
أنهت بورصة الكويت تعامالتها امس  
األرب��ع��اء على ارت��ف��اع بسبب النشاط 
ال��ذي ط��ال الكثير من األسهم الكبيرة 
القيادية السيما اخلاضعة للمجموعات 
احملورية في حركة اداء بورصة الكويت 
ومنها مجموعة االسثمارات الوطنية 

بقيادة سهم شركة )زين(.
ع��الوة على ذل��ك فقد م��رت اجللسة 
ب��ع��دة م��ح��ط��ات متغيرة ح��ي��ث كانت 
عمليات جني األرباح التي طالت العديد 
م��ن األس��ه��م املصرفية منها سهم بنك 
الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي 
العامل األبرز ملسار اجللسة مما انعكس 
على املؤشرات الرئيسية التي أسدلت 

تعامالتها على تباين.
وب���دا م��ن م��س��ار م��ن��وال أداء العام 
للجلسة أن األسهم التشغيلية هي من 
أوج��دت نوعا من التفاؤل بني اوس��اط 
املتداولني حيث كان التركيز منصبا عى 
شرائح متنوعة من الشركات السيما 
اجيليتي والصناعات من املتوقع انتقال 
ه��ذه الوتيرة النشطة على الكثير من 

االسهم الى املتوسطة مع جلسة الغد.
ك��م��ا ك���ان واض��ح��ا اي��ض��ا ال��دخ��ول 
االنتقائي من بعض املتعاملني االف��راد 
حيث كانت بوصلة تركيزهم على أسهم 
خاملة منتقاة إضافة الى شرائح أخرى 
م��ن ال��ش��رك��ات ال��ت��ي ك��ان��ت ف��ي مرمى 
املتاجرة ما انعكس ايجابا على املؤشر 

السعري العام.
وك���ان م��الح��ظ��ا خ���الل اجل��ل��س��ة أن 
منهجية ال��ت��داوالت ساهمت باألوامر 
الشرائية من جانب املتعاملني األف��راد 
على نوعية من الشركات السيما األسهم 
الصغيرة الرخيصة واملتوسطة ومنها 
أن دعمت مؤشر القيمة النقدية الى 
مستوى مقارب من االم��س وب��دا الفتا 
من مسار اجللسة منذ البداية وحتى 
ق��رع ج��رس اإلغ��الق ان ك��ان لتحركات 
بعض احملافظ املالية في اجت��اه أسهم 
صغيرة دون ال100 فلس ان ساهم 
في زي��ادة جرعات ال��ش��راء و هو ما قد 
تشهده اجللسة اخلتامية لالسبوع 
غدا اخلميس. وتابع بعض املتعاملني 

إيضاحا عن امت��ام عملية بيع لشخص 
مطلع على اسهم شركة )دب��ي األول��ى 
للتطوير العقاري( عالوة على إفصاح 
من )بنك وربة( بخصوص توقيع صفقة 
شراء سيارات والنتائج املالية املرحلية 
ل )م سلطان( عن الفترة املنتهية في 30 
يونيو 2017. واهتم بعض املتعاملني 
بإفصاح شركة )بورصة الكويت( عن 
استمرار وقف التداول على اسهم شركة 
رم��ال الكويت العقارية )رم��ال( حلني 
عقد جمعيتها العامة السنوية وبيع 
كمية تتجاوز 5 في املئة من أسهم شركة 

)االتصاالت املتنقلة(.
كما تابع املتعاملون إفصاحا عن 
تنفيذ بيع اوراق مالية )غير مدرجة( 
ملصلحة حساب وزارة العدل - إدارة 
التنفيذ اضافة الى متابعة بعض مواعيد 
جمعيات حملة صناديق استثمارية 

حتت التصفية.
وبالنظر إل��ى الشركات التي كانت 
في بؤرة االرتفاعات فكانت تدور حول 
)امل���رك���ز( و)خ��ل��ي��ج ت( و)م��ن��ش��آت( 

و)صكوك( و)ك تلفزيوني( أما االكثر 
ت����داوال ف��ك��ان��ت )زي����ن( و)االم��ت��ي��از( 
و)االستثمارات( و)التجارية( و)أهلي 
متحد(. واستهدفت الضغوطات البيعية 
وعمليات جني األرب���اح أسهم العديد 
م��ن ال��ش��رك��ات ف��ي مقدمتها )سينما( 
و)م���ي���زان( و)ارزان( و)م��ن��ت��زه��ات( 
و)سنرجي( في حني شهدت اجللسة 
ارتفاع أسهم 52 شركة وانخفاض أسهم 
51 شركة من إجمالي 122 شركة متت 

