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ــاد الـــكـــويـــتـــي  ــ ــــصـ ــتـ ــ - شــــهــــد االقـ
تحسنًا ملحوظًا في 2018، ونتوقع 
ارتــفــاع مــعــدالت النمو بنسبة 2.8 
فـــي الــمــئــة لــلــنــشــاط غــيــر الــنــفــطــي 
و2.5 في المئة في إنتاج النفط عام 
2018، مما يؤدي إلى زيادة الناتج 
المحلي اإلجــمــالــي بنسبة 2.6 في 
المئة، فبحسب البيانات الرسمية، 
ارتـــفـــع الــنــاتــج الــمــحــلــي اإلجــمــالــي 
الحقيقي بنسبة 0.7 في المئة على 
أساس سنوي في النصف األول من 
عــام 2018، رغــم انخفاض اإلنتاج 
النفطي بنسبة 2.2 فــي المئة في 
ــار االلـــتـــزام  الــفــتــرة نــفــســهــا، فـــي إطــ
باتفاقية "أوبك" لخفض اإلنتاج، كما 
ارتفع الناتج المحلي اإلجمالي غير 
النفطي بنسبة 4.9 في المئة على 
أســــاس ســنــوي فــي الــنــصــف األول 
ــاألداء الجيد  مــن الــعــام، مــدعــومــًا بــ
لــقــطــاعــات االتـــصـــاالت والتصنيع 

والَمرافق العامة
وبــالــنــســبــة لـــعـــام 2019 نــتــوقــع 
أن تبلغ نسبة النمو اإلجمالي ما 
يقارب 3 في المئة، وهو نمو جيد 

وســـط هـــذه الـــظـــروف االقــتــصــاديــة 
في المنطقة.

وفــيــمــا يــخــص الــوضــع الــمــالــي، 
ــفـــاع أســـعـــار النفط  فــقــد ســاهــم ارتـ
فــي تحسن الميزانية العامة على 
الرغم من الزيادة الكبيرة المخططة 
لــإلنــفــاق فــي مــيــزانــيــة هـــذه السنة، 
مـــع قــلــة الــحــاجــة إلـــى الــســحــب من 
االحــتــيــاطــي الـــعـــام، ومـــن المتوقع 
أن يتقلص الــعــجــز هـــذا الــعــام إلــى 
1- فـــي الــمــئــة مـــن الــنــاتــج المحلي 
اإلجمالي، باعتبار توقعاتنا لسعر 
مزيج برنت عند 70 دوالرًا للبرميل 

(متوسط السنة المالية).
ــبــــورصــــة  ــعـــر بـــــــأن الــ * هـــــل تـــشـ
أصــبــحــت جــــاذبــــة إلدراج الــمــزيــد 
مــن الــشــركــات، لتنهي بــذلــك عصر 
االنسحابات الذي شهدته منذ فترة؟

- بالتأكيد، التغييرات الملحوظة 
في بورصة الكويت تساهم إيجابًا 

في جذب الشركات لإلدراج، 
ــــح الــــجــــديــــدة  ــوائــ ــ ــلــ ــ ــ الســــيــــمــــا ال
الــمــشــجــعــة لـــإلدراجـــن عــلــى سبيل 
ــة متطلبات  الــمــثــال، مــن خـــالل إزالــ

ــــن الـــمـــمـــكـــن  ــــح مــ ــبـ ــ الــــربــــحــــيــــة، أصـ
للشركات الناشئة التي تتمتع بآفاق 
نــمــو جــيــدة أن تــجــمــع رأس الــمــال 
وتدرج في بورصة الكويت، إضافة 
إلـــى أن االنــضــمــام إلـــى الــمــؤشــرات 
ــيـــة ســــــوف يــــزيــــد اهـــتـــمـــام  ــمـ ــالـ ــعـ الـ
الشركات الخاصة والمستثمرين 

العالمين في السوق الكويتي.
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دخيل الدخيل

لدى «الوطني 
لالستثمار» 

من شركة 
إلى شركتين 

خاصتين يجري 
تجهيزهما 
لإلدراج في 

البورصة 
الكويتية

توقعاتنا 
أن يتقلص 

عجز الموازنة 
هذا العام 

إلى -1٪ من 
الناتج المحلي 

اإلجمالي بتقدير 
سعر مزيج 

برنت عند 70 
دوالرًا للبرميل 
(متوسط السنة 

المالية)

تغييرات 
البورصة 

جعلتها جاذبة 
إلدراج الشركات 

الجديدة 
واهتمام 

المستثمرين 
العالميين

فيصل الحمد

«رساميل لالستثمار» تفتح باب التمويل الجماعي 
ــيــــل"  ــامــ ــة "رســ ــركــ ــعــــت شــ وقــ
ــرًا مــــذكــــرة  ــ ــيــ ــ لـــالســـتـــثـــمـــار أخــ
ــفــــاهــــم مـــــع شــــركــــة "جـــربـــهـــا  تــ
ــار فــي  ــمــ ــثــ ــتــ ــــك" بــــشــــأن االســ ــ تـ
مجال التقنية المالية لتقديم 
خدمات التمويل واالستثمار 
 "Crowd Funding" الجماعي
مـــن خـــالل الــعــمــل عــلــى إنــشــاء 
ــتـــمـــويـــل الــمــلــكــيــة  مــــنــــصــــات لـ

الجماعية في الكويت.
ــيــــــس  ــ ــرئــ ــ وقـــــــــــــــال نــــــــائــــــــب الــ
التنفيذي في "رساميل" دخيل 
الدخيل، في تصريح صحافي 
أمــــس، إن الــتــطــورات التقنية 
في عالم االستثمار والتمويل 
تتجه نحو إتاحة المزيد من 
الـــفـــرص االســـتـــثـــمـــاريـــة لــعــدد 
أكبر من األشخاص للمشاركة 

ــــل  ــــويـ ــمـ ــ ــتـ ــ فـــــــيـــــــه، لـــــــــــذا أتـــــــــــى الـ
الــــجــــمــــاعــــي لـــيـــتـــيـــح لـــلـــعـــامـــة 
واألفراد االستثمار واقتناص 
الفرص االستثمارية مباشرة 
وبال تكاليف ورسوم باهظة.

وأضــــــــــــــــــــاف الــــــــدخــــــــيــــــــل أن 
رســامــيــل تــســعــى إلـــى مــواكــبــة 
ــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ الـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا الـ
المتطورة والبرامج المبتكرة 
وتعزيز مكانتها كشركة رائدة 
في هذا المجال للمساهمة في 
تــســريــع وتـــيـــرة نــمــو وتــطــور 
الــتــقــنــيــة الــمــالــيــة فــي الــكــويــت 

ونشر ثقافة التقنية المالية.
وأوضــــــــــــح أن "رســـــامـــــيـــــل" 
ســـــتـــــتـــــولـــــى الـــــتـــــنـــــســـــيـــــق مـــع 
الــجــهــات الــرقــابــيــة لــلــحــصــول 
عـــلـــى الـــتـــرخـــيـــص الـــمـــنـــاســـب 

لمزاولة عمل منصات التمويل 
الــجــمــاعــي ضــمــن نــطــاق يتيح 
فرصة للمستثمرين االستفادة 
مـــــن تــــطــــور طـــــــرح الــــخــــدمــــات 
االستثمارية ألنها ستساهم 
بـــحـــل الـــمـــشـــاكـــل الـــتـــمـــويـــلـــيـــة 
للمشاريع اإلبداعية الناشئة.

ــه، قــــــــال صـــالـــح  ــ ــبـ ــ ــانـ ــ مــــــن جـ
الــتــنــيــب أحـــد مــؤســســي مــوقــع 
"جــربــهــا"، إن تجربة التمويل 
الجماعي ال تزال في بداياتها 
في الكويت، لكن الوعي تجاه 
ــة يـــنـــمـــو  ــ ــطـ ــ ــشـ ــ مــــثــــل هــــــــذه األنـ
بـــــــــازديـــــــــاد وخــــــصــــــوصــــــًا مـــع 
دخول شريحة كبيرة من جيل 

اإلنترنت إلى سوق العمل.
وأضـــــــــــــــــــــاف الـــــــتـــــــنـــــــيـــــــب أن 
"شراكتنا مع شركة رساميل 

هي استراتيجية وتشكل نقلة 
نــوعــيــة لتقديم منتجات ذات 
ــمـــاري لــشــريــحــة  ــثـ ــتـ طـــابـــع اسـ
أكـــبـــر مـــن الـــعـــمـــالء ولــتــطــويــر 
مــنــتــجــات وخـــدمـــات مــخــتــلــفــة 
ــنــــشــــآت الــــريــــاديــــة  ــمــ ــــم الــ ــدعـ ــ لـ

المتخصصة.
وذكــر أن منصات التمويل 
الــــــجــــــمــــــاعــــــي أصــــــبــــــحــــــت فـــي 
األســـــواق الــمــتــقــدمــة مـــن أكــثــر 
أســالــيــب تــمــويــل الــمــشــروعــات 
الصغيرة والمتوسطة توسعًا 
ــبــــب الـــتـــأثـــيـــر  ونـــــجـــــاحـــــًا بــــســ
الــــمــــتــــنــــامــــي، الــــــــــذي تـــشـــغـــلـــه 
تــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات في 
ــيـــة  ــالـ ــمـ مـــــجـــــاالت الـــتـــقـــنـــيـــة الـ
ــتـــمـــويـــل، وأصـــبـــحـــت أكــثــر  والـ

تأثيرًا من أي وقت مضى.

