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اسهمها خاصة اذا اخذنا في 
االعتب���ار ان الكثير من اوس���اط املتداولني 
متكبدون خسائر حسب االسعار الراهنة، ارتفعت 
نس���بيا التداوالت على بعض اسهم الشركات 
العقارية مع ارتفاع اسعار اغلبها، فرغم التداوالت 
الضعيفة نسبيا على سهم عقارات الكويت اال انه 
حقق ارتفاعا ملحوظا في سعره، فيما استمرت 
التداوالت ضعيفة على سهمي جيزان والدولية 
للمنتجعات، ورغم التداوالت املرتفعة نسبيا على 
سهم املستثمرون اال انه سجل ارتفاعا سعريا 
املرتفعة نسبيا  التداوالت  محدودا، واستمرت 
على سهم الوطنية العقارية الذي حقق ارتفاعا نسبيا، حيث تشير 
آلية التداوالت على الس���هم الى ان عمليات الش���راء اكثر من البيع، 
وهذا يعطي اشارات الى ان االجتاه العام للسهم نحو الصعود نتيجة 
عوامل عدة ابرزها االداء اجليد املتوقع للشركة في نهاية العام وكذلك 
في الربع االول من العام املقبل بعد ان حتصل على توزيعات االرباح 

من حصتها في اجيليتي.

الصناعة والخدمات

حققت اغلب اس���هم الشركات الصناعية ارتفاعا في اسعارها في 
تداوالت نشطة على بعض االسهم. فرغم االرتفاع النسبي لتداوالت 
س���هم الصناعات الوطنية اال انه حافظ على س���عره مستقرا فيما 
اس���تمرت عمليات البيع على سهم صناعات األنابيب الذي انخفض 
بش���كل محدود، وارتفعت التداوالت نسبيا على سهم منا القابضة 
الذي حقق ارتفاعا محدودا في س���عره اال انه من الواضح ان السهم 

يشهد عمليات دعم على سعر 500 فلس.
ورغم حتقيق اغلب اسهم الشركات اخلدماتية ارتفاعا في اسعارها اال 
ان آلية التداول كانت ضعيفة بشكل عام، فقد استمرت التداوالت محدودة 
على س����همي اجيليتي وزين مع ارتفاع محدود في س����عرهما السوقي، 
فيما ارتفعت حركة التداول نسبيا على بعض اسهم الشركات الرخيصة 
خاصة الصفوة وصفاة طاقة وصفاتك وهيتس تلكوم وبتروجلف، كذلك 
استمرت التداوالت املرتفعة على سهم السور للوقود الذي سيطرت على 

تداوالته عمليات البيع جلني األرباح.
وحققت اغلب اسهم الشركات غير الكويتية ارتفاعا في اسعارها 
في تداوالت ضعيفة باستثناء التداوالت النشطة على سهم التمويل 
اخلليجي الذي حقق مكاسب سوقية مرتفعة، وقد استحوذت قيمة 
تداوالت اسهم 8 شركات على 60.1% من اجمالي قيمة تداوالت الشركات 

التي شملها النشاط والبالغ عددها 133 شركة.

االسبوع املقبل.

آلية التداول

حققت اغلب اسهم البنوك ارتفاعا في اسعارها 
في تداوالت نش���طة على بعض االس���هم، فقد 
استمرت التداوالت النش���طة على سهم البنك 
الوطني والتي يب���دو انها تتم من خالل اتفاق 
بني اجلهة التي تقوم بالبيع واجلهة التي تقوم 
بالشراء، ويتضح فيه سهم البنك الوطني الذي 
حقق مكاسب محدودة امس، وجدير بالذكر ان 
اسهم اخلزينة لدى البنك تراجعت من 104 ماليني 

