
قال تقرير بيت التمويـل الكويتي “بيتك”  
الصادر عن  التضخم - يوليو 2019 والرقم 
القياسي العام ألسعار املستهلك وتكاليف 
املعيشة )التضخم( في يوليو 2019 ، لقد 
بقي مستوى التضخم عند حدود %1.1 على 
أساس سنوي بنهاية يوليو دون تغير عن 
مستواه في الشهر السابق له، وطبقاً لبيانات 
اإلدارة املــركــزيــة لإلحصاء جتــاوز الرقم 
القياسي ألسعار املستهلك حاجز 114.4 
نقطة بنهاية يوليو بــزيــادة مقدارها 1.3 
نقطة على أساس سنوي. ومازالت معدالت 
ــاه  ــي اجت ـــاس ســنــوي ف التضخم عــلــى أس
تصاعدي منذ أواخر 2018، لكن مستويات 
ــار تسجل مــعــدالت تضخم طفيفة  ــع األس
وصلت أعالها في يوليو والشهر السابق 

بحدود 1%.
يالحظ زيــادة شهرية طفيفة ملستويات 
األســعــار فــي يوليو ملعظم مكونات الرقم 
القياسي مع استقرار في باقي املكونات، 
وسجلت مستويات األسعار معدل تضخم 
شهري طفيف  تراجع إلى أقل من نصف في 
املائة بنهاية يوليو مقابل تضخم شهري 
أعلى قلياًل بحدو %0.5 فــي يونيو، وقد 
ارتفعت مستويات األسعار بشكل شهري 
طفيف ل5 مكونات رئيسية بني 12 مكوناً 
فيما لــم تشهد تغيراً فــي باقي املكونات، 
ووصـــل مــعــدل التضخم أعـــاله فــي مكون 
األغــذيــة واملــشــروبــات مسجالً %1.2 عن 

مستويات أسعاره في يونيو.  
معدل التضخم السنوي فــي مكونات 
ــام: مــــازال االجتـــاه  ــع ــم الــقــيــاســي ال ــرق ال
الــتــصــاعــدي لــلــرقــم الــقــيــاســي فــي بعض 
املكونات األساسية متواصالً بشكل واضح، 
مثل مكون النقل مسجاًل ثاني أعلى رقم 
قياسي بــني املــكــونــات الرئيسية مبعدل 
تضخم سنوي ارتفع قليالً إلى %4.7 في 
يوليو مقابل %4.5 في يونيو، كان األعلى 
لهذا املكون منذ مستوياته املرتفعة في عام 
2017، وفي مكون املطاعم والفنادق مع 
تسجيله معدل تضخم سنوي تضاعف 
في يوليو إلــى %1.3 بعدما سجل معدل 
تضخم بحدود %0.7 في يونيو، ويستمر 
الرقم القياسي ملكون املفروشات املنزلية 
ومعدات الصيانة في مساره التصاعدي 
الواضح مع تسجيله معدل تضخم سنوي 
للشهر الثاني على التوالي إلى أقل من 2% 

في يوليو، ويواصل مؤشر الرقم القياسي 
في مكون األنشطة الترفيهية والثقافية 
اجتــاهــاً تصاعدياً مسجاًل معدل تضخم 
ــى %3.9 بنهاية  ســنــوي ارتــفــع قلياًل إل
يوليو مقابل تضخم أقل نسبته %3.8 في 
الشهر السابق له. وتقدم الرقم القياسي 
ملكون األغذية واملشروبات متجاوزاً حاجز 
109 نقطة مواصالً اجتاهاً تصاعدياً مع 
تسجيله معدل تضخم تضاعف إلــى 1% 
فــي يوليو مقابل %0.7 فــي يونيو، كما 
يواصل الرقم القياسي لألسعار في مكون 
االتــصــاالت مــســاره التصاعدي ويسجل 
أعلى معدل تضخم بني املكونات، لكنه هدأ 
قلياُل في يوليو إلــى %4.8 مقابل 5.4% 
في الشهر السابق له، يليه الرقم القياسي 
ملكون الصحة الذي يسير أيضاً في اجتاه 
تصاعدي مع تسجيله معدل تضخم سنوي 
تراجع قليالً بنهاية يوليو إلى %2.2 مقابل 
حدود %2.4 في يونيو، بالتالي هدأ املسار 
التصاعدي ملستوى التضخم فــي مكون 