«التجارة»: ٢٥.٢٪ ارتفاع الصادرات غير النفطية 
الدول العربية استحوذت 
على نحو 83 في المئة من 

إجمالي الصادرات الكويتية 
بقيمة 11.1 مليون دينار 

(نحو 36.4 مليون دوالر)، 
الفتة إلى أن بقية دول العالم 
استحوذت على 17 في المئة 
بقيمة 2.2 مليون (نحو 7.2 

ماليين).

ذكـــرت وزارة الــتــجــارة والــصــنــاعــة أن 
الصادرات الكويتية غير النفطية ارتفعت 
بــنــســبــة 25.2 فـــي الــمــئــة خــــالل نــوفــمــبــر 
الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من العام 

الماضي.
وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي، 
أن إجــمــالــي الـــصـــادرات بــلــغ نــحــو 13.4 
مــلــيــون ديــنــار (نــحــو 44 مــلــيــون دوالر) 
في نوفمبر الماضي، مقابل 7.9 ماليين 
ديــنــار (نــحــو 26 مــلــيــون دوالر) فــي ذات 

الشهر من العام الماضي.
وأضافت أن الدول العربية استحوذت 
عـــلـــى نـــحـــو 83 فــــي الـــمـــئـــة مــــن إجــمــالــي 
الصادرات الكويتية بقيمة 11.1 مليون 
ديــنــار (نــحــو 36.4 مليون دوالر)، الفتة 
إلى أن بقية دول العالم استحوذت على 
17 فـــي الــمــئــة بــقــيــمــة 2.2 مــلــيــون (نــحــو 

7.2 ماليين).
وأشـــارت الــى أن قطر تــصــدرت قائمة 
الدول األكثر استيرادا لصادرات الكويت 

بقيمة 4.3 ماليين دينار (نحو 14 مليون 
دوالر)، تــلــتــهــا الـــســـعـــوديـــة بــقــيــمــة 2.6 

مليون (نحو 8.5 ماليين).
وأفـــادت بــأن الــعــراق حــل ثالثا بقيمة 
بــلــغــت مــلــيــون ديــنــار (نــحــو 3.2 ماليين 
733 ألــفــا (نــحــو 2.4  دوالر)، ثــم األردن بــــ
مليون)، ثم لبنان بقيمة 639 ألفا (نحو 
مــلــيــونــيــن)، وحـــلـــت الـــمـــغـــرب بــالــمــرتــبــة 
األخـــيـــرة عــربــيــا بــقــيــمــة بــلــغــت 9.3 آالف 

(نحو 30 ألفا).
وشملت الصادرات إلى الدول العربية 
المنتجات الــغــذائــيــة والــغــازات السائلة 
والخيام واألصواف واألبواب المعدنية 
واألوانــــــي الــمــنــزلــيــة واألثـــــاث واأللـــيـــاف 
الــزجــاجــيــة والـــمـــواشـــي والــطــيــور وغــيــر 

ذلك.
أما بالنسبة إلى الصادرات الكويتية 
لدول العالم األخــرى، فأفادت "التجارة" 
بأن إيطاليا احتلت المقدمة بصادرات 
قــيــمــتــهــا 1.6 مــلــيــون ديـــنـــار (نـــحـــو 5.2 

187 ألفا  ماليين دوالر)، ثــم البرتغال بـــ
127 ألفا  (نحو 614 ألفا)، تلتها فرنسا بـ
95 ألفا  (نــحــو 417 ألــفــا)، ثــم إســبــانــيــا بــــ

(نحو 312 ألفا).
وذكرت أن بقية الدول التي استوردت 
مـــن الـــكـــويـــت شــمــلــت الـــيـــونـــان وبــولــنــدا 
وتنزانيا وقــبــرص وهــولــنــدا ونيجيريا 
وغــيــنــيــا وبــنــيــن، بقيمة إجــمــالــيــة بلغت 

142 ألف دينار (نحو 466 ألف دوالر).
ــادرات إلـــى الـــدول  وأوضـــحـــت أن الـــصـ
غير العربية تنوعت بين البولي إيثيلين 
والصودا الكاوية وقشور ومنتجات فوم 
وسيليكون وحلويات ودجاج وحبيبات 

بالستيكية.

الحمد: «الوطني لالستثمار» منّسقة ألكبر إصدار سندات في تاريخ 
«برقان» بنصف مليار دوالر الكويت لـ

«أنجزنا صفقة االستحواذ على شركة ٤sale... ومراجعة شاملة الستثمارات صناديق الملكيات الخاصة»

ــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــا عــ ــنــ ــدثــ * حــ
الــوطــنــي لالستثمار الــجــديــدة في 

2019؟
- لــديــنــا اســتــراتــيــجــيــة متطورة 
للسنوات الثالث المقبلة، مع األخذ 
بــعــيــن االعــتــبــار أن الــشــركــة تجدد 
استراتيجيتها سنويًا كي تتناسب 
مع أوضاع السوق المتجددة، لكن 
استراتيجيتنا تتبع احــتــيــاجــات 
عمالئنا، وتركيزنا على القطاعات 
الثالثة التي نعمل بها، وهي إدارة 
األصــــول والــخــدمــات االستثمارية 
والوساطة المالية، فمن ناحية قطاع 
إدارة األصــول نحن مستمرون في 
االستثمار باألسواق الخليجية، إذ 
سيكون للسوق السعودي نصيب 
كــبــيــر لــالســتــثــمــار، أمـــا مـــن ناحية 
االستثمار في الشركات الخاصة، 
فقد أتممنا خالل هذا الشهر صفقة 
االســتــحــواذ على شــركــة فــور سيل 
"4sale" وهي شركة كويتية تعمل 
فــي قــطــاع الــتــكــنــولــوجــيــا، ونــجــري 
ــًا عــمــلــيــة مــــراجــــعــــة شــامــلــة  حــــالــــيــ
لــالســتــثــمــارات مــحــلــيــًا وإقــلــيــمــيــًا 

من خــالل صناديقنا االستثمارية 
للملكيات الــخــاصــة، ومـــن ناحية 
خــارج المنطقة فهناك اقبال كبير 
على االستثمار في القطاع العقاري 
لبعض الدول األوروبية، فضًال عن 
إقبال كبير على تنويع استثمارات 

العمالء خارج المنطقة.
ومــــــــــــــن نـــــــاحـــــــيـــــــة الـــــــخـــــــدمـــــــات 
االستثمارية، سنستكمل مسارنا 
من ناحية االدراجات، والسندات إذ 
سنعلن قريبًا أكبر إصــدار سندات 
في تاريخ الكويت لبنك برقان بقيمة 
150 مليون دينار كويتي (ما يقارب 

نصف مليار دوالر).
* بــــاعــــتــــبــــار شــــركــــة "الــــوطــــنــــي 
ــا دور ريــــــــادي  ــهــ ــار" لــ ــمــ ــثــ ــتــ لــــالســ
فـــي إدراج كــبــريــات الـــشـــركـــات في 
البورصة، هل هناك إدراجات جديدة 

فيها خالل عام 2019؟
- تسعى "الــوطــنــي لالستثمار" 
إلـــــــى أن تــــكــــون الــــوجــــهــــة األولـــــــى 
ــبـــة في  لــلــشــركــات الــنــاجــحــة الـــراغـ
اإلدراج ببورصة الــكــويــت. وقامت 
الشركة هــذا الــعــام بـــإدراج الشركة 

