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التضخم في السعودية يصل ألعلى 
مستوياته في 17 شهرًا

.. واستعدادات لتطبيق نظام إنذار مبكر لألزمات المالية

دبيـ  األسواق.نت: قفزت مستويات التضخم 
في الســـعودية ألعلى مســـتوياتها في 17 شهرا 
بنسبة 6%، على أساس سنوي في يوليو وذلك 
بســـبب ارتفاع أســـعار املواد الغذائية والنقل، 
وسجل الرقم القياسي العام لتكلفة املعيشة لشهر 
يوليو ارتفاعا بنسبة 1%، مقارنة بشهر يونيو 
السابق عليه. ووفقا لبيانات مصلحة اإلحصاءات 
العامة واملعلومات وعلى أساس شهري فإن معدل 
الزيادة في يوليو املاضي يعتبر أعلى مستوى 

منذ أكتوبر 2008.

وأرجعت املصلحة ارتفاع التضخم إلى منو 
ست من املجموعات الرئيسية التي يعتمد عليها 
مؤشر التضخم، منها مجموعة الترميم واإليجار 
والوقود ومجموعة السلع واخلدمات ومجموعة 
األطعمة واملشروبات ومجموعة النقل واالتصاالت 

ومجموعة التعليم.
ورصد تقرير مصحة اإلحصاء ارتفاع مجموعة 
النقل واالتصاالت بنسبة بلغت 1.4%، كما سجلت 
مجموعة األطعمة واملشـــروبات ارتفاعا بنسبة 

بلغت %0.8.

دبي ـ األسواق.نت: تستعد السعودية خالل 
الفترة املقبلة لتطبيق خطة »نظام إنذار مبكر« 
لألزمات املالية التي ميكن أن تعترض املؤسسات 
املاليـــة واملصـــارف، على أن يدعم مبؤشـــرات 
محددة ملتابعة السالمة املالية لالقتصاد الوطني 

واملؤسسات املالية.
وتأتي اخلطوة التي كشف عنها في ثنايا خطة 
التنمية التاســـعة التي اعتمدها مجلس الوزراء 
الشهر املاضي التي من املقرر أن تنفق أكثر من 
1.4 تريليون ريال خالل الفترة من 2010 إلى 2014. 
ووفقا لصحيفة »االقتصادية« الســـعودية فإن 
الدافع وراء هذه اخلطوة هو أن اجلهات اإلشرافية 
على القطاع املالي، وعلى الرغم من جناحها في 
حتييد تبعات األزمـــة املالية فإنها تريد ضمان 

عـــدم انتقال أي أزمة مالية إلى االقتصاد احمللي 
الذي بات أكثر تفاعال مع احمليط العاملي وفعاليته 
ودوره ضمن مجموعة العشرين، فضال عن كونه 
عضوا في الوحـــدة االقتصادية اخلليجية التي 
ستحول التكتل الوليد إلى كتلة اقتصادية منافسة 
وجاذبة لالستثمارات األجنبية، وفي ظل توقعات 
سعودية بتحقيق القطاع املالي لنمو يصل إلى 

7.6 % خالل السنوات اخلمس املقبلة.
ومن املعلوم أن املجلس النقدي اخلليجي ناقش 
فـــي أول اجتماع له في الريـــاض قضية اإلنذار 
املبكر لألزمات املالية، خاصة بعد أزمة الديون 
الســـيادية األوروبية، كمـــا أن الدول األوروبية 
ذاتها شرعت في دراسة إنشاء نظام اإلنذار املبكر 

لألزمات املالية. 

والتفاصيل اخلاصة بها الشغل الشاغل لألوساط املصرفية واالقتصادية، 
حيث اليزال الكثير من الشركات بانتظار تفاصيل اإلعالن عن طبيعة 
الشركات املساهمة التي سيتم اإلعالن عنها وطرق املساهمة فيها وما 

اآلليات التي سيتم التعامل من خاللها مع تلك التفاصيل.
فمع إقرار احلكومة لكيفية متويل املشاريع التنموية بني التمويل 
التقليدي وامليسر، خرجت تصريحات نيابية تعزف على وتر النقد ألداء 
احلكومة في تنفيذ خطة 
التنمية رافعة لواء الرفض 
لكل ما مت االتفاق عليه بدءا 
من عدم تقــــدمي ضمانات 
حكومية للقروض وكذلك 
منع تقدمي ودائع حكومية 
بفائــــدة متدنيــــة إلعادة 
إقراضها مرة أخرى وكذلك 
عدم السماح لشركات العفن 
لالستفادة من املساهمة في 
رؤوس أموال الشــــركات 

املساهمة.