سهم في نهاية النصف االول من العام احلالي الى 57.6 مليون سهم 
حت���ى نهاية تداوالت امس، وحقق س���هم التمويل الكويتي ارتفاعا 
ملحوظا في س���عره في تداوالت محدودة، ورغم التداوالت النشطة 
على سهم بنك اخلليج اال انه حافظ على سعره مستقرا كما حقق سهم 
بنك بوبيان ارتفاعا ملحوظا في تداوالت متواضعة جدا، كذلك األمر 
بالنسبة لسهم بنك برقان الذي 
حقق ارتفاعا ملحوظا في تداوالت 

متواضعة.
وحققت اغلب اسهم الشركات 
االستثمارية ارتفاعا في اسعارها 
في تداوالت نشطة على عدد من 
االس���هم خاصة س���همي الديرة 
القابضة وايفا. كذلك حقق سهم 
االهلية القابضة ارتفاعا في سعره 
في تداوالت ضعيفة فيما واصل 
س���هم غلف انفست االنخفاض 
وحقق سهم الصفاة لالستثمار 
ف���ي تداوالته  ارتفاعا نس���بيا 
وسعره الس���وقي، ويالحظ ان 
اغلب اسهم الشركات االستثمارية 
حققت مكاسب سوقية في تداوالت 
ضعيفة نسبيا، األمر الذي يظهر 
بان بعض املجاميع االستثمارية 
تدخلت لرفع اسهمها، وهذا واضح 
من خالل الت���داوالت الضعيفة 
عليها ما يعن���ي قدرة املجاميع 
التدخل لرفع  االستثمارية على 

واحتل قطاع العقار املركز الثالث بكمية تداول 
حجمها 42.5 مليون س����هم نف����ذت من خالل 757 

صفقة قيمتها 4.2 ماليني دينار.
وحصل قطاع البنوك على املركز الرابع بكمية 
تداول حجمها 31.2 مليون س����هم نفذت من خالل 

588 صفقة قيمتها 25.5 مليون دينار.
وجاء قطاع الشركات غير الكويتية في املركز 
اخلامس بكمية تداول حجمها 29.7 مليون سهم نفذت 

من خالل 563 صفقة قيمتها 3.7 ماليني دينار.

المناخ النفسي

تتأثر األس����واق املالي����ة بالعديد من العناص����ر، اال ان اهمها العامل 
النفسي، فاذا كانت االجواء النفسية مريحة فإن ذلك ينعكس على اسواق 
املال ايجابا، وبالعكس اذا كانت االجواء النفسية غير مريحة، فان ذلك 

ينعكس سلبا على اسواق املال.
وفي سوق الكويت لالوراق املالية فان االجواء النفسية غير مريحة 

السباب كثيرة ابرزها التضارب 
الواضح ف���ي املعلومات نتيجة 
كثرتها وعدم الشفافية فيها سواء 
ما يتعلق باملجاميع االستثمارية 
او م���ا يتعلق بالتباين الواضح 
حول أولويات السلطتني جتاه 
القضايا االقتصادية، األمر الذي 
خلق حالة من عدم االس���تقرار 
والضبابية لدى اوساط املتداولني، 
وهو ما يدفعهم في نهاية املطاف 
الى تفضيل االحتفاظ بالسيولة 
املالية، وفي ظل الظروف الراهنة 
فان هذا اخليار هو الغالب لدى 
املجاميع االستثمارية واوساط 
املتداولني، وبالتالي سيظل املعدل 
احلالي للس���يولة املالية الى ان 
تتضح مالمح الوضع السياسي 
مع بداي���ة »انعقاد مجلس االمة 
والنتائج املالية للشركات حيث 
بدأت بعض الشركات في االعالن 
عن نتائجها املالية مع توقعات 
ان تزداد وتيرة اعالن الشركات 

 هشام أبو شادي
عوض مؤشرا س����وق الكويت لالوراق املالية 
امس حوالي 50% من اخلسائر التي مني بها اول 
من امس جراء ارتفاع اسعار اغلب اسهم الشركات 

