
لتعزيز قدراتها التشغيلية من خال مكونات أسطولها
8 طائرات متوسطة إلى بعيدة امدى »الكويتية« توقع اتفاقية لشراء 

تنفيذا للخطة ااستراتيجية للناقل الوطني )اخطوط 
اجوية الكويتية( وتعزيزا لقدراتها التشغيلية من خال 
مكونات اسطولها من الطائرات، يسر رئيس مجلس إدارة 
شركة اخطوط اجوية الكويتية يوسف اجاسم اإعان 
بأن الشركة وقعت امس  ااثنن اموافق 15 اكتوبر 2018 
في )مدينة تولوز الفرنسية( اتفاقية شراء 8 طائرات من 
طراز )NEO 800-A330( متوسطة الى بعيدة امدى 
وه��ي ذات كفاءة تشغيلية واقتصادية عالية مقارنة 

بنظيراتها من الطائرات.
وتعتبر اخطوط اجوية الكويتية من أوائل الشركات 

في العالم التي تعتمد هذا النوع من الطائرات احديثة في 
تشكيل اسطولها وموجب هذا ااتفاق حققت اخطوط 
اجوية الكويتية وفراً في التكاليف الرأسمالية لأسطول 
بتركيبته اجديدة، فضاً عن التحسن بتكاليف تشغيل 

الطائرات.
ويأتي توقيع العقد بعد جوات من امفاوضات الفنية 
والتجارية م عقدها بن مثلي )مصنع أي��رب��اص( و 
)اخ��ط��وط اج��وي��ة الكويتية( خ��ال اخمسة شهور 

اماضية.
وبناء على ما تقدم سيتكون اسطول طائرات اخطوط 

اجوية الكويتية من 38 طائرة موزعه على الطرازات 
التالية والتي ستحقق مرونة في ااستخدام من خال 
اخطوط طويلة ومتوسطة وقصيرة امدى:- 5 طائرات 
  NEO 900( و 8 طائرات )أيرباص-A350 أيرباص(
A330-800( و15 طائرة )أيرباص A320 NEO( و10 

)B777 -300ER طائرات )بوينغ
وسيتم استام طائرات أيرباص اجديدة عبر جدول 
زمني متد بن م��ارس 2019 حتى نهاية العام 2026، 
والتي ستحل محل الطائرات امستأجرة امستخدمة حالياً 

وفقاً للجدول امتفق عليه.
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صفقات ااندماج سجلت أعلى مستوى في تاريخها
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الكويتية تعزز اسطولهاتوقيع ااتفاقية

انطاق أعمال املتقى ااقتصادي 
العماني - السعودي مسقط

انطلقت ب��ال��ع��اص��م��ة مسقط اع��م��ال املتقى 
ااق��ت��ص��ادي العماني -ال��س��ع��ودي لبحث فرص 
ااستثمار ام��ت��اح ف��ي ق��ط��اع��ات النقل وام��وان��ئ 
والسياحة وااستزراع السمكي والتعدين والنفط 

والغاز العمانية.
وق���ال ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس اح��اف��ظ��ن للبنك 
ام��رك��زي العماني سلطان احبسي ف��ي كلمته 
اافتتاحية للمتلقى الذي يستمر يومن ان السعودية 
”تعتبر واح��دة من الشركاء الرئيسين للسلطنة 

حيث بلغ حجم التبادل التجاري بن اجانبن 2ر2 
مليار دوار أمريكي في عام 2017 ما يعكس عمق 

الشراكة القائمة وآفاقها امستقبلية“.
وأض��اف أن سلطنة عمان تعتبر من ااس��واق 
الواعدة في امنطقة وتزخر بالعديد من امقومات 
التي تؤهلها لتتبوأ موقعا مرموقا ف��ي امنطقة 
والعالم نظرا للموقع اجغرافي ال��ذي تتميز به 
واكتمال البنية ااساسية لديها من موانئ ومطارات 

ومناطق اقتصادية.
واك��د أن احكومة العمانية تقدم العديد من 
اح��واف��ز والتسهيات لتشجيع ااس��ت��ث��م��ارات 

امشتركة وجذب ااستثمارات اأجنبية ما نتج عنه 
تدفقا ملحوظا بااستثمارات ااجنبية في السنوات 
اأخيرة حيث وصل اجمالي ااستثمارات اأجنبية 
امباشرة تسعة مليارات و339 مليون ريال عماني 
)ما يعادل نحو 4ر23 مليار دوار و6ر881 مليونا( 