املتاجرة بها.
واستحوذت حركة مكونات مؤشر 
أسهم )كويت 15( على 17ر11 مليون 
سهم متت عبر 864 صفقة نقدية بقيمة 
نحو 2ر7 ماليني دي��ن��ار )نحو 5ر23 

مليون دوالر(.
وأقفل املؤشر السعري مرتفعا بنحو 
4ر10 نقطة ليبلغ مستوى 12ر6854 
نقطة محققا قيمة نقدية بلغت نحو 
5ر19 مليون دينار )نحو 7ر63 مليون 
دوالر( من خ��الل 99ر88 مليون سهم 

متت عبر 3490 صفقة نقدية.
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47.41 دوالر برميل النفط ينخفض إلى 
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 05ر1 دوالر في تداوالت 
اول أم��س الثالثاء ليبلغ مستوى 41ر47 دوالر أميركي مقابل 
46ر48 دوالر للبرميل في ت��داوالت االثنني املاضي  وفقا للسعر 

املعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي األسواق العاملية بقيت أسعار العقود اآلجلة للنفط اخلام 
قرب أدنى مستوياتها في ثالثة أسابيع خالل تداوالت أمس وسط 

استمرار املخاوف من وفرة املعروض في األسواق العاملية.
وانخفضت العقود اآلجلة خلام القياس األمريكي غرب تكساس 

الوسيط تسليم سبتمبر بنحو 37 سنتا لتصل إلى مستوى 22ر47 
دوالر للبرميل كما انخفضت العقود اآلجلة خلام القياس العاملي 
مزيج )ب��رن��ت( تسليم أكتوبر أم��س بنحو 50 سنتا لتصل إلى 

مستوى 23ر50 دوالر للبرميل.
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مقر البورصة 

األسهم التشغيلية هي من أوجدت نوعا من التفاؤل بني اوساط املتداولني

ضغوط على األسهم القيادية وتباين املؤشرات الرئيسية خالل  تعامالت البورصة 

اج��رت الكويت ع��دة اتصاالت 
مع الدول املجاورة ملعرفة مصدر 
ال��ت��س��رب النفطي ، حيث أك��دت 
ايران عدم وجود تسريبات نفطية 
لديها . ق��ال وزي��ر النفط ووزي��ر 
الكهرباء وامل��اء الكويتي عصام 
املرزوق امس  األربعاء “إن إيران 
أكدت عدم وجود أي تسربات في 
األنابيب أو بالغات عن تسريب 

من ناقالت النفط في إيران”.
وأض���اف ال��وزي��ر امل���رزوق في 
تصريح مقتضب لوكالة األنباء 
الكويتية )كونا( أنه “وردنا رد 
م��ن وزي��ر النفط اإلي��ران��ي بعدم 
وج��ود أي تسربات في األنابيب 
أو أي ب��الغ��ات ع��ن تسريب من 

الناقالت في إيران”.
وك��ان الوزير امل��رزوق قد صرح 
اول أمس الثالثاء أن االتصال جار 
بالدول املجاورة لالستعالم عن أي 
تسربات أو أخبار لها عالقة بالبقع 
الزيتية التي مت اإلبالغ عن وجودها 
مقابل نادي الضباط مبنطقة املسيلة 
في مدينة الكويت عصر أمس. وقد 
رصدت بقعة زيت أمس في املنطقة 
البحرية املقابلة ملنطقة )أبو فطيرة( 
بطول ميل بحري مما دعا الى تكثيف 
االتصاالت مبنظمات بيئية دولية 
ودول مجاورة للحصول على صور 

االقمار الصناعية وبيانات دقيقة 
ام��ال ف��ي معرفة مصدر تلك البقع 
الزيتية. وأعلن املتحدث الرسمي 
باسم القطاع النفطي الشيخ طالل 
اخل��ال��د الصباح أن نتائج املسح 
ال��ي��وم��ي ال���ذي ي��ج��ري ع��ل��ى م��دار 
الساعة )جوا – بحرا( لم تسفر عن 
وج��ود بقع زي��ت ج��دي��دة موضحا 
أن ع��م��ل��ي��ات االس��ت��ط��الع اجل��وي 
والبحري كشفت ع��ن آث��ار نفطية 
قدمية متفرقة ومفككة في املسافة 
ما بني شاطىء اجنفة والبالجات 

والعمل جار للتعامل معها.