سواء القيادية او الرخيصة.
ورغم انه لم تظهر اي متغيرات اساسية ما بني 
ام����س واول من امس اال ان من الواضح انه ليس 
من صالح جميع املجاميع االستثمارية ان يحافظ 
الس����وق على استقراره وحتقيق مكاسب سوقية 
في الفترة القادمة خاص����ة ان ارتفاع اصول هذه 
الشركات سيحقق للمجاميع االستثمارية هدفني 

اساسيني، اولهما: انعكاس ذلك على النتائج املالية االجمالية في نهاية 
الع����ام، ثانيهما: تقوية املركز املالي له����ذه املجاميع لدى البنوك خاصة 

جتاه االسهم املرهونة لديها.
ورغم ان طبيعة التداوالت س����يطرت عليها عمليات املضاربة امس 
اال انه من الواضح ان هناك بعض املجاميع االس����تثمارية حتركت على 
اسهمها، االمر الذي شجع على دخول اصحاب االجتاهات املضاربة لتحقيق 
مكاسب سوقية سريعة، وكما اشرنا في تقارير »األنباء« السابقة، فإن 
الس����يولة املالية متوافرة ولكن اصحاب هذه السيولة يرون ان املناخ 
العام احمليط بالس����وق غير مريح، وبالتالي فإنه على احلكومة بشكل 
رئيسي ان تس����عى جاهدة لتوفير اجواء مريحة تساهم على استقرار 
نفسية اوساط املتداولني، االمر الذي سيؤدي الى زيادة السيولة املالية 

املوجهة للسوق والتي تعد احملرك االساسي للنشاط.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤش����ر العام للبورصة 43.2 نقطة ليغلق على 7710.6 نقاط 
بارتفاع نسبته 0.56% مقارنة بأول من امس، كذلك ارتفع املؤشر الوزني 
5.09 نق����اط ليغلق على 452.96 نقطة بارتفاع نس����بته 1.14% مقارنة 

بأول من امس.
وبلغ اجمالي االس����هم املتداولة 305.1 ماليني س����هم نفذت من خالل 

6292 صفقة قيمتها 66.3 مليون دينار.
وجرى التداول على اسهم 133 شركة من اصل 203 شركات مدرجة، 
ارتفعت اسعار اسهم 72 شركة وتراجعت اسعار اسهم 26 شركة وحافظت 

اسهم 35 شركة على اسعارها، و70 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الشركات االستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 132.2 

مليون سهم نفذت من خالل 2402 صفقة قيمتها 15.1 مليون دينار.
وجاء قطاع الشركات اخلدماتية في املركز الثاني بكمية تداول حجمها 
45.1 مليون سهم نفذت من خالل 992 صفقة قيمتها 8.6 ماليني دينار.

استمرار التداوالت 
»الوطني«  على  النش�طة 
الخزينة  أس�هم  وتراجع 
إلى 57.6 مليون س�هم

البورصة تعوض بعض خسائرها 
مدفوعة بنشاط  البنوك

  واستمرار  ضعف السيولة المالية

       استحوذت قيمة تداوالت أسهم 8 شركات والبالغة 
39.9 مليون دينار على 60.1% من اجمالي القيمة، وهذه 
الش���ركات هي: البنك الوطني، بنك اخلليج، بيتك، ايفا، 
الديرة، الصناع���ات الوطنية، منا القابض���ة، التمويل 

اخلليجي.

       اس��تحوذت قيمة تداوالت س��هم البنك الوطني البالغة 
17.4 مليون دينار على 26.2% من القيمة االجمالية.

       باستثناء انخفاض مؤشر قطاع االغذية مبقدار 13.3 
نقطة، فقد حققت مؤشرات 6 قطاعات ارتفاعا اعالها قطاع 
البنوك مبقدار 112.1 نقطة، تاله قطاع االستثمار مبقدار 

63.7 نقطة، تاله قطاع اخلدمات مبقدار 61.8 نقطة.