مع نهاية عام 2017 .
من جانبه قال محافظ الهيئة العامة لاستثمار 
بامملكة العربية السعودية ابراهيم العمر في كلمة 
له ان هناك فرصا لتنمية وتطوير مجاات التعاون 
القائمة حاليا بن البلدين الشقيقن في ظل احراك 
التنموي الكبير ال��ذي تشهده سلطنة عمان من 
خال السياسات ااقتصادية التي تنتهجها لتحفيز 

وتشجيع دخول ااستثمارات اأجنبية.
وأوض��ح أن هذا املتقى يأتي استكماا للقاءات 
التي ج��رت بن اجانبن خ��ال الفترات اماضية 
لتعريف القطاع اخاص السعودي بأهم الفرص 
ااستثمارية وال��ت��ج��اري��ة ف��ي السلطنة وبحث 
متطلبات تسهيل دخول الشركات السعودية اليها 
م��ا م��ن شأنه زي���ادة حجم التبادل التجاري بن 

البلدين.

45 مليار دوار صفقات ااندماج 
وااستحواذ بالشرق اأوسط في9 أشهر

قال تقرير صادر عن ”ريفينتيف“ إن عمليات 
ااندماج وااستحواذ امعلنة بالشرق اأوسط 
وشمال إفريقيا سجلت ارتفاعاً خال  اأشهر 
التسعة اأولى من عام 2018 إلى 45.1 مليار 

دوار أميركي بنسبة  65%.
ووف��ق��اً للتقرير، ال��ذي حصل مباشر على 
ن��س��خ��ة م��ن��ه، ام����س  اإث���ن���ن، ف���إن عمليات 
ااستحواذ وااندماجات التي مت خال الربع 
الثالث من العام اجاري هو أعلى مستوى لها 

منذ 8 سنوات.
 وبلغت قيمة الصفقات التي استهدفت منطقة 
الشرق اأوسط وشمال إفريقيا أعلى مستوى 
لها على اإطاق، حيث ارتفعت إلى 27.1 مليار 
دوار أميركي، بارتفاع نسبته 89 % عن الفترة 
نفسها من عام 2017، في حن ارتفعت قيمة 
الصفقات البينية أو احلية في منطقة الشرق 
اأوس��ط وشمال أفريقيا بنسبة %106 منذ 

بداية العام اجاري.
وأضاف التقرير ان استحواذ البنك السعودي 
البريطاني ”ساب“ على حصة كاملة في 
رأسمال البنك اأول مقابل 5 مليارات دوار، 

تصدر عمليات ااستحواذ خال تلك الفترة.
وت���اب���ع ال��ت��ق��ري��ر ان ص��ف��ق��ات اان���دم���اج 
وااستحواذ الواردة في منطقة الشرق اأوسط 
وشمال أفريقيا خال اأشهر التسعة اأولى من 
عام 2018 سجلت أعلى مستوى في تاريخها، 

لتبلغ 13.1 مليار دوار. 
وارتفعت قيمة صفقات ااندماج وااستحواذ 
ال��ص��ادرة من 8.5 مليارات دوار في اأشهر 
التسعة اأولى من العام اماضي إلى 12 مليار 

دوار منذ بداية العام اجاري.
واستحوذ قطاع الطاقة والكهرباء على 28.9 
% من قيمة صفقات ااندماج وااستحواذ في 

الشرق اأوس��ط وشمال إفريقيا، تاه القطاع 
امالي الذي استحوذ على 24.5 %من إجمالي 
النشاط من حيث القيمة، لكن من حيث عدد 
الصفقات فقد سجل القطاع امالي 91 صفقة، 
متفوقا ب� 32 صفقة عن قطاع الطاقة والكهرباء 

الذي سجل 59 صفقة.
وقاد بنك جولدمان ساكس قائمة امشاركات 
في عمليات ااستحواذ وااندماج امعلنة في 
الشرق اأوس��ط خال الربع الثالث، فيما حل 
كل من بنك ”جيه بي مورغان“ و“مورغان 
ستانلي“ في امركزين الثاني والثالث على 

التوالي.
وفيما يتعلق بإصدارات أسواق اأسهم، فقد 
بلغ إجمالي إصدارات اأسهم واأسهم امرتبطة 
بحقوق امساهمن في الشرق اأوس��ط خال 
اأش��ه��ر التسعة اأول���ى م��ن ال��ع��ام اح��ال��ي 7 
مليارات دوار، أي بارتفاع نسبته 101 بامئة 
من القيمة امسجلة في نفس الفترة من العام 

اماضي.
وشكلت الطروحات اأولية %12.6 فقط من 
نشاط صفقات أس��واق اأسهم في امنطقة، أي 
ما قيمته 884 مليون دوار، مقارنة ب� 36.7% 

امسجلة في الفترة نفسها من العام اماضي. 
وجمعت شركة أوراج مصر لاتصاات 
866 مليون دوار من خال اكتتاب زيادة رأس 

مالها، لتشكل أكبر صفقة في مجال اص��دارات 
اأسهم في 2018.