آلية التداول

شــــهدت معظم أسهم 
قطاع البنــــوك ارتفاعات 

وتصدر قطاع البنوك النشاط بكمية تداول حجمها 34.7 مليون 
سهم نفذت من خالل 712 صفقة قيمتها 17.8 ماليني دينار.

واحتل قطاع االستثمار املركز الثاني بكمية تداول حجمها 32.9 
مليون سهم نفذت من خالل 567 صفقة قيمتها 4 ماليني دينار.

وجاء قطاع اخلدمات في املركز الثالث بكمية تداول حجمها 25.3 
مليون سهم نفذت من خالل 567 صفقة قيمتها 4 ماليني دينار.

وجــــاء قطــــاع غيــــر 
الكويتي في املركز الرابع 
بكمية تداول حجمها 24.2 
مليــــون ســــهم نفذت من 
خالل 268 صفقة قيمتها 

1.6 مليون دينار.
العقار  واحتل قطــــاع 
املركــــز اخلامــــس بكمية 
تداول حجمها 18.9 مليون 
سهم نفذت من خالل 263 
صفقة قيمتها 1.3 ماليني 

دينار.

آليات التمويل

آليــــات متويل  التزال 
التنمية  مشــــاريع خطة 

البورصة تسترد لونها األخضر مدعومة بالثقة في أسهم البنوك 
مع تأكيدات حكومية بعدم التراجع عن خططها التمويلية

 اســــتحوذت قيمة تداول أســــهم 6 شركات 
والبالغة 19.1 مليــــون دينار على 57% من إجمالي 
القيمة وهي: بيتك والكويت الدولي وبنك اخلليج 

وبرقان والبنك الوطني ومجموعة الصناعات.
 تص��درت قيمة تداول بيتك األس��هم املتداولة 
في الس��وق والبالغة 4.5 ماليني دينار على 13.5% من 

إجمالي القيمة.
 تصدر مؤشر قطاع البنوك قطاعات السوق 
املرتفعة بواقع 144 نقطة تاله مؤشر قطاع اخلدمات 
بواقع 19.6 نقطة، فيما جاء قطاع االســــتثمار في 
املرتبة الثالثة بني ارتفاعات قطاعات السوق حيث 

حقق املؤشر ارتفاعا قدره 19.3 نقطة. ت
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الثالث على  متباينــــة لألســــبوع 
التوالي مع حسم بعض التصريحات 
احلكومية خلطة احلكومة بشــــأن 
متويل مشاريع اخلطة، فقد استقر 
سهم »اخلليج« على ارتفاع قدره 35 
فلسا للسهم بالغا 530 فلسا للسهم، 
فيما قادت تداوالت ســــهم »برقان« 
القطاع والسوق  النشطة تداوالت 
مستقرا على ارتفاع قدره 25 فلسا 

ليستقر عند 435 فلسا للسهم.
وقــــد أغلق ســــهم الوطني على 
نفس مستوى اجللسة السابقة عند 
مستوى دينار و380 فلسا للسهم، 
كما اســــتقر ســــهم »بوبيان« عند مســــتوى 560 فلسا للسهم في 
حدود سعرية تراوحت بني 560 فلسا كحد أعلى و550 فلسا كحد 

أدنى.
وفيما تراجع ســــهم »إيفا« بواقع فلس واحد ليستقر عند 60 
فلســــا في عمليات مضاربية محدودة لم تتعدى 1.2 مليون سهم، 
ارتفع ســــهم مشاريع الكويت بواقع 5 فلوس للسهم ليستقر عند 

400 فلس للسهم.
كما حقق ســــهم »جلوبل« ارتفاعا بواقع 3 فلوس ليستقر عند 
64 فلسا للسهم وذلك بعد أن أودع بنك أم القيوين الوطني مبلغ 
250 مليــــون دوالر في األمانات اخلاصة حملكمة دبي حلني الفصل 

في النزاع القضائي بني »جلوبل« والبنك.