األغذية واملشروبات. 
ويالحظ زيادة ثانية على التوالي سجلها 
الرقم القياسي ألسعار املستهلك في مكون 
السلع واخلدمات املتنوعة بعد أن كان يسير 

بشكل مستقر منذ بداية 2019، مصحوباً 
ــادة في 2019 ومسار  بتسجيله ثاني زي
تصاعدي في أسعاره مسجالً معدل تضخم 
وإن كان طفيفاً في يوليو بحدود نصف في 
املائة، كما يستمر اجتــاه تصاعدي للرقم 
القياسي في مكون الكساء وامللبوسات مع 
استمرار تسجيل مستويات أسعاره زيادة 
نتيجة ارتفاع معدل التضخم في هذا املكون 
إلى %1.7 بنهاية يوليو مقابل %1.4 في 

يونيو للمرة السادسة خالل عام مضى.
وشهد الرقم القياسي ألسعار املستهلك 
في مكون التعليم استقرارا مبعدل التضخم 

في مستويات أسعاره بنهاية شهري يوليو 
ــاس  ـــدود %2.4 عــلــى أس ويــونــيــو عــنــد ح

سنوي. 
وتواصل مستويات األسعار في مكون 
وحيد وهو خدمات السكن تراجعها بنهاية 
يوليو للمرة الثانية على الــتــوالــي، مع 
استقرار معدالت التراجع عند ذات النسبة 
للشهر الثاني على التوالي بأقل من 1% 
سنويا، ومازالت أعلى نسبة تراجع سجلها 
هذا املكون خالل العام احلالي لكنها أقل من 
ــوال العام  مــعــدالت التراجع املتواصلة ط

املاضي إذ وصلت %1.4  في نوفمبر 2018. 

معدل التضخم على أساس شهري: استقر 
الرقم القياسي ألسعار املستهلك في معظم 
املكونات بنهاية شهر يوليو مقارنة به في 
الشهر السابق لــه، في الوقت الــذي ارتفع 
معدل التضخم على أســاس شهري بنسب 
طفيفة متفاوتة لبعض املكونات األخــرى، 
إذ استقر كما في مكون النقل بنهاية يوليو 
منذ أن تخطى رقمه القياسي حاجز 125 
نقطة في الشهر السابق له ، فما ارتفع الرقم 
القياسي ألسعار املستهلك في مكون املطاعم 
والفنادق بنحو نصف في املائة حني تخطى 
رقمه القياسي حاجز 122.6 نقطة في يوليو. 
يليه مكون التعليم مستقراً عند حدود 122.1 
نقطة دون تغير في مستويات أسعاره عن 
شهر يونيو الذي سجل فيه ثاني أعلى معدل 
تضخم شهري خــالل نحو عامني ونصف 

نسبته 1.1%.
ولم يشهد الرقم القياسي ملكون املفروشات 
املنزلية تغيراً شهرياً بنهاية يوليو عن حدود 
119.4 نقطة بعد أن سجل معدل تضخم 
طفيف بنهاية يونيو. كما استقرت مستويات 
األســعــار فــي مكون السكن واستقر رقمه 
القياسي عند حدود 115 نقطة بنهاية يوليو 
بعد أن كــان املكون الوحيد الــذي تراجعت 

أسعاره في يونيو بشكل شهري طفيف يقل 
عن نصف في املائة.