ومؤشرات

ارتفاع المؤشر 43.2 نقطة وتداول 305.1 ماليين سهم قيمتها 66.3 مليون دينار

بقيمة 15 مليون دينار لتمويل مشروع سد تاملوت للري ومياه الشرب

بقيمة عشرة مليارات دوالر

الصندوق الكويتي يوقع اتفاقية قرض للمغرب

العتيبي: التوجهات العامة للدولة يجب
دبي تتوقع إقبااًل من القطاع الخاص  أن تتجه إلعادة هيكلة القوى الوطنية العاملة

على الدفعة الثانية لسنداتها
11 مليار دوالر نقص

 السيولة  في البنوك اإلماراتية 

الرتفاع نسبة الديون المتعثرة

ص���در الع���دد اجلدي���د م���ن مجل���ة 
»املستثمرون« متضمنا تقارير وحتقيقات 
ولقاءت اقتصادية ومقاالت وأبوابا اخرى 

متنوعة.
وسلطت املجلة الضوء على فكرة متويل 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة احد أهم 
األعمدة الراسخة في بناء اقتصادات الدول 
املتقدمة ملس���اهمتها في احلد من معدالت 
البطالة وزيادة االنتاج بعد أن أثبتت انها 
تعد أداة فاعلة في إفراز منوذج اقتصادي 
متكامل يقوم عليه جمي���ع أفراد طوائف 
الشعب من مختلف املهن احلرفية ليرتسم 
لديهم في النهاية مفهوم املسؤولية املشتركة 
في رفع كفاءة االقتصاد الوطني عبر تطوير 

اإلنتاج.
وقال مدير محفظة املشاريع الصغيرة 
في بنك الكويت الصناعي عبداهلل العتيبي 
في لقاء مع املجلة ان دول العالم املتطور 
تعتمد في استراجتيتها االقتصادية بشكل 
كبير على فكرة املشروعات الصغيرة في 
النهوض وحتقيق الثروة الصناعية الكبرى، 
مؤكدا أن هذا النوع من املشروعات يحقق 
إصالحات تنموية واقتصادية كبيرة خاصة 

في ظل الركود.

واضاف العتيبي ان التوجهات العامة 
للدولة يج���ب أن تتجه نحو اعادة هيكلة 
الق���وى الوطنية العاملة مبا يس���اهم في 
تخفيف العبء على امليزانية العامة ويوظف 
طاقات الش���باب من خالل استثمارها في 
مجاالت تسهم في توسيع وتنويع الطاقة 

االنتاجية واخلدمية لالقتصاد الوطني.
وشدد على ضرورة أن تأخذ الدولة على 
عاتقها تطوير البيئة االستثمارية وتبسيط 
كاف���ة االجراءات وخل���ق احلوافز لتذليل 
العقبات التي تعترض توجه الشباب لهذه 
األعمال باالضافة الى توفير مناطق إلقامة 

املشاريع االنتاجية واخلدمية الصغيرة.
م���ن ناحيته، أفاد مدير عام للش���ركة 
الكويتية لتطوير املش���روعات الصغيرة 
حس���ان القناعي بأن أس���اس تنفيذ تلك 
املشاريع هو الشخص املبادر الذي يوجه 
طاقته وإبداعاته للقيام مبش���روع يتمتع 
بسمات متميزة إال أن فرصة هذه املشاريع 
في حتقيق النمو مرهون���ة بتفعيل دور 
الدولة في توفير عناصر النجاح املطلوبة 

السيما رأس املال.
وأشار القناعي الى أن هناك صعوبات 
تواجه املبادر الكويتي الذي يسعى الى اقامة 

احد املشاريع الصغيرة واملتوسطة منها أن 
املشروع يحتاج الى 13 إجراء ومتوسط عدد 
األيام الالزمة 25 يوما، اضافة الى أن التكلفة 
تبلغ 1% من متوسط الدخل القومي للفرد 
ما يجعل مساهمتها في التنمية االقتصادية 