الــمــتــكــامــلــة الــقــابــضــة فـــي بــورصــة 
ــة يــتــم  ــركــ الــــكــــويــــت، وهــــــي أول شــ
ــا فـــي الـــســـوق األول تحت  ــهــ إدراجــ
لـــوائـــح الــبــورصــة الـــجـــديـــدة. وأتـــى 
اإلدراج بــعــد طــــرح خــــاص نــاجــح 
ــة مــن  ــئـ ــمـ لـــحـــصـــة تـــبـــلـــغ 35 فـــــي الـ
ــال الـــشـــركـــة بــحــجــم صــفــقــة  ــ ــمـ ــ رأسـ
يــعــادل 55.8 مــلــيــون ديـــنـــار، ولقي 
الـــطـــرح تــفــاعــًال كـــبـــيـــرًا، إذ تــجــاوز 
الــطــلــب نــســبــة 230 فـــي الــمــئــة من 
األسهم المعروضة واجــتــذب أكثر 
من 1000 مستثمر. نحن فخورون 
في "الوطني لالستثمار" بأننا أدرنا 
هذه الصفقة المهمة، ولدى "الوطني 
لالستثمار" من شركة إلى شركتين 
خاصتين يجري تجهيزهما لإلدراج 
فــــي الـــبـــورصـــة الـــكـــويـــتـــيـــة، وكــلــتــا 
الصفقتين في المراحل المبكرة من 
ــداد ومـــن غــيــر الــمــتــوقــع إدراج  ــ اإلعـ

الشركتين في 2019.
* مــا تقييمكم ألداء االقــتــصــاد 
الكويتي، هل كان ُمرضيًا أم ال مع 
توضيح هذا األمر؟ وما توقعاتكم 
لالقتصاد الكويتي خالل عام 2019؟
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البورصة في ٢٠١٨.. تجاوزت تحديات األعوام السابقة  الترقية المحتملة لـ «MSCI»... خطوة في االتجاه الصحيح
قال فيصل الحمد إن أداء سوق الكويت لألوراق المالية في 
2018 كان جيدًا، إلى حد ما، من خالل إدخال وتطوير العديد 
من األدوات واألنظمة، التي ساعدت في جذب المستثمرين 
للتداول بالبورصة، منها تقسيم السوق، الــذي ساهم في 
تــجــاوز تحديات عــدة مثل تــراجــع السيولة على الشركات 
المدرجة بالسوق األول وعدم توافر قاعدة مصدرين جاذبة، 
وكذلك تدني كفاءة المعلومات، إضافة إلى معالجة قصور 
قواعد اإلدراج، إذ استهدف تقسيم السوق تشجيع إدراج 
الــشــركــات الــخــاصــة والــحــكــومــيــة مــن خـــالل مــقــتــرحــات عــدة 

وبهدف خلق قنوات أكثر تنظيمًا لحركة رؤوس األموال.
كما شهدت بورصة الكويت العديد من برامج التطوير 

والتحديث على مختلف الصعد، منها أخيرًا إطالق نظام 
ــتــــداول (OTC) الــــذي جــــاء لــيــنــظــم تـــــداول الـــشـــركـــات غير  الــ
المدرجة أو المنسحبة أو المشطوبة من السوق الرسمي، 
وأوجـــدت اآللــيــة الجديدة إمكانية الــتــداول مــن خــالل نظام 
تداول آلي متطور يعالج التداوالت اليدوية التي استمرت 
عقودًا طويلة، ونرى أن إطالق هذا النظام يساهم في جذب 
الشركات والعمالء للتداول من خالل المنصة المدارة بكل 
احترافية وشفافية لمتابعة أسعار األسهم وكذلك تطوير 

آلية التقاص والتسوية.

 «MSCI» اعــتــبــر فيصل الــحــمــد جــاهــزيــة الــبــورصــة للترقية المحتملة لـــ
لألسواق الناشئة في العام المقبل خطوة تمهد للنظر في ترقية السوق إلى 
مصاف األسواق الناشئة خالل 2019، «إذ أبرزت MSCI عددًا من المبادرات 
اإليجابية التي طبقتها بورصة الكويت أخيرًا ضمن خطة إصالح وتطوير 
السوق، منها تبسيط إجراءات فتح الحسابات وتطوير التشريعات والنظم 
الخاصة بالتداول والمقاصة وحفظ األوراق المالية، وكانت MSCI أعلنت في 
يونيو 2018 أنها ستضيف الكويت إلى قائمة المراجعة السنوية، ونحن 
نؤمن بأن إضافة البورصة الكويتية إلى قائمة المراجعة السنوية تعتبر 
خطوة في االتجاه الصحيح، مع األخذ بعين االعتبار أن القرار النهائي في 
هذا الشأن يعتمد على المشاورات التي ستجريها MSCI مع الجهات المعنية 
في السوق، بما في ذلك المستثمرون والوسطاء وأمناء الحفظ، وبال شك فإن 

هذه المشاورات ستكون أساسية في تحديد ما إذا كانت الكويت ستحصل 
على الترقية أم أنها ستبقى ضمن قائمة المراجعة في السنوات التالية.

ويتوقع المحللون أن تصل قيمة التدفقات االستثمارية غير النشيطة 
 ،MSCI إلى حوالي 1.7 مليار دوالر في حالة الترقية من قبل (passive flows)
وهي أعلى من التدفقات الناتجة عن ترقية السوق من ِقَبل FTSE والتي قاربت 

900 مليون دوالر. 
وعادة ما تصل تلك التدفقات إلى السوق بعد مرور حوالي عام من الترقية 
بما يتوافق مع تاريخ التطبيق، كما تتعقب العديد من الصناديق العالمية 
التي تتبع سياسات استثمارية نشطة (actively managed funds) مؤشرات 
MSCI لألسواق الناشئة وتصل األصول المدارة من قبلها الى نحو التريليون 

دوالر، ومما قد يساعد على زيادة التدفقات في السوق في حالة الترقية.

قال الرئيس التنفيذي لشركة الوطني لالستثمار فيصل 
الحمد، إن لدى الشركة استراتيجية جديدة ومتطورة 

للسنوات الثالث المقبلة، قائمة على تلبية احتياجات عمالئها 
والتركيز على ثالثة قطاعات هي إدارة األصول، والخدمات 

االستثمارية، والوساطة المالية، في حين سيكون للسوق 
السعودي نصيب كبير من االستثمار مقارنة بدول المنطقة.
وأضاف الحمد، في مقابلة على قناة «سكاي نيوز عربية»، أنه 
سيتم اإلعالن قريبًا عن طرح أكبر إصدار سندات في تاريخ 

الكويت لمصلحة بنك «برقان» بقيمة تقارب نصف مليار 
دوالر.

وأوضح أن لدى «الوطني لالستثمار» من شركة إلى شركتين 
خاصتين يجري تجهيزهما لإلدراج في بورصة الكويت، 

ضمن مساعي الشركة ألن تكون الوجهة األولى للشركات 
الناجحة الراغبة في اإلدراج في البورصة، الفتًا إلى نجاح 
صفقة االستحواذ على شركة «4sale» الكويتية ضمن 

شركات قطاع التكنولوجيا.
وعن التغيرات التي تشهدها بورصة الكويت، أفاد بأن 

التطور فيها ساهم إيجابًا في جذب الشركات لإلدراج، 
السيما اللوائح الجديدة المشجعة على ذلك، على سبيل 

المثال، من خالل إزالة متطلبات الربحية أصبح ممكنًا 
للشركات الناشئة التي تتمتع بآفاق نمو جيدة أن تجمع رأس 

المال وتدرج في بورصة الكويت، إضافة إلى أن «االنضمام 
إلى المؤشرات العالمية سوف يزيد اهتمام الشركات الخاصة 

والمستثمرين العالميين في السوق الكويتي».

وقال الحمد، إن االقتصاد الكويتي شهد تحسنًا ملحوظًا في 
2018، متوقعًا أن يحقق نموًا بنحو 3 في المئة، معتبرًا إياه 

نموًا جيدًا وسط هذه الظروف االقتصادية في المنطقة.
وحول الميزانية العامة للدولة أفاد بأن ارتفاع أسعار النفط 

ساعد في تحسن الميزانية العامة على الرغم من الزيادة 
الكبيرة المخططة لإلنفاق في ميزانية هذه السنة، مع 

قلة الحاجة إلى السحب من االحتياطي العام، متوقعًا أن 
يتقلص العجز هذا العام إلى -1 في المئة من الناتج المحلي 
اإلجمالي، (باعتبار توقعاتنا لسعر مزيج برنت عند 70 دوالرًا 

للبرميل -متوسط السنة المالية-)».