وقد استقر الرقم القياسي لألسعار في 
مكون األنشطة الترفيهية والثقافية عند 
109.5 نقطة بنهاية يوليو بعدما سجل 
معدل تضخم شهري %2.8 بنهاية يونيو، 
وكــان هو األعلى خــالل فترة تقترب من 3 

سنوات. 
وارتــفــع الــرقــم القياسي ملكون األغذية 
واملشروبات من املكونات الرئيسية مسجالً 
أعلى معدل تضخم شهري بني باقي املكونات 
وصـــل إلـــى %1.2 وتــخــطــى بــذلــك رقمه 
القياسي حاجز 109.5 نقطة بنهاية يوليو، 
فــي حــني ارتفعت مستويات األســعــار في 
مــكــون االتـــصـــاالت بشكل طفيف بــحــدود 
ربــع فــي املــائــة حــني سجل رقمه القياسي 
بنهاية يوليو 109.2 نقطة بعد أن هدأ معدل 
تضخم أسعاره قليالً حني سجل %1.1 في 
يونيو، واستقرت مستويات األسعار ملكون 
الصحة عند حدود 108.7 نقطة ولم تسجل 
أسعاره تغيراً بعد أن سجلت أعلى معدل 
تخضم في يونيو بحدود %1 لهذا املكون 

خالل فترة تقترب من 3 سنوات.
فيما هدأ معدل التضخم الشهرى ملكون 
السلع واخلدمات عند النصف بنهاية يوليو 
مقابل معدل تضخم شهري بلغ في يونيو 
ــم قياسي إلى  %0.7، بالتالي ارتــفــع رق
حدود 108.3 نقطة. كما هدأ معدل التضخم 
الشهرى ملستويات األسعار في مكون الكساء 
وامللبوسات إلى حدود ربع في املائة بنهاية 
يوليو مقابل تضخم طفيف بلغ %0.7 في 
يونيو، وصل الرقم القياسي لألسعار في هذا 

املكون إلى حاجز 107 نقطة بنهاية يوليو. 
سعر الصرف الدوالر األمريكي واليورو: 
أغلق سعر الــدوالر األمريكي بنهاية يوليو 
2019 متخطياً حاجز 304 فلساً وفق بيانات 
بنك الكويت املــركــزي وهــو أعلى مستوى 
وصله خــالل الشهر ذاتـــه، مسجالً زيــادة 
شهرية بــحــدود نصف فــي املــائــة بالتالي 
ــد مــن أعلى مستوياته منذ  أغلق عند واح
منتصف عام 2016، ومازال يشهد معدالت 
تغير شهرية متذبذبة، وعلى أساس سنوي 
يــواصــل التغير الــســنــوي لسعر الـــدوالر 
بالدينار اجتــاهــاً تصاعدياً مستمراً منذ 
منتصف 2018 مع زيادته بحدود نصف في 

املائة عن إغالق يوليو2018.

114.4 نقطة  الرقم القياسي ألسعار املستهلك يتجاوز حاجز 

% بنهاية يوليو  1.1 »بيتك«: مستوى التضخم يبقى عند حدود 
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»سفن« توقع عقدًا ب�4 ماليني 
دينار لصالح »البترول الوطنية«

30 مليون جنيه 2019 بقيمة فاقت  أكبر صفقة للمجموعة في عام 

»الراية« تعلن استحواذ »ميداف« على
26 باملئة من أسهم »الثريا« لتكرير الزيوت  

أعلنت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة 
وبناء السفن عن توقيع عقد بقيمة 4.018 مليون 
دينار لصالح شركة البترول الوطنية الكويتية، 

وملدة 62 شهراً.
وقالت “سفن” في بيان للبورصة الكويتية 
أمــس  األحــد، إن العقد يتعلق بتنظيف وإزالــة 
ترسبات الفحم من سخانات متعددة باستخدام 

طريقة الكشط في مصافي “البترول الوطنية”.

وأوضــحــت الشركة أن العقد سينتج عنه 
حتقيق أرباح تشغيلية سوف يتم إدراجها ضمن 
البيانات املالية لـ”سفن” للفترة من عام 2019 

حتى 2024.
كانت أربــاح “سفن” تراجعت 4 باملائة في 
الربع الثاني من العام اجلاري، لتصل إلى 2.79 
ــاح بالنصف  مليون دينار، فيما ارتفعت األرب
األول بنحو 13.8 باملائة إلى 5.44 مليون دينار.