في الدولة ضئيلة للغاية.
من جانب آخر، حذر مدير عام مركز اجلمان 
لالستشارات االقتصادية ناصر النفيسي من 
خطورة الوضع احلالي للبورصة الكويتية 
ملا تش����هده من قيام كبار املالك باس����تغالل 
التش����ريعية والتنظيمية وانعدام  الثغرات 
الرقابة وشروط احلوكمة والتي أدت الى ظهور 
كثير من عمليات النصب اجلديرة بأن تدرس 

في أنحاء العالم.
الش���ركات  النفيس���ي أن معظم  وأكد 
االستثمارية الكويتية تنعدم فيها الشفافية 
مع صغار املساهمني ويتم إخفاء املعلومات 
الصحيحة والدقيق���ة عنهم لتكون حكرا 
على كبار املساهمني الذين يستفيدون منها 

بطريقتهم اخلاصة.
التالعبات  واضاف ان األزمة كش���فت 
واالحتياالت املتفشية في الكثير من الشركات 
والتي أدت في النهاية الى انهيار أغلبيتها 

وضياع حقوق مساهميها.

دبي � رويترز: قال مدير عام س����لطة مركز دبي املالي العاملي ونائب 
رئيس مجلس إدارة مصرف اإلمارات املركزي عمر بن س����ليمان إن من 
املتوقع ان يهتم القطاع اخلاص بالدفعة الثانية من برنامج دبي إلصدار 

سندات بقيمة عشرة مليارات دوالر.
وقال في مؤمتر مصرفي إنه يعتقد أن األس����وأ قد انقضى بالنسبة 
لدبي التي تضررت بش����دة من انهيار قط����اع العقارات ووصف االمارة 
بأنها تتمتع مبرونة. وبن سليمان عضو في اللجنة املالية العليا املؤلفة 
من خمس����ة اعضاء وتتحمل مسؤولية االشراف على السياسات املالية 
باالمارة فضال عن صندوق دعم ش����كل الدارة حصيلة برنامج سندات 

سيادية حجمه 20 مليار دوالر.
وطرحت دبي برنامجا إلصدار سندات بقيمة 20 مليار دوالر في فبراير 
املاضي ملس����اعدة الش����ركات احلكومية. وباعت الدفعة األولى وقيمتها 

عشرة مليارات دوالر ملصرف اإلمارات املركزي.
وذك����ر ردا على س����ؤال عن الدفعة الثانية من الس����ندات ان القطاع 
اخلاص سيقبل على الس����ندات وانها متثل فرصة جيدة لكل االطراف. 

ورفض االدالء مبزيد من التفاصيل.
ولم حت����دد دبي موعد طرح الدفع الثانية لك����ن عضوا في املجلس 

احلاكم قال في وقت سابق انها قد تطرح الشهر اجلاري.
ويحرص املستثمرون على معرفة كيف ستتمكن دبي من جمع املال 

من األسواق فيما ينهار قطاعها العقاري حتت ضغط األزمة املالية.
وتبلغ الديون املس����تحقة على اإلمارة والشركات املرتبطة بالدولة 
حوالي 80 مليار دوالر وجتمع الكثير منها خالل جهود دبي للتوسع في 

أنشطة اإلمداد والتموين واخلدمات املالية وقطاع السكان والسياحة.