 وق��ال الشيخ ط��الل اخلالد في 
تصريح صحافي امس  األربعاء إن 
القطع البحرية التابعة لشركة نفط 
الكويت وشركة البترول الوطنية 
الكويتية بالتعاون والتنسيق 
مع اإلدارة العامة الطفاء وخفر 
السواحل تعمل بشكل مستمر على 
مسح املياه اإلقليمية والشواطئ 
الكويتية مسحا بحريا للتأكد من 

عدم وجود أي بقع نفطية أخرى.
 وأض���اف أن عمليات الرصد 
واالس��ت��ط��الع ال تقف عند املسح 
البحري فقط وإمن��ا هناك مسح 

جوي شامل على مدار الساعة تقوم 
به الشركات النفطية بالتعاون 
والتنسيق مع إدارة جناح الطيران 
العمودي التابع ل��وزارة الداخلية 
الفتا إل��ى أن أجهزة ال��دول��ة كافة 
تتابع األح����داث ع��ن كثب وأنها 
وضعت إمكاناتها للتعامل مع هذا 

احلدث من خالل فرق الطوارىء.
 وأف�����اد ب����أن امل��س��ح اجل���وي 
اجل��اري تنفيذه أك��د خلو املنطقة 
م��ن رأس األرض وح��ت��ى منطقة 
الصبية مرورا بشواطىء الشويخ 
شامال واجل��زر الكويتية )عوهة( 
و)مسكان( و)كبر( و)فيلكا( من 
أي آثار لبقع نفطية.  وقال الشيخ 
ط��الل اخل��ال��د إن ال��ف��رق املعنية 
في القطاع النفطي تعمل بشكل 
مستمر وعلى مدار الساعة ملتابعة 
مجريات األح���داث ومعرفة آخر 
التطورات بالتنسيق مع اجلهات 
والهيئات احلكومية واملنظمات 

اإلقليمية.
 وأعرب عن الشكر والتقدير لكل 
اجلهات املعنية في ال��دول��ة التي 
بادرت بتقدمي املساعدة واإلسناد 
للقطاع النفطي م��ؤك��دا ح��رص 
مؤسسة البترول الكويتية الدائم 
وسعيها ال��دؤوب حلماية البيئة 

الكويتية.

املسح البحري واجلوي كشف  أن بقع الزيت هي آلثار مخلفات نفطية قدمية

إيران تؤكد للكويت عدم وجود أي تسربات في أنابيب ناقالتها
ح��ص��ل ال��ب��ن��ك ال��ت��ج��اري ال��ك��وي��ت��ي للسنة 
اخلامسة على التوالي على جائزة التميز في 
خدمة التسويات املباشرة للمدفوعات املالية 
للعمالء )STP( لعام 2016 من “سيتي بنك” 
)Citibank( ، وه��و م��ا يعد ت��ق��دي��راً  رفيعاً 
لكفاءته التشغيلية، حيث حقق البنك مستوى 
عال من الدقة يتجاوز %95 في خدمة التسويات 
 )STP( املباشرة للمدفوعات املالية للعمالء
وذل��ك فيما يتعلق بتمرير املدفوعات املالية 

والتجارية. 
وتعد خدمة التسويات املباشرة للمدفوعات 
املالية للعمالء )STP( أح��د املعايير املطبقة 
بشأن مترير املدفوعات املالية باستخدام وسائل 
ونظم التكنولوجيا احلديثة في مترير املدفوعات 
االلكترونية والتي تساهم في تخفيض التكلفة 
وتوفير الوقت املستغرق في مترير املدفوعات 
املالية، إضافة إل��ى احل��د من املخاطر املتعلقة 

بتسوية تلك املدفوعات. 
وفي تعقيبها على حصول البنك على هذه 
اجلائزة قالت رئيس اجلهاز التنفيذي بالبنك 
ال��ت��ج��اري ال��ك��وي��ت��ي- إل��ه��ام ي��س��ري محفوظ 
“نسعى في البنك التجاري دوم��اً  إل��ى إتباع 
أفضل وأح��دث املعايير التقنية التي تضمن 
مت��ري��ر امل��ع��ام��الت املصرفية بسهولة ويسر 
وبنسبة دق��ة عالية، وه��و ما من شأنه تقليل 