أعــلــنــت مــجــمــوعــة الـــرايـــة املتميزة 
القابضة، أبــرز املساهمني في مجموعة 
مــيــداف لــالســتــثــمــارات الــقــابــضــة في 
جمهورية مصر العربية، عن استحواذ 
األخيرة على حصة %26 من أسهم شركة 
الثريا لتكرير الزيوت حيث بلغت قيمة 
الصفقة أكثر من 30 مليون جنيه مصري، 
وهــي أكبر صفقة تبرمها املجموعة في 
عام 2019 نتيجة لسعيها احلثيث على 
توسيع حجم أعمالها في السوق املصري 
ــدول األفريقية اثر جناحها في وقت  وال
ســابــق مــن االســتــحــواذ على مجموعة 

“ماتركس كابيتال” لالستثمار املصرية.
ــان  ــدن وفــــي هــــذا اإلطــــــار، حتــــدث ع
السالم، رئيس مجلس إدارة مجموعة 
ميداف لالستثمارات القابضة والرئيس 
التنفيذي لشركة الراية القابضة قائال: 
“ لقد أثبتت استراتيجية الراية املتميزة 
القابضة جدواها في توسيع استثماراتها 
في السوق املصرية عبر امتالك حصة في 
ميداف لالستثمارات القابضة، التي تعكف 
بكل دأب على تنويع استثماراتها في 
قطاعات اقتصادية حيوية لضمان جودة 
االستثمار والربحية وتقليل املخاطر”. 
وأضاف السالم: “ ان هذه الصفقة مؤشر 
دامغ على منو أعمال املجموعة حيث نقوم 
حاليا بــدراســة عــدة فــرص استثمارية 
استراتيجية متنوعة في أســواق واعدة 

تشمل السوق املصرية وعدد من األسواق 
في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا 
إضافة الى األسواق األوروبية وتتضمن 
هذه القطاعات أنشطة بنوك االستثمار ، 
والتأجير التمويلي، والتأمني، والوساطة 
ــى السمسرة،  التأمينية، بــاإلضــافــة إل
ــارات املــالــيــة، كــذلــك القطاع  ــش ــت واالس
الصناعي العقاري واملــالــي والتعدين 
إلــى جانب املــشــاريــع التي تعتمد على 
استخدام التكنولوجيا املالية ملواكبة روح 
العصر التكنولوجية وتقدمي أفضل عوائد 
مستدامة للمستثمرين،  لغاية تشكيل 
منصة متكاملة من اخلدمات االستثمارية 

املتكاملة في املستقبل القريب”.
وأوضــح السالم بأن مجموعة الراية 
املتميزة القابضة تسعى الى لعب دور 
محوري في دفع عجلة االقتصاد الوطني 
عبر تعزيز قطاع االستثمار املجدي ذي 
العوائد املستدامة لقطاع األعمال ومنح 
الكوادر الكويتية فرصة االلتحاق بهذا 
القطاع الــذي يعتبر عمادا أساسيا من 
أعمدة االقتصاد. وقــال: “نحن فخورون 
بالتوسعات التي أجنزتها املجموعة في 

السوق املصرية والتي تؤتي اليوم ثمارها 
ومن املتوقع أن تشهد املزيد من اإلجنازات 

في املستقبل القريب”.
هــذا وكانت مجموعة الراية املتميزة 
القابضة قد استحوذت في عام 2018 على 
%26 من مجموعة ميداف لالستثمارات 
القابضة لترفع حصتها في وقت الحق الى 
%35 وذلك نتيجة سعيها لتنويع مصادر 
الدخل وتخفيض معدالت املخاطر. ويأتي 
هذا التوسع املدروس في السوق املصري 
منسجما مع ما توفره الدولة من حوافز 
مشجعة عبر تطوير بنية االستثمار 
وجعلها أكثر مرونة، يضاف الى ذلك ما 
حققه برنامج اإلصالح االقتصادي الذي 
نفذته احلكومة املصرية والــذي انعكس 