ــاد الـــكـــويـــتـــي  ــ ــــصـ ــتـ ــ - شــــهــــد االقـ
تحسنًا ملحوظًا في 2018، ونتوقع 
ارتــفــاع مــعــدالت النمو بنسبة 2.8 
فـــي الــمــئــة لــلــنــشــاط غــيــر الــنــفــطــي 
و2.5 في المئة في إنتاج النفط عام 
2018، مما يؤدي إلى زيادة الناتج 
المحلي اإلجــمــالــي بنسبة 2.6 في 
المئة، فبحسب البيانات الرسمية، 
ارتـــفـــع الــنــاتــج الــمــحــلــي اإلجــمــالــي 
الحقيقي بنسبة 0.7 في المئة على 
أساس سنوي في النصف األول من 
عــام 2018، رغــم انخفاض اإلنتاج 
النفطي بنسبة 2.2 فــي المئة في 
ــار االلـــتـــزام  الــفــتــرة نــفــســهــا، فـــي إطــ
باتفاقية "أوبك" لخفض اإلنتاج، كما 
ارتفع الناتج المحلي اإلجمالي غير 
النفطي بنسبة 4.9 في المئة على 
أســــاس ســنــوي فــي الــنــصــف األول 
ــاألداء الجيد  مــن الــعــام، مــدعــومــًا بــ
لــقــطــاعــات االتـــصـــاالت والتصنيع 

والَمرافق العامة
وبــالــنــســبــة لـــعـــام 2019 نــتــوقــع 
أن تبلغ نسبة النمو اإلجمالي ما 
يقارب 3 في المئة، وهو نمو جيد 

وســـط هـــذه الـــظـــروف االقــتــصــاديــة 
في المنطقة.

وفــيــمــا يــخــص الــوضــع الــمــالــي، 
ــفـــاع أســـعـــار النفط  فــقــد ســاهــم ارتـ
فــي تحسن الميزانية العامة على 
الرغم من الزيادة الكبيرة المخططة 
لــإلنــفــاق فــي مــيــزانــيــة هـــذه السنة، 
مـــع قــلــة الــحــاجــة إلـــى الــســحــب من 
االحــتــيــاطــي الـــعـــام، ومـــن المتوقع 
أن يتقلص الــعــجــز هـــذا الــعــام إلــى 
1- فـــي الــمــئــة مـــن الــنــاتــج المحلي 
اإلجمالي، باعتبار توقعاتنا لسعر 
مزيج برنت عند 70 دوالرًا للبرميل 

(متوسط السنة المالية).
ــبــــورصــــة  ــعـــر بـــــــأن الــ * هـــــل تـــشـ
أصــبــحــت جــــاذبــــة إلدراج الــمــزيــد 
مــن الــشــركــات، لتنهي بــذلــك عصر 
االنسحابات الذي شهدته منذ فترة؟

- بالتأكيد، التغييرات الملحوظة 
في بورصة الكويت تساهم إيجابًا 

في جذب الشركات لإلدراج، 
ــــح الــــجــــديــــدة  ــوائــ ــ ــلــ ــ ــ الســــيــــمــــا ال
الــمــشــجــعــة لـــإلدراجـــن عــلــى سبيل 
ــة متطلبات  الــمــثــال، مــن خـــالل إزالــ

ــــن الـــمـــمـــكـــن  ــــح مــ ــبـ ــ الــــربــــحــــيــــة، أصـ
للشركات الناشئة التي تتمتع بآفاق 
نــمــو جــيــدة أن تــجــمــع رأس الــمــال 
وتدرج في بورصة الكويت، إضافة 
إلـــى أن االنــضــمــام إلـــى الــمــؤشــرات 
ــيـــة ســــــوف يــــزيــــد اهـــتـــمـــام  ــمـ ــالـ ــعـ الـ
الشركات الخاصة والمستثمرين 

العالمين في السوق الكويتي.
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جعلتها جاذبة 
إلدراج الشركات 

الجديدة 
واهتمام 

المستثمرين 
العالميين

فيصل الحمد

«رساميل لالستثمار» تفتح باب التمويل الجماعي 
ــيــــل"  ــامــ ــة "رســ ــركــ ــعــــت شــ وقــ
ــرًا مــــذكــــرة  ــ ــيــ ــ لـــالســـتـــثـــمـــار أخــ
ــفــــاهــــم مـــــع شــــركــــة "جـــربـــهـــا  تــ
ــار فــي  ــمــ ــثــ ــتــ ــــك" بــــشــــأن االســ ــ تـ
مجال التقنية المالية لتقديم 
خدمات التمويل واالستثمار 
 "Crowd Funding" الجماعي
مـــن خـــالل الــعــمــل عــلــى إنــشــاء 
ــتـــمـــويـــل الــمــلــكــيــة  مــــنــــصــــات لـ

الجماعية في الكويت.
ــيــــــس  ــ ــرئــ ــ وقـــــــــــــــال نــــــــائــــــــب الــ
التنفيذي في "رساميل" دخيل 
الدخيل، في تصريح صحافي 
أمــــس، إن الــتــطــورات التقنية 
في عالم االستثمار والتمويل 
تتجه نحو إتاحة المزيد من 
الـــفـــرص االســـتـــثـــمـــاريـــة لــعــدد 
أكبر من األشخاص للمشاركة 

ــــل  ــــويـ ــمـ ــ ــتـ ــ فـــــــيـــــــه، لـــــــــــذا أتـــــــــــى الـ
الــــجــــمــــاعــــي لـــيـــتـــيـــح لـــلـــعـــامـــة 
واألفراد االستثمار واقتناص 
الفرص االستثمارية مباشرة 
وبال تكاليف ورسوم باهظة.

وأضــــــــــــــــــــاف الــــــــدخــــــــيــــــــل أن 
رســامــيــل تــســعــى إلـــى مــواكــبــة 
ــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ الـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا الـ
المتطورة والبرامج المبتكرة 
وتعزيز مكانتها كشركة رائدة 
في هذا المجال للمساهمة في 
تــســريــع وتـــيـــرة نــمــو وتــطــور 
الــتــقــنــيــة الــمــالــيــة فــي الــكــويــت 

ونشر ثقافة التقنية المالية.
وأوضــــــــــــح أن "رســـــامـــــيـــــل" 
ســـــتـــــتـــــولـــــى الـــــتـــــنـــــســـــيـــــق مـــع 
الــجــهــات الــرقــابــيــة لــلــحــصــول 
عـــلـــى الـــتـــرخـــيـــص الـــمـــنـــاســـب 

لمزاولة عمل منصات التمويل 
الــجــمــاعــي ضــمــن نــطــاق يتيح 
فرصة للمستثمرين االستفادة 
مـــــن تــــطــــور طـــــــرح الــــخــــدمــــات 
االستثمارية ألنها ستساهم 
بـــحـــل الـــمـــشـــاكـــل الـــتـــمـــويـــلـــيـــة 
للمشاريع اإلبداعية الناشئة.

ــه، قــــــــال صـــالـــح  ــ ــبـ ــ ــانـ ــ مــــــن جـ
الــتــنــيــب أحـــد مــؤســســي مــوقــع 
"جــربــهــا"، إن تجربة التمويل 
الجماعي ال تزال في بداياتها 
في الكويت، لكن الوعي تجاه 
ــة يـــنـــمـــو  ــ ــطـ ــ ــشـ ــ مــــثــــل هــــــــذه األنـ
بـــــــــازديـــــــــاد وخــــــصــــــوصــــــًا مـــع 
دخول شريحة كبيرة من جيل 

اإلنترنت إلى سوق العمل.
وأضـــــــــــــــــــــاف الـــــــتـــــــنـــــــيـــــــب أن 
"شراكتنا مع شركة رساميل 

هي استراتيجية وتشكل نقلة 
نــوعــيــة لتقديم منتجات ذات 
ــمـــاري لــشــريــحــة  ــثـ ــتـ طـــابـــع اسـ
أكـــبـــر مـــن الـــعـــمـــالء ولــتــطــويــر 
مــنــتــجــات وخـــدمـــات مــخــتــلــفــة 
ــنــــشــــآت الــــريــــاديــــة  ــمــ ــــم الــ ــدعـ ــ لـ

المتخصصة.
وذكــر أن منصات التمويل 
الــــــجــــــمــــــاعــــــي أصــــــبــــــحــــــت فـــي 
األســـــواق الــمــتــقــدمــة مـــن أكــثــر 
أســالــيــب تــمــويــل الــمــشــروعــات 
الصغيرة والمتوسطة توسعًا 
ــبــــب الـــتـــأثـــيـــر  ونـــــجـــــاحـــــًا بــــســ
الــــمــــتــــنــــامــــي، الــــــــــذي تـــشـــغـــلـــه 
تــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات في 
ــيـــة  ــالـ ــمـ مـــــجـــــاالت الـــتـــقـــنـــيـــة الـ
ــتـــمـــويـــل، وأصـــبـــحـــت أكــثــر  والـ

تأثيرًا من أي وقت مضى.

«التجارة»: ٢٥.٢٪ ارتفاع الصادرات غير النفطية 
الدول العربية استحوذت 
على نحو 83 في المئة من 

إجمالي الصادرات الكويتية 
بقيمة 11.1 مليون دينار 

(نحو 36.4 مليون دوالر)، 
الفتة إلى أن بقية دول العالم 
استحوذت على 17 في المئة 
بقيمة 2.2 مليون (نحو 7.2 

ماليين).