الصناعة والخدمات

استقر سهم »مجموعة الصناعات« عند نفس مستوى اجللسة 
الســــابقة بالغا 350 فلسا للســــهم وذلك بعد التراجع الذي شهده 
السهم في بداية اجللسة مع اســــتمرار الهدوء على قطاع البنوك 

الذي بدأ أول من أمس.
وتراجع سهم »األنابيب« بواقع 5 فلوس ليستقر عند 290 فلسا 
للسهم في نشاط بلغ 4.4 ماليني سهم وذلك بعد وقف السهم حلني 

ورود بيانات مالية.
وأغلق ســــهم »زين« مرتفعا بواقع 20 فلسا للسهم عند دينار 
و200 فلسا للســــهم في الثواني األخيرة في نشاط بلغ 395 ألف 

سهم بلغت 466 ألف دينار.
وشهدت أسهم مجموعة الرابطة حتركا ملحوظًا من حيث القيمة 
السوقية، حيث ارتفاع سهم »التنظيف« بواقع 4 فلوس ليستقر 
عند 182 فلسا، كما شــــهد سهم »الرابطة« ارتفاعا بواقع 4 فلوس 
للسهم ليستقر عند مستوى 188 فلسا للسهم بكمية تداول بلغت 

3.5 ماليني سهم بقيمة 664 ألف دينار.

عمر راشد
شهدت الدقائق العشر األخيرة من 
السوق نشاطا ملحوظا على أسهم 
البنوك حيث دفعت سيولة القطاع 
لالســــتحواذ على 55% من إجمالي 
القيمة بقيادة معظم تلك أسهم قطاع 

املصارف على ارتفاع.
وجــــاءت تلك االرتفاعات لتعيد 
مؤشــــري الســــوق مرة أخرى إلى 
االستقرار على اللون األخضر بعد 
التباين الذي شهده أداء املؤشرين 
في اجللســــة الســــابقة، حيث دعم 
قطاع البنوك أداء السوق على وقع 

التصريحــــات احلكومية اخلاصة أنه ال عودة عن آلية متويل خطة 
التنمية وأن القطاع املصرفي ســــيتولى متويل تلك املشاريع وفق 

اآلليات التي مت االتفاق عليها.
وفتحت شــــهية التداوالت امللحوظة على أسهم البنوك النشاط 
على األسهم القيادية، حيث شهدت أســــهم قطاع اخلدمات ارتفاعا 
قادته مجموعة »الرابطة« ونشاطًا محدودًا على سهمي »أجيليتي« 

و»زين«.
وقادت إغالقات الثواني األخيرة الســــوق لالستقرار على اللون 
األخضر بعد أن ظل مستقرا على اللون األحمر طوال الساعة األخيرة 
من التداول، بفضل التحرك على أسهم بعض املجاميع خاصة الشركات 

االستثمارية وشركات العقار.
وانعكست تداوالت أسهم قطاع البنوك على أداء السوق، حيث 
أغلق السوق على منو في أداء املؤشرات، حيث أغلق املؤشر السعري 
للسوق على ارتفاع نسبته 0.11% بإقفاله عند مستوى 6682.1 نقطة 
رابحا 7.4 نقاط، فيما ارتفع املؤشر الوزني في نهاية جلسة اليوم 
بنســــبة 0.66%، وذلك بعد إقفاله عنــــد النقطة 436.62 رابحا 2.88 

نقطة، مواصال بذلك ارتفاعه لرابع جلسة على التوالي.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤشر العام للسوق بواقع 7.4 نقاط ليغلق عند 6682.1 
نقطة بارتفاع قدره 0.11% مقارنة باجللســــة الســــابقة، فيما ارتفع 
املؤشر الوزني 2.88 نقطة ليغلق على 436.6 نقطة وبارتفاع نسبته 

.%0.66
وبلغ إجمالي األسهم املتداولة 153.3 مليون سهم نفذت من خالل 
2788 صفقة قيمتها 33.3 مليون دينار، وجرى التداول على أســــهم 
113 شــــركة من أصل 212 شــــركة مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 38 
شركة وتراجعت أسعار أسهم 38 شركة وحافظت أسهم 37 شركة 

على أسعارها دون تغيير.