على توفير مناخ جيد لالستثمارات. 
جتــدر اإلشـــارة الــى ان شركة الثريا 
متتلك مشروع مصفاة تكرير وتدوير 
الـــزيـــوت املــســتــعــمــلــة، وتــعــتــمــد على 
تكنولوجيا متقدمة تستخدم بكفاءة عالية 
وجودة إنتاج تطابق املواصفات العاملية 
للزيوت طبقاً للمعايير واالشتراطات 
الفنية العاملية، حيث يتم جتميع الزيوت 

املستعملة ميــن الــســيــارات والــبــواخــر 
والقطارات ومن مراكز الصيانة وتسلم 
هذه الزيوت بواسطة لوارى نقل بخزانات 
متخصصة ومتوائمة مع شروط احملافظة 
على البيئة؛ اذ يتم تنقيتها مــن املــاء 
والــشــوائــب ثــم تنقل إلــى أبـــراج تقطير 
حتت ضغط مخلخل حيث يتبخر الزيت 
ثم يكثف بواسطة مبردات ويحول إلى 
زيت أساسي يستخدم في تصنيع زيوت 

ُتستخدم للمركبات وفى الصناعة.

27 أكتوبر  الناقلة توسع خيارات السفر  اعتبارا من 

7 وجهات إضافية لفالي دبي
3 مبطار دبي   من املبنى 

اعلنت فالي دبي عن انتقال  رحالت الى 7 وجهات 
اضافية من املبنى رقم 2 الى املبنى رقم 3 مبطار دبي 

الدولي .
واعتبارا من 27 اكتوبر املقبل سيتم تشغيل 
رحالت كل من املاتي ونور سلطان والبصرة ودار 
السالم وكليمنجارو  وصوفيا  ورجنبار من املبنى 
ــي. ويــاتــي اختيار هذه  ــدول ــي ال ــم 3 مبطار دب رق
الوجهات لتوفير خيارات مرنة وسهل للمسافرين 

عبر رحالت الربط بني طيران االمارات وفالي دبي . 
وتضاف هذه احملطات السبعة الى قائمة احملطات 
الــتــي  تشغل حاليا مــن املبنى رقــم 3 مبطار دبي 
الدولي  لتصل الى 22 وجهة و تشكل هذه اخلطوة 
جزء من الشراكة املبتكرة بني طيران االمارات وفالي 
دبي. وتتجاوز الشراكة حدود الرمز املشترك لتشمل 
عددا من املبادرات التي تغطي العمليات التجارية 
والتخطيط والشبكة اضافة الــى توحيد برنامج 

مكافآت السفر وتعزيز جتربة املسافرين.

ــال اليكس ماكنزي نائب الرئيس خلدمات  وق
املطار في فالي دبي: “مع تنامي شراكتنا مع طيران 
االمارات ياتي اضافة هذه احملطات السبع اجلديدة  
لتعمل من املبنى رقم 3 مبطار دبي الدولي والتي 
تبني على النجاحات التي حققناها خــالل العام 
املاضي وتعطينا فرصا اكبر لتوفير جتربة سفر 
فريدة لعمالئنا”.واضاف “ من خالل العمل املشترك 
ــارات  والوثيق استطاعت فــالي دبــي وطيران االم
توفير خيارات واسعة للسفر عبر واحــد من اكثر 

مطارات العالم اشغاال”. 
وميكن للمسافرين الــى هــذه الوجهات القيام 
ــــراءات سفرهم مــن خــالل كــاونــتــرات  بــاجنــاز اج
الدرجتني السياحية واالعمال في صالة املغادرين 
باملبنى 3 مبطار دبي الدولي كما تتيح لهم الدخول 
للصاالت اخلاصة وخدمات املسار السريع ملكاتب 
اجلـــوازات واالمـــن اضــافــة الــى مــرونــة فــي اوقــات 

االنتظار لرحالت الربط. 