ذكـــرت وزارة الــتــجــارة والــصــنــاعــة أن 
الصادرات الكويتية غير النفطية ارتفعت 
بــنــســبــة 25.2 فـــي الــمــئــة خــــالل نــوفــمــبــر 
الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من العام 

الماضي.
وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي، 
أن إجــمــالــي الـــصـــادرات بــلــغ نــحــو 13.4 
مــلــيــون ديــنــار (نــحــو 44 مــلــيــون دوالر) 
في نوفمبر الماضي، مقابل 7.9 ماليين 
ديــنــار (نــحــو 26 مــلــيــون دوالر) فــي ذات 

الشهر من العام الماضي.
وأضافت أن الدول العربية استحوذت 
عـــلـــى نـــحـــو 83 فــــي الـــمـــئـــة مــــن إجــمــالــي 
الصادرات الكويتية بقيمة 11.1 مليون 
ديــنــار (نــحــو 36.4 مليون دوالر)، الفتة 
إلى أن بقية دول العالم استحوذت على 
17 فـــي الــمــئــة بــقــيــمــة 2.2 مــلــيــون (نــحــو 

7.2 ماليين).
وأشـــارت الــى أن قطر تــصــدرت قائمة 
الدول األكثر استيرادا لصادرات الكويت 

بقيمة 4.3 ماليين دينار (نحو 14 مليون 
دوالر)، تــلــتــهــا الـــســـعـــوديـــة بــقــيــمــة 2.6 

مليون (نحو 8.5 ماليين).
وأفـــادت بــأن الــعــراق حــل ثالثا بقيمة 
بــلــغــت مــلــيــون ديــنــار (نــحــو 3.2 ماليين 
733 ألــفــا (نــحــو 2.4  دوالر)، ثــم األردن بــــ
مليون)، ثم لبنان بقيمة 639 ألفا (نحو 
مــلــيــونــيــن)، وحـــلـــت الـــمـــغـــرب بــالــمــرتــبــة 
األخـــيـــرة عــربــيــا بــقــيــمــة بــلــغــت 9.3 آالف 

(نحو 30 ألفا).
وشملت الصادرات إلى الدول العربية 
المنتجات الــغــذائــيــة والــغــازات السائلة 
والخيام واألصواف واألبواب المعدنية 
واألوانــــــي الــمــنــزلــيــة واألثـــــاث واأللـــيـــاف 
الــزجــاجــيــة والـــمـــواشـــي والــطــيــور وغــيــر 

ذلك.
أما بالنسبة إلى الصادرات الكويتية 
لدول العالم األخــرى، فأفادت "التجارة" 
بأن إيطاليا احتلت المقدمة بصادرات 
قــيــمــتــهــا 1.6 مــلــيــون ديـــنـــار (نـــحـــو 5.2 

187 ألفا  ماليين دوالر)، ثــم البرتغال بـــ
127 ألفا  (نحو 614 ألفا)، تلتها فرنسا بـ
95 ألفا  (نــحــو 417 ألــفــا)، ثــم إســبــانــيــا بــــ

(نحو 312 ألفا).
وذكرت أن بقية الدول التي استوردت 
مـــن الـــكـــويـــت شــمــلــت الـــيـــونـــان وبــولــنــدا 
وتنزانيا وقــبــرص وهــولــنــدا ونيجيريا 
وغــيــنــيــا وبــنــيــن، بقيمة إجــمــالــيــة بلغت 

142 ألف دينار (نحو 466 ألف دوالر).
ــادرات إلـــى الـــدول  وأوضـــحـــت أن الـــصـ
غير العربية تنوعت بين البولي إيثيلين 
والصودا الكاوية وقشور ومنتجات فوم 
وسيليكون وحلويات ودجاج وحبيبات 

بالستيكية.

الحمد: «الوطني لالستثمار» منّسقة ألكبر إصدار سندات في تاريخ 
«برقان» بنصف مليار دوالر الكويت لـ

«أنجزنا صفقة االستحواذ على شركة ٤sale... ومراجعة شاملة الستثمارات صناديق الملكيات الخاصة»

ــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــا عــ ــنــ ــدثــ * حــ
الــوطــنــي لالستثمار الــجــديــدة في 

2019؟
- لــديــنــا اســتــراتــيــجــيــة متطورة 
للسنوات الثالث المقبلة، مع األخذ 
بــعــيــن االعــتــبــار أن الــشــركــة تجدد 
استراتيجيتها سنويًا كي تتناسب 
مع أوضاع السوق المتجددة، لكن 
استراتيجيتنا تتبع احــتــيــاجــات 
عمالئنا، وتركيزنا على القطاعات 
الثالثة التي نعمل بها، وهي إدارة 
األصــــول والــخــدمــات االستثمارية 
والوساطة المالية، فمن ناحية قطاع 
إدارة األصــول نحن مستمرون في 
االستثمار باألسواق الخليجية، إذ 
سيكون للسوق السعودي نصيب 
كــبــيــر لــالســتــثــمــار، أمـــا مـــن ناحية 
االستثمار في الشركات الخاصة، 
فقد أتممنا خالل هذا الشهر صفقة 
االســتــحــواذ على شــركــة فــور سيل 
"4sale" وهي شركة كويتية تعمل 
فــي قــطــاع الــتــكــنــولــوجــيــا، ونــجــري 
ــًا عــمــلــيــة مــــراجــــعــــة شــامــلــة  حــــالــــيــ
لــالســتــثــمــارات مــحــلــيــًا وإقــلــيــمــيــًا 

من خــالل صناديقنا االستثمارية 
للملكيات الــخــاصــة، ومـــن ناحية 
خــارج المنطقة فهناك اقبال كبير 
على االستثمار في القطاع العقاري 
لبعض الدول األوروبية، فضًال عن 
إقبال كبير على تنويع استثمارات 

العمالء خارج المنطقة.
ومــــــــــــــن نـــــــاحـــــــيـــــــة الـــــــخـــــــدمـــــــات 
االستثمارية، سنستكمل مسارنا 
من ناحية االدراجات، والسندات إذ 
سنعلن قريبًا أكبر إصــدار سندات 
في تاريخ الكويت لبنك برقان بقيمة 
150 مليون دينار كويتي (ما يقارب 

نصف مليار دوالر).
* بــــاعــــتــــبــــار شــــركــــة "الــــوطــــنــــي 
ــا دور ريــــــــادي  ــهــ ــار" لــ ــمــ ــثــ ــتــ لــــالســ
فـــي إدراج كــبــريــات الـــشـــركـــات في 
البورصة، هل هناك إدراجات جديدة 

فيها خالل عام 2019؟
- تسعى "الــوطــنــي لالستثمار" 
إلـــــــى أن تــــكــــون الــــوجــــهــــة األولـــــــى 
ــبـــة في  لــلــشــركــات الــنــاجــحــة الـــراغـ
اإلدراج ببورصة الــكــويــت. وقامت 
الشركة هــذا الــعــام بـــإدراج الشركة 

الــمــتــكــامــلــة الــقــابــضــة فـــي بــورصــة 
ــة يــتــم  ــركــ الــــكــــويــــت، وهــــــي أول شــ
ــا فـــي الـــســـوق األول تحت  ــهــ إدراجــ
لـــوائـــح الــبــورصــة الـــجـــديـــدة. وأتـــى 
اإلدراج بــعــد طــــرح خــــاص نــاجــح 
ــة مــن  ــئـ ــمـ لـــحـــصـــة تـــبـــلـــغ 35 فـــــي الـ
ــال الـــشـــركـــة بــحــجــم صــفــقــة  ــ ــمـ ــ رأسـ
يــعــادل 55.8 مــلــيــون ديـــنـــار، ولقي 
الـــطـــرح تــفــاعــًال كـــبـــيـــرًا، إذ تــجــاوز 
الــطــلــب نــســبــة 230 فـــي الــمــئــة من 
األسهم المعروضة واجــتــذب أكثر 
من 1000 مستثمر. نحن فخورون 
في "الوطني لالستثمار" بأننا أدرنا 
هذه الصفقة المهمة، ولدى "الوطني 
لالستثمار" من شركة إلى شركتين 
خاصتين يجري تجهيزهما لإلدراج 
فــــي الـــبـــورصـــة الـــكـــويـــتـــيـــة، وكــلــتــا 
الصفقتين في المراحل المبكرة من 
ــداد ومـــن غــيــر الــمــتــوقــع إدراج  ــ اإلعـ