 وت��ص��درت ”إي ف ج��ي هيرميس“ قائمة 
الشركات من حيث رس��وم إص���دارات اأسهم 
في الشرق اأوس��ط خال نفس الفترة، لتبلغ 
حصتها السوقية، 17.7 %، تاها بنكا ”جيه 
بيه مورغان“ و“يو ب��ي أس“ اللذين احتا 

امركزين الثاني والثالث على التوالي.

شركة التجزئة اأميركية »سيرز« ُتشهر إفاسها
أشهرت شركة التجزئة اأمريكية 
”سيرز“ إفاسها، وذلك بعد معاناتها 

لفترة طويلة مع التجار اأخرين وزيادة 
امنافسة من عملية البيع اإلكترونية.

وفي بيان على موقعها  امس  ااثنن 
أعلنت الشركة اأمريكية التي يرجع 
تاريخها إلى عام 1886 إنها سُتغلق 
142 متجر ا ُيدر أرباح وذلك بحلول 

نهاية العام اجاري.
وتابعت أن عملية اإغاق تلك تأتي 
إلى جانب عملية إغاق 46 متجر آخر 
م اإعان عنها مسبقاً حيث من امقرر 
أن يتم اانتهاء من تلك العملية بحلول 

نوفمبر امقبل.
ويأتي إشهار الشركة إفاسها بعد 
تقارير أفادت أنها لن تستطيع دفع مبلغ 

134 مليون دوار مستحقة للسداد 

اليوم.
وقال إيدي امبيرت الرئيس التنفيذي 
للشركة إنه على مدار السنوات العديدة 
فأن الشركة ”عملت بجد لنقل أعمالها، 
وعلى الرغم من أننا أحرزنا تقدما إا أن 

اخطة لم تقدم النتائج امرجوة منها“.
وف���ي ع���ام 1989 ك��ان��ت ”سيرز“ 
أكبر شركة جزئة أمريكية من حيث 
اإي������رادات، ك��م��ا إن��ه��ا متلك شركة 
”كمارت“ إلى جانب ملكها لعامات 

جارية أخرى.
وبالرغم من ذلك فأن بيان الشركة 
أكد على أن متاجر ”سيرز“ و“كمارت“ 
سيستمران في العمل وأن التشغيل 

سيستمر في دورته العادية. شعار سيرز

كريستن اجارد تتوقع مزيدًا من تقلبات اأسواق امالية
ش��ددت رئيسة صندوق النقد الدولي على 
أن صّناع السياسة النقدية عليهم أن يستعدوا 
مزيد من تقلبات السوق وسط مزيد من التشديد 

النقدي ”وامياه الراكدة“ في ااقتصاد العامي.
وق��ال��ت كريستن اج���ارد ف��ي تصريحات 
لوكالة بلومبرج، اول  أمس اأحد، على هامش 
انعقاد امؤمر السنوي للصندوق، إن نصيحتهم 
للبنوك امركزية والرؤساء امالين هي استمرار 

بناء تدابير داعمة لتخفيف امخاطر امقبلة.
وأضافت اجارد أن الفترة احالية هي ليست 
الوقت الذي ُيقال فيه إن كل شيء على ما يرام، 
ودعونا نستريح ونقوم القليل من التسامح 

امالي وُنبطئ اإصاحات.
وفي اأسبوع اماضي خفض صندوق النقد 
الدولي تقديراته للنمو ااقتصادي العامي للمرة 

اأولى منذ 2016 وذلك للعام اجاري و2019 
عند مستويات 3.7%.

وتابعت أن رسالتهم كانت واضحة للغاية 
”تخفيف حدة تصعيد التوترات وفتح وإصاح 

اح���وار وذل���ك فيما يتعلق بتصعيد ال��ن��زاع 
التجاري“.

أما فيما يتعلق بقدرة امسئولن على التعامل 
مع اأزم���ات امالية امقبلة فأوضحت اج��ارد 
أن��ه حتى اآن ا ت��زال هناك مساحة سياسية 
محدودة، لكن النظام امصرفي أقوى مع حسن 
اإش�����راف وال��ل��وائ��ح وان��خ��ف��اض ال��ق��روض 

امتعثرة.
وذك���رت م��دي��رة ال��ص��ن��دوق ال��ذي يتخذ من 
واشنطن مقراً له، أن معدات الفائدة امرنة تلعب 

كريستن اجارددوراً جيداً للغاية كمصدات للصدمات.

