية أخ���رى ب��إص��دار 
س��ن��دات دول��ي��ة لتخفيف ال��ع��بء على 
االحتياطيات املالية وحتسني السيولة في 
السوق بشكل عام. تصدرت اململكة العربية 
السعودية عناوين الصحف على نطاق 
واسع عندما أصدرت السندات الدولية التي 
ُيقدر حجمها ب�  17.5مليار دوالر والتي 

كانت أكبر صفقة سندات بالنسبة لدول 
األسواق الناشئة. كما أصدرت قطر سندات 
حكومية بقيمة 9 مليار دوالر، ومن جهة 
أخرى باعت أبوظبي سندات حكومية بقيمة 
5 مليار دوالر، وتأجل اص��دار السندات 
املخطط لها من الكويت بقيمة 9.9 مليار 

دوالر حتى عام 2017. 
وفي اململكة العربية السعودية، مت تنفيذ 
تدابير التقشف الصارمة التي تضمنت 
تخفيض رواتب ال��وزراء، وخفض النفقات 
الرأسمالية، والتأخر بالدفع للمقاولني 
ملشاريع البناء. ميزانية السعودية لعام 
2017 تشير إلى أن تدابير التقشف سوف 

تستمر على املرافق مثل املياه والكهرباء 
لتخفيض ال��دع��م احل��ك��وم��ي، وك��ذل��ك من 
املتوقع أن ترتفع أسعار الوقود بنسبة 40 
باملئة. كما متت زي��ادة االنفاق الرئيسي 
للرعاية الصحية بنسبة 15 باملئة والتعليم 
والتدريب بنسبة 5 باملئة، مقارنة ب�عام 
2016 . ام��ا ال��ك��وي��ت، فقد ق��دم��ت خطط 
إلدخ���ال ضريبة ال��دخ��ل وخفض اإلنفاق 
واخلصخصة على العديد م��ن اخلدمات 
ال��ع��ام��ة جل��ذب امل��زي��د م��ن االس��ت��ث��م��ارات 
األجنبية وتعزيز االق��ت��ص��اد. وم��ع ذل��ك، 
مت حل البرملان إلختالف أعضاء مجلس 
الوزراء على تدابير التقشف بسبب القيود 
على امليزانية املالية، وهذا االمر الذي أّخر 
من إص��دار تفاصيل امليزانية لعام 2017. 
وفي دولة اإلمارات العربية املتحدة، وافق 
مجلس ال��وزراء على ميزانية قدرها 48.7 
مليار درهم املخصصة لعام 2017 والتي 
جائت بزيادة نسبتها 2.6 باملئة مقارنة 
مبيزانية 2016. وكان التركيز الرئيسي 
في امليزانية على زيادة اإلنفاق على البنية 
التحتية بنسبة 27.0 باملئة باملقارنة مع 

السنة السابقة. 

سلطنة عمان
وق��درت ميزانية سلطنة عمان لعام 
2017 على متوسط سعر النفط 45.0 
دوالر أمريكي / برميل. وتعهدت الوزارة 
بالتركيز على إص��دار السندات الدولية 
كوسيلة لتعزيز األم��وال. كما لدى ُعمان 
خطط لبيع حصص كبيرة في سلسلة 
م��ن ال��ش��رك��ات اململوكة ل��ل��دول��ة خالل 
ال��س��ن��وات القليلة ال��ق��ادم��ة مثل شركة 
مسقط لتوزيع الكهرباء، التي ستتم في 
النصف األول من عام 2017. أما قطر، 
فتعتزم الدولة خفض العجز ودعم النمو 
وذلك من خالل اإلنفاق الرأسمالي العالي. 
وسوف تستهدف اإلنفاق على املشاريع 
الرأسمالية في النقل والبنية التحتية 
بنسبة 21.2 باملئة من إجمالي اإلنفاق، 
والصحة بنسبة 12.3 باملئة، والتعليم 
بنسبة 10.4 باملئة. وأك��دت احلكومة 
أيضا أنها سوف تستمر بتمويل العجز 
املالي من خالل الدين احمللي واخلارجي 
وعدم السحب من االحتياطيات املتراكمة. 
وف��ي ال��وق��ت نفسه، قلصت البحرين 
22 مشروعا للبلدية كان من املقرر أن 
تكتمل في غضون 2017-2018 وذلك 
نتيجة لتخفيضات امليزانية. كل هذا يأتي 
في الوقت ال��ذي مت جتريد البحرين من 
 S&P التصنيف االئتماني من قبل وكالة
من BB الى BBB- مع نظرة مستقبلية 

مستقرة.