الشركتين في 2019.
* مــا تقييمكم ألداء االقــتــصــاد 
الكويتي، هل كان ُمرضيًا أم ال مع 
توضيح هذا األمر؟ وما توقعاتكم 
لالقتصاد الكويتي خالل عام 2019؟
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البورصة في ٢٠١٨.. تجاوزت تحديات األعوام السابقة  الترقية المحتملة لـ «MSCI»... خطوة في االتجاه الصحيح
قال فيصل الحمد إن أداء سوق الكويت لألوراق المالية في 
2018 كان جيدًا، إلى حد ما، من خالل إدخال وتطوير العديد 
من األدوات واألنظمة، التي ساعدت في جذب المستثمرين 
للتداول بالبورصة، منها تقسيم السوق، الــذي ساهم في 
تــجــاوز تحديات عــدة مثل تــراجــع السيولة على الشركات 
المدرجة بالسوق األول وعدم توافر قاعدة مصدرين جاذبة، 
وكذلك تدني كفاءة المعلومات، إضافة إلى معالجة قصور 
قواعد اإلدراج، إذ استهدف تقسيم السوق تشجيع إدراج 
الــشــركــات الــخــاصــة والــحــكــومــيــة مــن خـــالل مــقــتــرحــات عــدة 

وبهدف خلق قنوات أكثر تنظيمًا لحركة رؤوس األموال.
كما شهدت بورصة الكويت العديد من برامج التطوير 

والتحديث على مختلف الصعد، منها أخيرًا إطالق نظام 
ــتــــداول (OTC) الــــذي جــــاء لــيــنــظــم تـــــداول الـــشـــركـــات غير  الــ
المدرجة أو المنسحبة أو المشطوبة من السوق الرسمي، 
وأوجـــدت اآللــيــة الجديدة إمكانية الــتــداول مــن خــالل نظام 
تداول آلي متطور يعالج التداوالت اليدوية التي استمرت 
عقودًا طويلة، ونرى أن إطالق هذا النظام يساهم في جذب 
الشركات والعمالء للتداول من خالل المنصة المدارة بكل 
احترافية وشفافية لمتابعة أسعار األسهم وكذلك تطوير 

آلية التقاص والتسوية.

 «MSCI» اعــتــبــر فيصل الــحــمــد جــاهــزيــة الــبــورصــة للترقية المحتملة لـــ
لألسواق الناشئة في العام المقبل خطوة تمهد للنظر في ترقية السوق إلى 
مصاف األسواق الناشئة خالل 2019، «إذ أبرزت MSCI عددًا من المبادرات 
اإليجابية التي طبقتها بورصة الكويت أخيرًا ضمن خطة إصالح وتطوير 
السوق، منها تبسيط إجراءات فتح الحسابات وتطوير التشريعات والنظم 
الخاصة بالتداول والمقاصة وحفظ األوراق المالية، وكانت MSCI أعلنت في 
يونيو 2018 أنها ستضيف الكويت إلى قائمة المراجعة السنوية، ونحن 
نؤمن بأن إضافة البورصة الكويتية إلى قائمة المراجعة السنوية تعتبر 
خطوة في االتجاه الصحيح، مع األخذ بعين االعتبار أن القرار النهائي في 
هذا الشأن يعتمد على المشاورات التي ستجريها MSCI مع الجهات المعنية 
في السوق، بما في ذلك المستثمرون والوسطاء وأمناء الحفظ، وبال شك فإن 

هذه المشاورات ستكون أساسية في تحديد ما إذا كانت الكويت ستحصل 
على الترقية أم أنها ستبقى ضمن قائمة المراجعة في السنوات التالية.

ويتوقع المحللون أن تصل قيمة التدفقات االستثمارية غير النشيطة 
 ،MSCI إلى حوالي 1.7 مليار دوالر في حالة الترقية من قبل (passive flows)
وهي أعلى من التدفقات الناتجة عن ترقية السوق من ِقَبل FTSE والتي قاربت 

900 مليون دوالر. 
وعادة ما تصل تلك التدفقات إلى السوق بعد مرور حوالي عام من الترقية 
بما يتوافق مع تاريخ التطبيق، كما تتعقب العديد من الصناديق العالمية 
التي تتبع سياسات استثمارية نشطة (actively managed funds) مؤشرات 
MSCI لألسواق الناشئة وتصل األصول المدارة من قبلها الى نحو التريليون 

دوالر، ومما قد يساعد على زيادة التدفقات في السوق في حالة الترقية.

قال الرئيس التنفيذي لشركة الوطني لالستثمار فيصل 
الحمد، إن لدى الشركة استراتيجية جديدة ومتطورة 

للسنوات الثالث المقبلة، قائمة على تلبية احتياجات عمالئها 
والتركيز على ثالثة قطاعات هي إدارة األصول، والخدمات 

االستثمارية، والوساطة المالية، في حين سيكون للسوق 
السعودي نصيب كبير من االستثمار مقارنة بدول المنطقة.
وأضاف الحمد، في مقابلة على قناة «سكاي نيوز عربية»، أنه 
سيتم اإلعالن قريبًا عن طرح أكبر إصدار سندات في تاريخ 

الكويت لمصلحة بنك «برقان» بقيمة تقارب نصف مليار 
دوالر.

وأوضح أن لدى «الوطني لالستثمار» من شركة إلى شركتين 
خاصتين يجري تجهيزهما لإلدراج في بورصة الكويت، 

ضمن مساعي الشركة ألن تكون الوجهة األولى للشركات 
الناجحة الراغبة في اإلدراج في البورصة، الفتًا إلى نجاح 
صفقة االستحواذ على شركة «4sale» الكويتية ضمن 

شركات قطاع التكنولوجيا.
وعن التغيرات التي تشهدها بورصة الكويت، أفاد بأن 

التطور فيها ساهم إيجابًا في جذب الشركات لإلدراج، 
السيما اللوائح الجديدة المشجعة على ذلك، على سبيل 

المثال، من خالل إزالة متطلبات الربحية أصبح ممكنًا 
للشركات الناشئة التي تتمتع بآفاق نمو جيدة أن تجمع رأس 

المال وتدرج في بورصة الكويت، إضافة إلى أن «االنضمام 
إلى المؤشرات العالمية سوف يزيد اهتمام الشركات الخاصة 

والمستثمرين العالميين في السوق الكويتي».

وقال الحمد، إن االقتصاد الكويتي شهد تحسنًا ملحوظًا في 
2018، متوقعًا أن يحقق نموًا بنحو 3 في المئة، معتبرًا إياه 

نموًا جيدًا وسط هذه الظروف االقتصادية في المنطقة.
وحول الميزانية العامة للدولة أفاد بأن ارتفاع أسعار النفط 

ساعد في تحسن الميزانية العامة على الرغم من الزيادة 
الكبيرة المخططة لإلنفاق في ميزانية هذه السنة، مع 

قلة الحاجة إلى السحب من االحتياطي العام، متوقعًا أن 
يتقلص العجز هذا العام إلى -1 في المئة من الناتج المحلي 
اإلجمالي، (باعتبار توقعاتنا لسعر مزيج برنت عند 70 دوالرًا 

للبرميل -متوسط السنة المالية-)».
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بنمو 17 في املئة على أساس سنوي

العثمان: 307 ماليني عملية 
لـ «كي نت» بـ 18 مليار دينار 

| كتب عالء السمان |

اإلدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس  أكــــد 
ــــت» مــحــمــد  ــــي نــ فــــي شــــركــــة «كــ
ما  نــفــذت  الــشــركــة  أن  العثمان، 
يقارب 307.4 مليون عملية دفع 
إلــكــتــرونــي، بــقــيــمــة نــحــو 17.8 
املالي  العام  خالل  دينار  مليار 
املاضي، الفتًا إلى أنها تواصل 
تحقيق النجاحات والتطورات 
املــتــمــيــزة عــلــى مــســتــوى خدمة 

القطاع املصرفي.
وقــــــــــــــــال الـــــــعـــــــثـــــــمـــــــان خـــــــالل 
للشركة،  الــعــمــومــيــة  الجمعية 
خالل  مــن  جـــاءت  العمليات  إن 
وســـــائـــــل الـــــدفـــــع اإللـــكـــتـــرونـــي 
نت»  «كــي  بـــ الــخــاصــة  املختلفة 
مـــن نــقــاط بــيــع، وصـــــراف آلـــي، 
وغيرها،  اإلنــتــرنــت  عبر  ودفـــع 
بمعدل 1.5 مليار دينار شهريًا، 
في  بلغ 17  النمو  أن  إلــى  الفتًا 