22 مليار دوار في غضون ساعات العمات اإلكترونية تربح 
سيطرت امكاسب على العمات اإلكترونية خ��ال تعامات امس  
ااثنن، لتربح السوق الرقمية أكثر من 22 مليار دوار في غضون ساعات 

قليلة.
وحول امستثمرون حيازة العمات اإلكترونية بعد التراجع املحوظ 
في اأيام اماضية، دافعن عملة ”البيتكوين“ لتسير على الطريق الصحيح 

نحو أكبر مكاسب يومية في أكثر من 3 أسابيع.
وصعدت القيمة السوقية لكافة العمات اإلكترونية إلى مستوى 
221.58 مليار دوار وسط تعامات اليوم بعد أن كانت تبلغ 198.96 

مليار دوار، ما يعني أن السوق الرقمية حققت أرباحاً تصل إلى 22.62 
مليار دوار خال ساعات. 

وبحلول الساعة 10:50 صباحاً بتوقيت جرينتش، سجلت القيمة 
السوقية جميع العمات اافتراضية 213.37 مليار دوار.

وخال تعامات اليوم كان اللون اأخضر هو السمة امسيطرة على 
قائمة اخمسة الكبار، والتي تضم أكبر 5 عمات إلكترونية من حيث القيمة 

السوقية، وفقاً للبيانات امتاحة على موقع ”كوين ماركت كاب“.
وصعدت ”البيتكوين“ بنسبة %5.7 لتصل إلى 6667.8 دوار بعد أن 

اقتربت العملة من مستوى 7 آاف دوار في وقت سابق من التعامات.
وبالنسبة لعملة ”اإيثريوم“ والتي حل بامرتبة الثانية فشهدت 

زيادة بأكثر من %6.2 لتسجل 212.8 دوار.
ومكنت العملة التي تشغل الترتيب الثالث ”الريبل“ من حصد أكبر 

امكاسب بارتفاع بنحو %9 لتصل إلى 0.4568 دوار.
كما سجلت عملة ”البيتكوين كاش“ والتي تأتي بامركز الرابع ارتفاعاً 

بأكثر من %4.5 لتسجل 464.9 دوار.
وفيما يتعلق بالعملة التي تتذيل ترتيب اخمسة الكبار، فصعدت ”إيه.

العمات اإلكترونيةأو.إس“ بنسبة %4.7 لترتفع إلى 5.48 دوار.

32بامئة   أرباح بنك أوف أميركا ترتفع 
خال الربع الثالث

ارت��ف��ع��ت أرب�����اح ب��ن��ك أوف 
أمريكا بنحو %32 خ��ال الربع 
امالي الثالث من العام اج��اري، 
بدعم ج��ودة اأص��ول وااستفادة 
م��ن ق��ان��ون خفض ال��ض��رائ��ب في 

الوايات امتحدة.
وقال ثاني أكبر بنك أمريكي من 
حيث اأص��ول عبر نتائج اأعمال 
الصادرة اليوم ااثنن، إنه سجل 
أرب��اح��اً خ��ال الفترة م��ن يوليو 
وحتى سبتمبر عند 7.16 مليار 
دوار في مقابل 5.42 مليار دوار 

في الفترة نفسها العام اماضي.
وبلغ نصيب سهم »بنك أوف 
أمريكا« من اأرب��اح 0.66 دوار 
للسهم ف��ي فترة اأش��ه��ر الثاثة 
امنتهية في سبتمبر اماضي، مقابل 

توقعات ب�0.62 دوار للسهم.
وعلى مستوى إي���رادات البنك 
اأم��ري��ك��ي فسجلت زي����ادة في 

ال��رب��ع الثالث م��ن ال��ع��ام اج��اري 
عند مستوى 22.77 مليار دوار 
مقابل 21.83 مليار دوار في فترة 

امقارنة عام 2017.
وكانت توقعات احللن أشارت 
إل��ى أن إي���رادات البنك اأمريكي 

سترتفع إلى 22.60 مليار دوار.

وأوض��ح البيانات أن متوسط 
أرص��دة الودائع في الربع الثالث 
م��ن 2018 زادت %4 إل���ى 1.3 
تريليون دوار، أما متوسط أرصدة 
القروض واإيجارات في اأعمال 
والشرائح فارتفعت بنسبة 3% 

عند 871 مليار دوار.

احدى فروع بنك أوف أميركا