دبي � رويترز: قال المدير التنفيذي لمصرف ستاندرد تشارترد 
بالشرق األوسط شاين نيلس���ون امس، إن البنوك في اإلمارات 
تواجه نقصا في السيولة يصل إلى 11 مليار دوالر، كما أنها تعاني 

من ديون متعثرة نتيجة اإلقراض بدون ضمانات.
وقال نيلس���ون خالل مؤتمر إن البنوك باإلمارات تتعامل مع 
نقص في الس���يولة يتراوح بين 30 و40 مليار درهم »8.2 � 10.9 

مليارات دوالر«.
وأضاف »اليزال هناك عجز في السيولة يتراوح بين 30 و40 
ملي���ار درهم. هذا هو الفارق بين الس���لفيات والودائع، ذلك أمر 
حس���ابي بحت«، وأش���ار إلى أن توفير رأس المال بدأ يتحسن 

بالنسبة للبنوك الكبرى.
وقال للصحافيين »بدأت أس���واق رأس الم���ال تفتح أبوابها 
لألسماء الكبيرة لتوفير سيولة. إصدارات السندات توفر السيولة 

بوتيرة أسرع«.
وأش���ار نيلس���ون إلى أن أداء البنوك تضرر ج���راء ارتفاع 
نسبة الديون المتعثرة وخاصة نتيجة اإلقراض بدون ضمانات 

كافية.
وهناك نحو 13 بنكا في اإلمارات لديها تعرض لمجموعتي سعد 
والقصيبي السعوديتين المتعثرتين اللتين تجريان عملية إعادة 

هيكلة لديون بمليارات الدوالرات.
ورفض نيلس���ون التعليق عما إذا كان س���تاندرد تشارترد 
قد يكون مهتما باالس���تحواذ على حصة في البنك الس���عودي � 
الهولندي. وقال »خدمنا الس���وق السعودية عن طريق البحرين 

لفترة طويلة وهي سوق سنظل مهتمين بها«.

الرباط � كونا: أعلن الصندوق الكويتي 
للتنمي���ة االقتصادية اليوم عن توقيعه 
اتفاقية قرض بقيمة 15 مليون دينار )ما 
يعادل 51 مليون دوالر( في مدينة الرباط 
لالسهام في متويل مشروع سد تاملوت 

للري ومياه الشرب.
ووقع االتفاقية نيابة عن حكومة اململكة 
املغربية وزير االقتصاد واملالية صالح 
الدين املزوار ووقعها نيابة عن الصندوق 
العربية  الكويتي للتنمي���ة االقتصادية 

املدير العام عبدالوهاب البدر.
ويهدف املشروع الى املساهمة في توفير 
مياه الري ملس���احة تقدر بحوالي 4000 
هكتار على ضفتي نهر انسكمير في منطقة 
ميدلت والتي تقع في اجلزء الشرقي من 
اململكة املغربية من خالل انشاء سد على 
نهر انسكمير لتنظيم حوالي 38 مليون 
متر مكعب في الس���نة من املوارد املائية 

حلوض نهر انسكمير.
كما يهدف املشروع الى تأمني كميات 
ملياه الشرب تبلغ حوالي 1.3 مليون متر 
مكعب في الس���نة للس���كان في املناطق 
القريبة من السد حيث سيساهم املشروع 
في حماية املناطق املنخفضة والقريبة من 

السد من اخطار الفيضانات.
ويشمل املشروع على انشاء سد ركامي 
من اخلرسانة املدكوكة على نهر انسكمير 
يبلغ ارتفاعه حوالي 60 مترا فوق االساس 
وطوله 320 مترا عند القمة ويبلغ عرضه 

حوالي سبعة امتار وبحجم خرساني يبلغ 
حوالي 320 مترا مكعبا وبسعة تخزينية 

مبقدار حوالي 50 مليون متر مكعب.
فيما تش���مل اعمال س���د خرسانية 
بطول 90 مترا تتوسط جسم السد بسعة 

تصريفية تبلغ حوالي 750 مترا مكعبا 
في الثانية عند املنس���وب االعلى للمياه 
ومفرغ القاع بقطر 2.2 متر والذي تبلغ 
سعته التصريفية حوالي 60 مترا مكعبا 