املئة عن العام 2017.
ــمــــان إلـــــــى أن  ــثــ ــعــ وأشـــــــــــار الــ
ــهــــاء الـــعـــام  ــتــ الــــشــــركــــة ومــــــع انــ
ــامـــــت بـــتـــشـــغـــيـــل مــا  ــ املــــــالــــــي، قـ
يـــتـــجـــاوز 63 ألــــف نــقــطــة بــيــع، 
ــة  ــيـ ــا خـــاصـ ــهـ ــمـ ــظـ ــعـ ــمـ تـــــدعـــــم بـ
«GPRS» بنحو 95 في املئة،  ـــ الـ
يقارب  مــا  تنفيذ  تــم  أنــه  مبينًا 
199.3 مليون عملية نقطة بيع 
دينار بمعدل  بقيمة 9.7 مليار 
ــعـــام  ــئــــة عــــن الـ ــمـــو 17 فــــي املــ نـ

السابق.
ولــــــفــــــت إلـــــــــى طـــــــــرح خــــدمــــة 
خاصية  تدعم  والــتــي   « »
«NFC»، على أكثر من 41700  الـ

جهاز خالل العام في السوق.
وأفاد العثمان بأن «كي نت» 
تقوم حاليًا بتشغيل وإدارة ما 
يــزيــد عــلــى 798 جــهــاز صــراف 
آلـــي فـــي الـــســـوق، وأنـــهـــا قــامــت 
بتنفيذ  الـــحـــالـــي  الـــعـــام  خــــالل 

عملية  مليون   71.4 يــقــارب  مــا 
سحب آلي، عبر أجهزة الصراف 
اآللي، ووصلت قيمتها إلى ما 

يقارب الـ6.7 مليار دينار.
ــلـــق بـــالـــدفـــع  ــعـ ــتـ وفــــــــي مــــــا يـ
اإللـــكـــتـــرونـــي عـــبـــر اإلنـــتـــرنـــت، 
أشار الى أن العام الحالي كان 
مميزًا بتحقيق نمو يزيد على 
41.6 فــي املــئــة فــي هــذه القناة، 
إذ أصبح عدد التجار واملواقع 
بوابة  تقبل  الــتــي  اإللكترونية 

الــــدفــــع اإللـــكـــتـــرونـــي الــخــاصــة 
موقعًا  نحو 1463  نــت»،  «كي  بـ

إلكترونيًا.
ــــي  وكـــــــشـــــــف عــــــــن قـــــــيـــــــام «كــ
ــزيــــد عــلــى  نــــــت» بــتــنــفــيــذ مــــا يــ
عبر  دفـــع  عــمــلــيــة  مــلــيــون   36.7
ــعـــام 2018،  الـ خــــالل  اإلنـــتـــرنـــت 
يقارب  مــا  إلــى  قيمتها  وصلت 

1.4 مليار دينار.
وأضـــاف أن الــشــركــة وسعت 
الجهات  لــدى  خدماتها  قاعدة 
الحكومية، لتخدم أكثر من 48 
جهة مع نهاية العام املالي، من 
خالل قنوات الدفع اإللكتروني 
 6.6 تنفيذ  إلــى  الفتًا  املختلفة، 
إلكتروني  دفـــع  عملية  مــلــيــون 
مليون   835.7 بقيمة  حكومية 

دينار.
بـــــــــــــدوره، أوضـــــــــح الـــرئـــيـــس 
التنفيذي في «كي نت» عبدالله 
اإلنــفــاق  عمليات  أن  الــعــجــمــي، 
ــرة  ــمـ ــتـ ــر «كـــــــــي نـــــــــــت»، مـــسـ ــ ــبـ ــ عـ
بالنمو من خالل 60 ألف جهاز 

ــتــــوافــــرة فــــي املـــنـــاطـــق كـــافـــة،  مــ
اإللكتروني  الــدفــع  بــأن  منوهًا 
بـــمـــعـــدل  مـــــوقـــــع   1500 يــــضــــم 

خدمات مرتفع.
وبّني العجمي قي تصريحات 
صحافية، أن الزيادة في عمليات 
«كي نت»، ال تتجاوز 4 في املئة، 
مقابل زيــادة 16 في املئة بنقاط 
اإللكتروني  الدفع  وزيادة  البيع، 
نـــظـــرًا  املــــــئــــــة،  فــــــي   40 بـــنـــســـبـــة 
الرتفاع معدالت الشراء والسداد 

إلكترونيًا.
وأكـــــد الــعــجــمــي أن الــشــركــة 
مهتمة بتعزيز الحماية واألمن 
القرصنة،  ملــواجــهــة  والــســالمــة 
الــــــتــــــطــــــورات  أن  إلــــــــــى  ـــًا  ــ ــتــ ــ ــ الفـ
مــســتــمــرة ملــواجــهــة أي أمـــر في 

هذا السياق.
وكـــشـــف عـــن اتـــخـــاذ خــطــوات 
ــيــــة تـــــرتـــــب عــلــيــهــا  ــيــــجــ ــراتــ ــتــ إســ
شهادة  على  نــت»،  حصول «كــي 
ــادقــــــة ألمـــــــــن املــــعــــلــــومــــات  مــــــصــــ
يعكس  ما  األعمال،  واستمرارية 

وجود عمليات سحب إلكترونية 
نــاجــحــة، منوهًا بــأن الــهــدف من 
ذلك هو تعزيز الحماية لتحقيق 

النجاح والنمو.
وأوضح العجمي أن التنسيق 
والبنوك،  بني «كــي نــت»  مستمر 
ــتــــخــــدمــــو  وهــــــــــم مـــــقـــــدمـــــو ومــــســ
اتساع  أن  إلــى  مشيرًا  الخدمات، 
الــــدائــــرة فـــي الـــنـــشـــاط املــصــرفــي 
واملــــــالــــــي، يـــتـــطـــلـــب تـــطـــبـــيـــق كــل 
عــمــلــيــات  اي  مــــن  االحـــتـــيـــاطـــات 

خاطئة.
وتابع أن هناك نظام معالجة 
للمطالبات ملنع حدوث أي خطأ 
عـــن طــريــق الــعــمــالء أو الــبــنــوك، 
ــأنــــه مــــع الـــتـــحـــقـــق مــن  ــًا بــ ــنـــوهـ مـ
الخلل ترد املطالبات في غضون 

وقت قصير.
وأقــــرت «الــعــمــومــيــة» جميع 
الـــبـــنـــود املــــدرجــــة عـــلـــى جــــدول 
ــا املـــصـــادقـــة  ــهـ ــمـ األعـــــمـــــال، وأهـ
على التقريرين املالي واإلداري 

للشركة.

(تصوير بّسام زيدان) العثمان والعجمي خالل االجتماع  

«ستلعب دور املنسق لسندات (برقان) األكبر بتاريخ الكويت»

الحمد: «الوطني لالستثمار» تجّهز 
إلدراج شركتني في البورصة

ــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي  ــرئــ ــال الــ ــ ــ قـ
لالستثمار،  الــوطــنــي  لــشــركــة 
الحمد،  اللطيف  عــبــد  فيصل 
إن الشركة لديها إستراتيجية 
للسنوات  ومــتــطــورة  جــديــدة 
أنها  إلى  الفتًا  املقبلة،  الثالث 
ــاجـــات الـــعـــمـــالء،  ــيـ ــتـ تــتــبــع احـ
وتــركــز عــلــى 3 قــطــاعــات، هي 
والــــخــــدمــــات  األصـــــــــول  إدارة 
ــة  ــاطــ ــة، والــــوســ ــاريــ ــمــ ــثــ ــتــ االســ

املالية.
وبّني الحمد في مقابلة مع 
قناة «سكاي نيوز عربية»، أن 
له  سيكون  السعودي  السوق 
نــصــيــب كــبــيــر مــن االســتــثــمــار 

مقارنة بدول املنطقة.
وأضــاف أنــه سيتم اإلعــالن 
قــريــبــًا عــن طـــرح أكــبــر إصـــدار 
ســـــنـــــدات بــــتــــاريــــخ الــــكــــويــــت، 
لـــصـــالـــح بـــنـــك بــــرقــــان بــقــيــمــة 

تقارب نصف مليار دوالر. 
وذكــــر الــحــمــد أن «الــوطــنــي 
شركة  من  لديها  لالستثمار» 
إلــــــــــى شـــــركـــــتـــــني خــــاصــــتــــني، 
يـــجـــري تــجــهــيــزهــمــا لـــــإلدراج 
في البورصة الكويتية، ضمن 
الوجهة  تكون  بــأن  مساعيها 
األولــــــى لــلــشــركــات الــنــاجــحــة 

الراغبة في اإلدراج.
وفـــيـــمـــا أشـــــــار إلــــــى نـــجـــاح 
صفقة االستحواذ على شركة 
ضمن  الــكــويــتــيــة   « » ـــ  ــ ال
التكنولوجيا،  قطاع  شــركــات 
الــــــذي  الـــــتـــــطـــــور  أن  أوضــــــــــح 
شـــهـــدتـــه الـــــبـــــورصـــــة، ســـاهـــم 
ــــي جــــذب  ــابـــــي فــ ــ ــــجـ بـــشـــكـــل إيـ
سيما  ال  لـــــــإلدراج،  الـــشـــركـــات 
الـــلـــوائـــح الـــجـــديـــدة املــشــجــعــة 