األخ��ط��اء اليدوية”. وتابعت محفوظ مبينة 
أن حصول البنك على مثل ه��ذه اجل��وائ��ز من 
مؤسسات مصرفية مرموقة  وألع��وام متتالية 
إمن��ا يؤكد كفاءة العمليات التشغيلية للبنك 
وحرصه على توظيف أفضل التقنيات املرتبطة 

بتمرير العمليات.  
وم���ن امل��ع��روف أن ج��ائ��زة “سيتي بنك” 
)Citibank( ب��ش��أن ال��ت��س��وي��ات املباشرة 

للمدفوعات املالية للعمالء )STP( متنح إلى 
مجموعة مختارة من املؤسسات املالية الرائدة 
حول العالم والتي تقدم خدمات دولية متميزة 
فيما يتصل بتمرير املدفوعات االلكترونية ذات 
الصلة بالتسويات املباشرة للمدفوعات املالية 
للعمالء )STP( وتتماشى مع املعايير الصارمة 
املرتبطة بدقة أعمال التراسل املصرفي ومترير 

املدفوعات املالية االلكترونية.

للسنة اخلامسة على التوالي 

التجاري يحصل على جائزة التميز في خدمة  التسويات املباشرة للمدفوعات املالية

البقعة الزيتية
التجاري يحاول حصد اجلوائز

7 أشهر سهم »زين« يرتفع ألعلى مستوياته في 
واصل سهم “زين”، املدرج ببورصة الكويت، ارتفاعاته 
التي يشهدها في اآلون��ة األخ��ي��رة وحت��دي��داً منذ اإلع��الن 
عن بيع أسهم اخلزينة لشركة “ُعمانتل” نهاية األسبوع 

املاضي.
وصعد سهم “زين” إلى أعلى مستوياته خالل 7 أشهر، 
حيث ارت��ف��ع ف��ي مت��ام الساعة 11:39 صباحاً بتوقيت 

الكويت، بنحو %0.4، عند سعر 498 فلساً، رابحاً فلسني.
وس��اه��م صعود السهم ف��ي ارت��ف��اع قطاع االت��ص��االت 
%0.28، متصدراً القائمة اخلضراء لقطاعات البورصة 
الكويتية، وذلك رغم تراجع مؤشراتها الرئيسية الثالثة 
بنسبة %0.23 للسعري، و%0.42 للوزني، و0.45% 

ملؤشر كويت 15.

وتصدر سهم “زين” نشاط التداول بالبورصة الكويتية 
على جميع املستويات، بحجم بلغ 7.48 مليون سهم شكلت 
نحو %11.3 من إجمالي كميات السوق البالغة في تلك 

األثناء 66.25 مليون سهم.
 وبلغ عدد صفقات السهم 314 صفقة، حققت سيولة 
بقيمة 3.74 مليون دينار ُتعادل نحو %27.4 من إجمالي 
سيولة البورصة البالغة حتى اللحظة 13.66 مليون 

دينار.
 ورغ��م ارتفاع السهم اليوم ومواصلته الصعود حتى 
قبل اإلقفال بأقل من ساعة، فإن عروض البيع تفوقت على 
طلبات الشراء، حيث بلغ حجم األولى 11.2 مليون سهم 

مقابل 6.5 مليون سهم متثل حجم الثانية.

150 شركة بالبورصة الكويتية تقترب من املليار دينار أرباح 
انتهت مهلة اإلفصاح عن البيانات املالية للربع الثاني 
من العام اجل��اري ببورصة الكويت، في متام الساعة 
8:30 صباح امس  األربعاء، ليبلغ عدد الشركات التي 
أفصحت عن تلك البيانات 150 شركة من أصل 161 

مدرجة بالبورصة.
وبحسب إحصائية اعدها موقع  “مباشر”، ارتفعت 
األرباح الفصلية للشركات املعلنة %15.6، لتصل إلى 
467.9 مليون دينار )1.55 مليار دوالر(، مقابل أرباح 
بنحو 404.92 مليون دينار )1.34 مليار دوالر( للربع 

الثاني من 2016.
كما أظهرت اإلحصائية حتقيق الشركات أرباحاً بنحو 
996.36 مليون دينار )3.31 مليار دوالر( بالنصف 
األول من 2017، مقابل أرب��اح بقيمة 863.91 مليون 
دينار )2.87 مليار دوالر( لنفس الفترة بالعام املاضي، 