ترامب

االق��������ت��������ص��������اد اخل�����ل�����ي�����ج�����ي ي�����ت�����ك�����ي�����ف م���������ع ال����ع����ه����د 
اجل�����������دي�����������د م�����������ن ان���������خ���������ف���������اض أس�����������ع�����������ار ال�����ن�����ف�����ط 
األس�����������������واق ال�����ع�����امل�����ي�����ة أغ�����ل�����ق�����ت ب���������������أداء إي����ج����اب����ي 
ع��������ل��������ى ال������������رغ������������م م������������ن ال�����������ب�����������داي�����������ة ال�����ص�����ع�����ب�����ة

األس������ه������م األم����ي����رك����ي����ة ت����وج����ه����ت ن����ح����و االرت������ف������اع 
ن������ت������ي������ج������ة ال���������س���������ي���������اس���������ات امل���������ال���������ي���������ة اجل����������دي����������دة

ال������ه������ج������م������ات اإلره���������اب���������ي���������ة ف���������ي ت������رك������ي������ا خ���ل���ق���ت 
ح�����������ال�����������ة م�������������ن ع�����������������دم االس�������������ت�������������ق�������������رار األم���������ن���������ي

أن  مي���������ك���������ن  األم�����������ي�����������رك�����������ي  االق�����������ت�����������ص�����������اد  من�������������و 
ي������ت������س������ارع ن����ت����ي����ج����ة اخل������ط������ط امل������ال������ي������ة ل����ت����رام����ب

أعلنت شركة االت��ص��االت الكويتية VIVA،، عن توفير خدمة 
اإلنترنت »واي ف��اي« VIVA Village، مجانا ل���زّوار مهرجان 
املوروث الشعبي اخلليجي التراثي في قرية صباح األحمد التراثية 

في الساملي، الذي انطلق في 15 يناير ويستمر حتى 25 فبراير.
وف��ي ه��ذه املناسبة، ق��ال عبد ال���رزاق ب��در العيسى، مدير إدارة 
اتصاالت الشركات في VIVA: »لقد حرصنا على توفير خدمة الواي 
فاي VIVA Village، مجانا لكل زّوار املهرجان، لالستمتاع بكافة 
الفعاليات، واستخدام مواقع التواصل االجتماعي بسهولة ويسر.« 
وأض���اف: »ستقدم VIVA في نهاية كل أس��ب��وع، يومي اجلمعة 

والسبت، حتى نهاية املهرجان، مسابقات ومفاجآت وجوائز قّيمة.«
وتضم القرية أسواقا شعبية استوحت تصميمها من التاريخ 
الكويتي، إضافة إلى ممرات وساحات رحبة ومريحة بوجود بحيرة 
كبيرة تتوزع حولها احملالت التجارية وأماكن اإلستراحة واجللوس 

بحيث تكون قريبة أيضا من أماكن العروض الترفيهية والثقافية. عبد الرزاق العيسى

مفاجآت وجوائز كل يوم جمعة وسبت 

»VIVA« توفر خدمة واي فاي مجانا 
لزّوار مهرجان املوروث الشعبي 

30 مارس املقبل اعتبارا من 

اخلطوط التركية تطلق أولى رحالتها 
إلى خاركيف في أوكرانيا

أع��ل��ن��ت اخل��ط��وط اجل��وي��ة ال��ت��رك��ي��ة ع��ن إض��اف��ة 
خاركيف، ثاني أكبر امل��دن األوك��ران��ي��ة، إل��ى شبكة 
وجهاتها الواسعة، وذلك اعتبارا من 30 مارس 2017. 
وس��وف تقوم الناقلة ب��دءا من ه��ذا التاريخ بتسيير 
رحالتها إلى خاركيف مبعدل أربع مرات أسبوعيا في 
أيام االثنني واألربعاء واخلميس واألحد، على أن ترتفع 