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 6 
شركات والبالغة 
19.1 مليون دينار 
على 58% من 
إجمالي القيمة

البنوك تستحوذ 
على 55% من 

إجمالي القيمة 
والنشاط يعود 
مجددًا ألسهم 

قطاع الخدمات

السوق في انتظار آليات متويل اخلطة

المؤشر العام 7.4 نقاط 
وتداول 153.3 مليون سهم 

بقيمة 33.3 مليون دينار

ارتفاع

ترسية مناقصة على شركة مملوكة 
لـ »الخصوصية« بقيمة 823 ألف دينار

أعلن سوق الكويت لالوراق املالية ان شركة مجموعة اخلصوصية 
 القابضـــة )اخلصوصية( افـــادت بأنه قد مت تســـلم خطاب من 
شركة نفط الكويت الحدى شركات املجموعة »شركة اخلصوصية 
 للطاقـــة« والتـــي متثل حصـــة املجموعـــة 70% من الشـــركة 
 بترســـية املناقصة رقم ار اف كيو 1044193 لتوريد انابيب حفر 
بقيـــاس 10 ـ 4/3 ومببلـــغ اجمالـــي 823.810 دنانيـــر وملدة 24 

اسبوعا.

تمديد فترة االكتتاب في »الحمراء«

إعادة تشكيل مجلس إدارة 
»الشعيبة الصناعية«

ذكر سوق الكويت لالوراق املالية عطفا على اعالنه 
السابق بتاريخ 4 اغسطس اجلاري واخلاص دعوة مساهمي 
شـــركة اجيال العقارية الترفيهية )اجيال( للمســـاهمة 
املباشرة باسهم زيادة رأسمال شركة احلمراء العقارية 
)شـــركة تابعة(، افادت الشـــركة بأنه تقرر متديد فترة 

االكتتاب حتى تاريخ 20 سبتمبر املقبل.

أفادت شركة الشـــعيبة الصناعية بان مجلس ادارة الشركة 
اجتمع في 17 اجلاري ومت اعادة تشـــكيل مجلس االدارة ليصبح 
عادل جاسم الصانع رئيسا ملجلس االدارة وسليمان محمد النواورة 
نائبا للرئيس وكل من خالد عبدالغني العبدالغني وعصام قاسم 

أبل ومشعان محمد املشوح اعضاء ملجلس االدارة.

الخضري عضوًا مكماًل في »منا«
اعلن ســـوق الكويت لالوراق املالية ان شـــركة منا 
القابضة افادته بأنه بناء على اجتماع اجلمعية العمومية 
املنعقد في 18 اغســـطس اجلاري فقد متت املوافقة على 
انتخـــاب احمد علي احمد اخلضري عضوا جديدا مكمال 

ملجلس االدارة.

املتعارف عليها«، مشيرا إلى أن 
»اللجنة على ثقة بأن بنك الكويت 
املركزي يتفهم الدور الذي تقوم 
به اللجنة والتـــي تأمل أن يتم 
االستجابة لطلبها بإجراء مقابلة 
مع املســـؤولني في بنك الكويت 
املركزي في أسرع وقت ممكن«.

قال الناطق الرســـمي للجنة 
التنسيقية لبنوك ومستثمري 
شركة دار االستثمار بدر عبداهلل 
العلي إن اللجنـــة »تقدر الدور 
احملوري لبنك الكويت املركزي 
في إعادة هيكلة االلتزامات املالية 
لشركة دار االستثمار واجلهود 
املبذولـــة للتوفيـــق بني جميع 

األطراف املعنية«.
وأضاف في تصريح صحافي 
أن »اللجنـــة مازالت تؤمن بأن 
املالي يوفر  قانون االســـتقرار 
أفضل السبل املتاحة إلعادة هيكلة 
االلتزامـــات املالية لشـــركة دار 
االستثمار، وترجو أن يحقق ذلك 