بنمو نسبته 15.3%.
وحقق بنك الكويت الوطني أعلى األرباح بني الشركات 
املُعلنة حتى اآلن، على جميع املستويات، حيث بلغت 
أرباحه بالربع الثاني من 2017 نحو 79.34 مليون 
دينار، وسجل أرباحاً بقيمة 164.69 مليون دينار في 
النصف األول من العام. وج��اءت أرب��اح البنك األهلي 
املتحد )البحرين( في املرتبة الثانية، بقيمة 46.16 
مليون دينار كويتي بالربع الثاني من العام اجلاري، 

وبنحو 97.79 مليون دينار للنصف األول من 2017.
في املقابل، حققت شركة إيفا للفنادق واملنتجعات 
أكبر اخلسائر بالربع الثاني من العام اجل��اري بقيمة 
3.57 مليون دينار، تالها بنك اإلثمار بنحو 2.98 مليون 

دينار.
كما سجلت إيفا للفنادق واملنتجعات أيضاً أكبر 

اخلسائر النصف سنوية بنحو 2.84 مليون دينار، تلتها 
خسائر بنك اإلثمار أيضاً بقيمة 2.8 مليون دينار.

قطاعياً، تصدر قطاع البنوك قائمة األرباح الفصلية 
بقيمة 235.18 مليون دينار شكلت أكثر من %50 من 
إجمالي أرب��اح قطاعات السوق الكويتية، فيما كانت 

أرباح قطاع التكنولوجيا األقل بنحو 550 ألف دينار.
وتوزعت الشركات ال� 150 على 12 قطاعاً مدرجاً 
بالبورصة الكويتية، بواقع 41 باخلدمات املالية، 
و31 بالعقارات، و30 بالصناعة، و12 بنكاً، و11 
شركة باخلدمات االستهالكية، و6 بقطاع التأمني، و5 
بالنفط والغاز، و4 بكٍل من قطاعي االتصاالت والسلع 
االستهالكية، وشركتان بقطاعات امل���واد األساسية 

والرعاية الصحية والتكنولوجيا.
وكانت “بترولية” أول��ى الشركات التي أفصحت 
عن بياناتها املالية الفصلية، وذلك بتاريخ 10 يوليو 
املاضي، فيما كان آخر إفصاح عن النتائج من نصيب 

“مركز سلطان” مع انطالقة تعامالت امس .
وأعلنت البورصة الكويتية، صباح امس ، إيقاف أسهم 
5 شركات عن التداول بالبورصة؛ نظراً لعدم إعالنها عن 
بيانات 30 يونيو 2017، وهذه الشركات هي: الكويتية 
البحرينية للصيرفة، وربة للتأمني، برقان حلفر اآلبار، 

حيات لالتصاالت وياكو الطبية.
ونوهت البورصة ب��أن الشركة الكويتية لصناعة 
وجتارة اجلبس من الشركات املوقوفة أيضاً؛ نظراً لعدة 
إعالنها عن بيانات الربع األول والربع الثاني، إضافة 
إلى إيقاف شركة مركز سلطان للمواد الغذائية رغم 
إعالنها اليوم عن البيانات الفصلية، وذلك بناًء على طلب 

الشركة.

كشف مسؤول إماراتي كبير، اول امس الثالثاء 
)15 أغسطس 2017( ع��ن اجت��اه السعودية 
واإلم���ارات لفرض ضريبة القيمة املضافة في 
يناير املقبل، وأن دواًل أخرى في مجلس التعاون 

اخلليجي ستطبق هذا في شهور الحقة.
واّت��ف��ق��ت دول مجلس ال��ت��ع��اون )بحسب 
رويترز( على إج��راء واحد من أكبر التغييرات 
في سياستها الضريبية خ��الل عقود، ويتمثل 
في ف��رض ضريبة القيمة املضافة بواقع 5% 
خالل العام املقبل، بالتزامن مع صياغة قواعد 
تفصيلية، وتسجيل شركات وإن��ش��اء كيانات 

لإلشراف على النظام.
وأّكد خالد على البستاني )املدير العاّم للهيئة 
االحتادية للضرائب في اإلم��ارات(، أن اإلمارات 
والسعودية ستطبقان ضريبة القيمة املضافة 
اعتباًرا من يناير 2018، وتستطيع بقية دول 

املجلس تطبيقها حتى نهاية عام 2018.
ولم يدل البستاني مبزيد من التفاصيل حول 
أسباب تباطؤ تلك الدول في فرض الضريبة، لكن 
خبراء الضرائب في املنطقة، يعتقدون أن الكويت 
على وجه اخلصوص، رمبا تتأخر ألسباب من 
بينها تباطؤ جهاز اخلدمة املدنية وبرملانها 
املستقل نسبّيًا، والذي رمبا يريد أن يكون له قول 