»فيرفاكس« ترفع حصتها
في »اخلليج للتأمني«

أعلنت بورصة الكويت عن قيام شركة فيرفاكس الشرق 
األوســط القابضة بشراء 250 ألف سهم من أسهم رأسمال 

شركة مجموعة اخلليج للتأمني.
وقالت البورصة في بيان على موقعها الرسمي أمس  األحد، 
إن عملية الشراء متت خالل تعامالت يوم األربعاء املاضي 11 

سبتمبر 2019.
وأوضحت أن الشراء مت عن طريق أحــد أعضاء مجلس 
اإلدارة في “اخلليج للتأمني” كأحد ممثلي “فيرفاكس” في 

املجلس.
وأفادت بأن الشراء مت على أساس سعر 280 فلساً للسهم؛ 

ما يعني أن قيمة الشراء الكلية ُتقدر بنحو 170 ألف دينار.
وميثل “فيرفاكس” في مجلس إدارة “اخلليج للتأمني” 
3 أعضاء وهم: بيجان خوسر شاهي، جان كلوتر، وروبرت 

كوين مكني )غير تنفيذي(.
اجلدير بالذكر أن “كيبكو” متتلك احلصة األكبر في رأسمال 
“اخلليج للتأمني” بنسبة تقترب من 45.5 باملائة، تليها حصة 

“فيرفاكس” بنحو 42.6 باملائة.
كانت أربــاح “اخلليج للتأمني” ارتفعت 34.5 باملائة في 
الربع الثاني من العام اجلاري، لتصل إلى 4.37 مليون دينار، 
مقابل أرباح بقيمة 3.25 مليون دينار للفترة املماثلة من العام 

املاضي.

»املالية« تنفي إنشاء منصة للتداول 
بالعمالت الرقمية واالستثمار بها
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نفت وزارة املالية ما يتم تسويقه على منصة 
فيسبوك من قبل جهة مجهولة عن إنشاء دولة 
الكويت منصة لــلــتــداول بالعمالت الرقمية 
واالستثمار بها، والـــذي مت عرضه على انه 
تصريح داعــم لهذه العملة الرقمية من معالي 
ــر املالية د. نايف فــالح احلجرف باللغة  وزي
اإلجنــلــيــزيــة هــو تصريح مفبرك على موقع 
إخباري وهمي الهدف منه جذب القارئ إلى رابط 
ليتم من خالله اإلحتيال على القارئ والتمكن من 

اجلهاز الذي يستخدمه لقراءة اخلبر.

وقالت وزارة املالية أنه جاري التواصل مع 
إدارة مكافحة اجلــرائــم االلكترونية للتحري 
واتخاذ اإلجراءات القانونية بحقها كونها تضر 

بسمعة دولة الكويت.
وحتـــث وزارة املــالــيــة الــســادة املــواطــنــني 
واملهتمني بأخبار الوزارة بعدم التعامل مع مثل 
هذه الروابط وأخذ األخبار من مصادر موثوقة 
مثل وكالة األنباء الكويتية واحلسابات الرسمية 
للوزارة على قنوات التواصل اإلجتماعي تويتر 

. @MOFKW وانستغرام

»عق��ار« توقع عقد تسهيالت
13.5 مليون دوالر ب� 

أعلنت شركة عقار لالستثمارات العقارية عن 
توقيع عقد تسهيالت مع أحد البنوك اخلارجية 
مببلغ قدره 50 مليون درهم إماراتي مبا ُيعادل 

4.1 مليون دينار كويتي )13.5 مليون دوالر(.
وقالت “عقــار” في بيان للبورصة الكويتية 
أمــس  األحــد، إن التسهيالت سيتم استخدامها 
ــم أنشطتها  فــي متويل مشاريع الشركة ودع
التشغيلية. ولم يفصح البيان عن اسم البنك 

أو مقره، إال أنه يرجح أن يكون بنك إماراتي ال 
سيما بعد اإلعالن عن قيمة التسهيالت بالدرهم 
اإلمـــاراتـــي. وتعمل الشركة فــي شـــراء وبيع 
العقارات واألراضي وتطويرها حلسابها داخل 
أو خارج الكويت، وإنشاء وتشغيل واملتاجرة 
ــوادي  ــن واســتــئــجــار واســتــثــمــار الــفــنــادق وال
واملوتيالت واملنتجعات السياحية والصحية، 

وأنشطة متعددة أخرى.