إلى سبع مرات أسبوعيا بدءا من 30 مايو املقبل. 
وتتوافر أسعار الرحالت ذهابا وإيابا، من اسطنبول 

إلى خاركيف بدءا من 109 دوالرات أمريكية )شاملة 
الضرائب وال��رس��وم(. وع��الوة على ذل��ك، ومل��دة ستة 
أشهر من بدء تسيير الرحالت إلى الوجهة اجلديدة، 
سيكون هنالك عرض خاص ألعضاء برنامج »مايلز 
آند سمايلز« بتخفيض ق��دره 25 باملئة على األميال 
املطلوبة الستبدال تذاكر املكافآت أو الترقيات.* وتقوم 
الناقلة بتسيير رحالتها إلى أكبر عدد من البلدان في 

العالم من خالل 295 وجهة في 119 بلدا.

إحدى طائرات اخلطوط التركية

19 يناير.. اجتماع 
حملة سندات دين 
الصناعات الوطنية

ح���ددت ش��رك��ة مجموعة 
الصناعات الوطنية القابضة 
امل����درج����ة   ،)NIND(
ببورصتي الكويت ودب��ي، 
ي���وم اخل��م��ي��س 19 يناير 
اجل����اري، م��وع��دا الجتماع 
حملة سندات الدين بقيمة 25 
مليون دينار، والصادرة عن 

الشركة.
وقالت الشركة في بيان 
للبورصة الكويتية، امس 
األحد، إن الهدف من االجتماع 
ه��و مناقشة واعتماد نظام 
هيئة حملة السندات الصادرة 
ع���ن س���ن���دات ال��ص��ن��اع��ات 
الوطنية، وان��ت��خ��اب املمثل 
ال��ق��ان��ون��ي للهيئة وحتديد 

صالحياته.
وأوض���ح���ت ال��ش��رك��ة أن 
االجتماع سينعقد في متام 
الساعة 12 ظهرا مبقر شركة 
أه��ل��ي كابيتال لالستثمار 
الكائن باإلدارة العامة للبنك 

األهلي الكويتي.
وأفادت في البيان أنه وفي 
ح��ال ع��دم اك��ت��م��ال النصاب 
ال��ق��ان��ون��ي ل��ص��ح��ة ان��ع��ق��اد 
االج��ت��م��اع، ي��ؤج��ل النعقاد 
ث��اٍن يوم اخلميس 26 يناير 
2017، بنفس الزمان واملكان.
وأعلنت صناعات منتصف 
دي��س��م��ب��ر امل���اض���ي، أن���ه مت 
تغطية ك��ام��ل االك��ت��ت��اب في 
احل��د األقصى لسندات دين 
الشركة املطروحة بقيمة 25 

مليون دينار.
كانت هيئة أس���واق امل��ال 
قد وافقت في نوفمبر املاضي 
على نشرة االكتتاب اخلاصة 
ب��إص��دار وط���رح وتسويق 
س���ن���دات دي����ن ت���ص���در عن 
الشركة بقيمة ال تتجاوز 25 

مليون دينار.
وحتولت نتائج صناعات 
بشكل سلبي في الربع الثالث 
من ع��ام 2016، حيث بلغت 
خسائرها خالل الفترة 699 
أل���ف دي��ن��ار، م��ق��اب��ل أرب���اح 
بقيمة 476 ألف دينار للربع 

الثالث من عام 2015.
وارت���ف���ع س��ه��م ال��ش��رك��ة 
ف��ي ب��ورص��ة الكويت بنحو 
1.5 باملئة، في متام الساعة 
12:18 ظ���ه���را ب��ت��وق��ي��ت 
الكويت، فيما ل��م يشهد أي 
تعامالت بسوق دب��ي حتى 

اللحظة.