في املسألة.
وقالت وزارة املالية الكويتية، إن البرملان 
سيكون له ال��ق��رار النهائي في قبول أو رفض 
مسودة قانون ح��ول ضريبة القيمة املضافة. 
ولم يعلن املسؤولون في سلطنة عمان عن موعد 
محدد لتطبيق ضريبة القيمة املضافة. وقال 
نظراؤهم في البحرين إن من املتوقع حدوث ذلك 

في منتصف 2018.
وقال البستاني، إن اإلم��ارات ستبدأ تسجيل 

الشركات التي ستخضع لضريبة القيمة املضافة 
في منتصف سبتمبر، وتتوقع صدور القوانني 
املتعلقة بتلك الضريبة في الربع الثالث من العام، 
على أن يتم تطبيقها في الربع األخير. ويجب على 
الشركات التي ال تقل إيراداتها عن مئة ألف دوالر 

ا، أن تسجل نفسها وإال ستواجه غرامات. سنوّيً
وأضاف البستاني أن اإلمارات تتوقع تسجيل 
ما يتراوح بني 300 و350 ألف شركة لضريبة 
القيمة املضافة، ومن املرجح أن تدفع الضريبة 
أسعار املستهلكني بشكل عاّم إلى الصعود بنحو 

1.4 في املئة.
كما تعتزم احلكومة تطبيق ضريبة انتقائية 
بنسبة 100 في املئة على التبغ ومشروبات 
الطاقة و50 في املئة على املشروبات الغازية 
احملاّلة. وقال البستاني، إن ذلك رمبا يحدث في 

الربع األخير هذا العام.

الكويت ستتأخر في تطبيق »القيمة املضافة«

ت��وق��ع تقرير ارت��ف��اع القيمة اإلجمالية 
لترسيات العقود بقطاع اإلنشاءات العمرانية 
بدول اخلليج بنسبة %29 لتصل إلى 65.6 
مليار دوالر أمريكي، واس��ت��م��رار االرت��ف��اع 
بنسبة %1 إل��ى 66 مليار دوالر ف��ي عام 

2019، بحسب بيان.
 ووفقاً لتقرير صادر عن شبكة أخبار بزنس 
نيوز ف��ور كونستركشن، ام��س  األرب��ع��اء، 
أن ه��ن��اك 801 م��ش��روع إن��ش��ائ��ي ق��د قدمت 
للمناقصات بقطاع البناء العمراني في دول 
اخلليج، بقيمة إجمالية تصل 117.44 مليار 

درهم مبا يعادل 32 مليار دوالر، وفقاً لبيان.

 وت��اب��ع ال��ب��ي��ان أن��ه ق��د مت ترسية 292 
مناقصة بقيمة تصل ل�34.87 مليار درهم 
في الربع الثاني من 2017، في حني وصلت 
إجمالي قيمة مشاريع البناء ف��ي املناطق 
احلضرية إل��ى 186.6 مليار دره��م في عام 

.2017
وأشار التقرير إلى أن إجمالي قيمة عقود 
البناء باملناطق العمرانية يقدر بحوالي 51 
مليار دوالر أمريكي )186.8 مليار دره��م( 
بحلول نهاية ع��ام 2017، حيث مت ترسية 
292 عقداً بقيمة 9.5 مليار دوالر أمريكي 
)34.87 مليار درهم( في الربع الثاني من عام 

2017 ضمن قطاع البناء العمراني خليجياً.
وي��أت��ي م��ن ضمن بعض عقود املشاريع 
اإلنشائية في الربع الثاني من ع��ام 2017 
مشروع دي��رة م��ول في جزيرة دي��رة بدبي، 
وسيتي سنتر الزاهية في الشارقة وياس 
اي��ك��رز )امل��رح��ل��ة األول���ى( ف��ي ج��زي��رة ياس 

بأبوظبي، ودانات اللوزي في البحرين.
وتشكل ه��ذه ال��ع��ق��ود اإلن��ش��ائ��ي��ة 80% 
من العقود التي متت ترسيتها على جميع 
القطاعات في دول مجلس التعاون اخلليجي 
وب��ال��دوالر؛ أي ما يعادل %49 من إجمالي 

العقود التي مت ترسيتها.

توقعات بارتفاع ترسيات عقود اإلنشاءات خليجيًا لـ65.6 مليار دوالر