االسترداد األمثل حلقوقهم«.
وأكد أن »الهدف األساســـي 
للجنة التنسيقية هو ضمان دور 
أساسي للدائنني في إعادة هيكلة 
االلتزامـــات املالية لشـــركة دار 
االستثمار وفق املعايير العاملية 

العلي: اللجنة التنسيقية لـ »الدار« 
تقدر الدور المحوري لـ »المركزي«

قانون االستقرار يوفر أفضل السبل إلعادة الهيكلة

بدر العلي

نوع املشروع

كروت شحن  وهواتف
قيمة الدعم املقدم للمشروع

1000 جنيه 
العنوان

نفذ هذا املشروع في السودان

امل��ش��روع  اس��ت��ام  بعد 

املعيشية  األوض��اع  حتسنت 

ألسرة املستفيد بشكل ملحوظ .

املبلغ  املستفيدة  وتقول 

كان محترما ساعدني في شراء 

مبلغا  لي  وفر  حيث  األجهزة 

على  ساعدني  جيدا  شهريا 

أن  كما  الصغار  األبناء  رعاية 

مادية  أرباحا  حقق  املشروع 

وعاقات اجتماعية جيدة.

قال رسول اهلل ] :

تعالى  اهلل  إلى  الناس  أحب   (

األعمال  وأحب  للناس  أنفعهم 

إلى اهلل سرور تدخله على مسلم 

تكشف عنه كربة أو تقضي عنه 

وألن  جوعًا  عن  تطرد  أو  دينًا 

أمشي في حاجة أخي أحب إلي 

من أن أعتكف في مسجدي هذا 

شهرا(.

املؤسسات  جهود  تتضافر 

الفقر باعتباره  اخليرية ملكافحة 

هدفا إستراتيجيا لتعزيز مفهوم 

التنمية البشرية املستدامة.

يأتي  السياق  ه��ذا  وف��ي 

مشروع التنمية املجتمعية الذي 

تنفذه الهيئة اخليرية اإلسامية 

العاملية من أجل تنمية املداخيل 

واحملتاجني  للفقراء  املالية 

بعدها  ليصبحوا  وتطويرها 

أنفسهم  إعالة  على  قادرين 

وأسرهم دون احلاجة إلى سؤال 

التي  العمل  لقيم  ودعمًا   أحد 

وفي  احلنيف  ديننا  عليها  حث 

بعض  نسوق  العجالة  ه��ذه 

قصص النجاح التي حققها هذا 

املشروع...

إعداد: إدارة العاقات العامة واإلعام

الهيئة اخليري���ة اإلسامي�����ة العاملية

)محمد ماهر(

»البحرية« تعّدل من رصيد 
موجوداتها ومطلوباتها

»اإلنماء« توقع عقد مناقصة 
بقيمة 4.5 ماليين دينار

اعلن سوق الكويت لالوراق املالية ان شركة املقاوالت واخلدمات 
البحرية افادته بأن هناك مبلغ 3.125.324 دينارا بني رصيد املوجودات 
واملطلوبات في امليزانية مت تعديله، حيث كانت املوجودات املتداولة 
في حدود 39.359 مليون دينار، وبعد ادخال التعديل عليها اصبحت 
في حدود 36.234 مليون دينار، وبخصوص اجمالي املوجودات فقد 
كانت قبل التعديــــل 186.145 مليون دينار واصبحت نحو 183.019 
مليونا، وبالنســــبة للمطلوبات املتداولة فقد اصبحت بعد التعديل 
فــــي حــــدود 30.132 مليون دينار بعد ان كانت فــــي حدود 33.258 

مليون دينار.

أعلن سوق الكويت لالوراق املالية أن شركة االمناء العقارية 
)اإلمناء( أفادته بأنه مت ترسية املناقصة رقم ز/مم/2008/8ـ2009 
على الشـــركة النشاء واجناز وتنفيذ وزراعة وصيانة احلدائق 
املخصصة باملنطقة »1«، بقيمة 4.6 ماليني دينار لصالح الهيئة 
العامة لشـــؤون الزراعة والثروة السمكية وملدة سنتني وتفيد 

الشركة بانها قامت بتوقيع عقد املناقصة املذكورة.