في الثانية.
ويحتوي الس���د عل���ى مأخذ لتوفير 
مي���اه ال���ري ومأخذ آخ���ر لتوفير مياه 
الى توفير اخلدمات  الش���رب باالضافة 
االستشارية الالزمة للتصميم واالشراف 

على التنفيذ.
القرض فانه  اتفاقية ه���ذا  وبتوقيع 
يكون القرض ال� 35 الذي يقدمه الصندوق 
للمملكة املغربية حيث سبق للصندوق 
ان قدم لها 34 قرضا وذلك بقيمة اجمالية 
تبلغ حوالي 345 مليون دينار اي ما يعادل 
حوالي 1.17 ملي���ار دوالر وذلك لتمويل 

مشاريع في مختلف القطاعات.
كذلك قدم الصندوق معونة فنية واحدة 
بقيمة 150 ألف دينار لتمويل اعداد دراسات 
اجلدوى الفنية واالقتصادية ملشروع توفير 
مياه الشرب للقرى واالرياف اضافة الى 
منحة واحدة بقيمة مليون دينار لتمويل 
مشروع تشييد وتوسعة مستشفى ودار 

التضامن في مدينة اصيلة.

الحسن: 1144% نسبة تغطية اكتتاب  
»بروج للتأمين التعاوني« في السعودية

برأسمال قدره 130 مليون ريال

صرح العضو املنتدب لشركة 
اخلليج للتأمني خالد احلسن بأن 
الطرح العام لالكتتاب في شركة 
بروج للتأمني التعاوني والذي 
مت طرحه في السوق السعودية 
خالل الفترة بني 3 و9 أكتوبر 
اجلاري قد حقق جناحا كبيرا 
حيث جتاوزت نسبة االكتتاب 
في هذا الطرح أكثر من %1144 
من حجم األس���هم املعروضة 
لالكتتاب والبالغة 5.2 ماليني 
س���هم بقيمة 52 مليون ريال 
حيث وصل عدد املكتتبني إلى 
1.102.504 مساهمني كما وصلت 

مبالغ املساهمة إلى 595 مليون ريال.
وقال احلس���ن ان الش���ركة قامت بتأسيس 
شركة بروج للتأمني التعاوني برأسمال قدره 130 
مليون ريال سعودي وساهم معها في التأسيس 
مجموعة كبيرة من الش���ركات ورجال األعمال 

السعوديني. 
وقد مت تعيني شركة مورغان ستانلي كمستشار 
مالي ومتعهد التغطية وشركة الراجحي املالية 

كمدي���ر لالكتت���اب ومصرف 
 � الراجحي والبنك السعودي 
األميركي والسعودي � الفرنسي 
كبن���وك اكتت���اب وس���يكون 
للشركة العديد من الفروع في 
جميع مناط���ق اململكة لتقدمي 
جميع أنواع التأمني واخلدمات 

التأمينية املرتبطة بها.
ويتوقع أن يكون للشركة 
التأمني  دور كبير في س���وق 
الس���عودية نظرا ملا يتمتع به 
مؤسسو الش���ركة من قدرات 
إدارية وأنش���طة تش���غيلية 
متنوع���ة إضافة إل���ى اإلدارة 
اجليدة للشركة التي تتمتع بخبرة تأمينية كبيرة 
في السوق الس���عودية والدعم الفني واإلداري 
والتأميني الذي ستقدمه شركة اخلليج للتأمني 
لهذه الشركة مع بداية نشاطها في اململكة. وتعتبر 
سوق التأمني السعودية من أكبر أسواق التأمني 
في الش���رق األوس���ط حيث يتوقع أن تتجاوز 
أقس���اط التأمني فيها أكثر من 10 مليارات ريال 

سعودي خالل العام املقبل. 

جانب من توقيع اتفاقية القرض

خالد احلسن

قيمة  اس�تحواذ 
 8 أس�هم  ت��داول 
 %60.1 على  شركات 
من القيم�ة اإلجمالية