لإلدراج.
ولفت إلى أنه من خالل إزالة 
متطلبات الربحية، أصبح من 
املـــمـــكـــن لـــلـــشـــركـــات الــنــاشــئــة، 
التي تتمتع بآفاق نمو جيدة، 
وتــــدرج  املــــال  رأس  تــجــمــع  أن 
فــي الــبــورصــة، منوهًا إلــى أن 
االنضمام للمؤشرات العاملية 
ــام الـــشـــركـــات  ــمــ ــتــ ســـيـــزيـــد اهــ
الــــــخــــــاصــــــة واملــــســــتــــثــــمــــريــــن 

العامليني بالسوق الكويتي.
وأكــــد الــحــمــد أن االقــتــصــاد 
الـــــكـــــويـــــتـــــي شـــــهـــــد تـــحـــســـنـــًا 
متوقعًا   ،2018 فـــي  مــلــحــوظــًا 
نــمــوه بما يــقــارب 3 فــي املئة، 
ومــعــتــبــرًا ذلــــك جـــيـــدًا فـــي ظل 
هذه الظروف االقتصادية في 

املنطقة.
ــار  ــعـ أسـ ارتـــــفـــــاع  أن  ورأى 
الــــنــــفــــط ســـــاهـــــم فــــــي تــحــســن 
املــيــزانــيــة الــعــامــة، بــالــرغــم من 
الـــــزيـــــادة الـــكـــبـــيـــرة املــخــطــطــة 

لــإلنــفــاق هـــذه الــســنــة، مــع قلة 
الــــحــــاجــــة إلـــــــى الــــســــحــــب مــن 
ــام، مــتــوقــعــًا  ــعــ االحـــتـــيـــاطـــي الــ
العام  هــذا  العجز  يتقلص  أن 
إلــى (1- فــي املــئــة) مــن الناتج 
املحلي اإلجمالي، مع توقعات 
بنحو 70  بــرنــت  مــزيــج  لسعر 
كــمــتــوســط  لــلــبــرمــيــل  دوالرًا 

للسنة املالية.

أن  الــــــــحــــــــمــــــــد  وأوضـــــــــــــــــــــــح 
ــار»  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــــالسـ «الـــــــوطـــــــنـــــــي لـ
متطورة  إستراتيجية  لديها 
مع  املقبلة،  الــثــالث  للسنوات 
األخـــذ بــاالعــتــبــار أنــهــا تجدد 
ــًا،  ــنــــويــ إســــتــــراتــــيــــجــــيــــتــــهــــا ســ
ــاع  ــ حـــتـــى تــتــنــاســب مــــع أوضـ
الــســوق، الفــتــًا إلــى أنــهــا تتبع 
احــتــيــاجــات الـــعـــمـــالء، وتــركــز 

التي  الــثــالثــة  الــقــطــاعــات  على 
تعمل بها، وهي إدارة األصول 
ــــات االســــتــــثــــمــــاريــــة  ــدمــ ــ ــخــ ــ والــ

والوساطة املالية.
وأفــاد أنــه من ناحية قطاع 
ســتــســتــمــر  األصــــــــــــول،  إدارة 
ــار  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الــــــشــــــركــــــة فــــــــي االسـ
بحيث  الخليجية،  بــاألســواق 
ســـيـــكـــون لـــلـــســـوق الـــســـعـــودي 
في  لالستثمار،  كبير  نصيب 
حني أنه من ناحية االستثمار 
فـــي الـــشـــركـــات الـــخـــاصـــة فقد 
ــة خــــــــالل هــــذا  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ أنـــــهـــــت الـ
الشهر صفقة االستحواذ على 
 ( ) ــيــــل»  ــورســ «فــ شـــركـــة 
وهي شركة كويتية تعمل في 

قطاع التكنولوجيا.
وكــشــف أن الــشــركــة تــجــري 
ــة  ــ ــعـ ــ ــراجـ ــ ــًا عــــمــــلــــيــــة مـ ـــ ــيـ ــ ــ ــال ــ حــ
شـــــــامـــــــلـــــــة لــــــالســــــتــــــثــــــمــــــارات 
مــحــلــيــًا وإقــلــيــمــيــًا، مـــن خــالل 
صـــنـــاديـــقـــهـــا االســـتـــثـــمـــاريـــة 

للملكيات الخاصة.
وبــــــّني أنـــــه خــــــارج املــنــطــقــة 
ــيــــر عــلــى  ــبــ فــــهــــنــــاك اقــــــبــــــال كــ
ــــاع  ــطـ ــ ــقـ ــ االســــــتــــــثــــــمــــــار فــــــــي الـ
الـــــــعـــــــقـــــــاري لــــبــــعــــض الــــــــــدول 
األوروبــــيــــة، فــضــًال عـــن إقــبــال 
ــثـــمـــارات  ــتـ كـــبـــيـــر لـــتـــنـــويـــع اسـ

العمالء خارج املنطقة.
وأفــــــــــــــاد أنــــــــــه مـــــــن نــــاحــــيــــة 
ــــات االســــتــــثــــمــــاريــــة،  ــدمــ ــ ــخــ ــ الــ
مسارها  الــشــركــة  ستستكمل 
ــة االدراجـــــــــــــــــــــات،  ــ ــيــ ــ ــاحــ ــ مــــــــن نــ

ــدات، بــحــيــث ســتــعــلــن  ــنــ ــســ والــ
قريبًا عن أكبر إصدار سندات 
برقان  لبنك  الــكــويــت  بــتــاريــخ 
ما  ديــنــار،  مليون   150 بقيمة 

يقارب نصف مليار دوالر.

االقتصاد املحلي
ــال الــحــمــد إن االقــتــصــاد  وقــ
ــًا  ــنـ الــــــكــــــويــــــتــــــي شــــــهــــــد تـــحـــسـ
مــتــوقــعــًا   ،2018 فـــي  مــلــحــوظــًا 
بنسبة  النمو  معدالت  ارتــفــاع 
غــيــر  لـــلـــنـــشـــاط  ــئــــة  املــ فـــــي   2.8
النفطي، و2.5 في املئة بإنتاج 
مــا   ،2018 الــــعــــام  فــــي  ــفـــط  ــنـ الـ
يؤدي إلى زيادة الناتج املحلي 
اإلجمالي بنسبة 2.6 في املئة. 
وتابع أنه بحسب البيانات 
الــرســمــيــة، فــقــد ارتـــفـــع الــنــاتــج 
املـــحـــلـــي اإلجـــمـــالـــي الــحــقــيــقــي 
عــلــى  ــــة  ــئـ ــ املـ فـــــي   0.7 بـــنـــســـبـــة 
أســـــــاس ســــنــــوي فــــي الــنــصــف 
رغـــم   ،2018 ــام  ــعــ الــ مــــن  األول 
انــــخــــفــــاض اإلنـــــتـــــاج الــنــفــطــي 
بــنــســبــة 2.2 فــــي املــــئــــة، ضــمــن 
إطار االلتزام باتفاقية «أوبك» 

لخفض اإلنتاج.
ــفــــاع الــنــاتــج  ولـــفـــت إلــــى ارتــ
املحلي اإلجمالي غير النفطي 
عــلــى  ــــة  ــئـ ــ املـ فـــــي   4.9 بـــنـــســـبـــة 
أســـــاس ســـنـــوي، فـــي الــنــصــف 
األول من العام، مدعومًا باألداء 
الــجــيــد لــقــطــاعــات االتـــصـــاالت 

والتصنيع واَملرافق العامة.
وتوقع أن تبلغ نسبة النمو 
اإلجمالي ما يقارب 3 في املئة، 
وهو ما يعتبر نموًا جيدًا في 
االقتصادية  الظروف  هذه  ظل 

في املنطقة.
الكويت  ســوق  أداء  ن  ورأى 
فـــــي 2018  ــة  ــيــ ــالــ املــ لـــــــــــألوراق 
كـــــان جـــيـــدًا إلـــــى حــــد مـــــا، مــن 
خالل إدخــال وتطوير العديد 
واألنــــــظــــــمــــــة،  األدوات  مــــــــن 
ــلــــى جــــذب  ــــدت عــ ــاعــ ــ ــــي ســ ــتـ ــ الـ
ومنها  لــلــتــداول،  املستثمرين 
ــــذي ســاهــم  تــقــســيــم الـــســـوق الـ
فـــــي تـــــجـــــاوز تــــحــــديــــات عــــدة 
مـــثـــل تــــراجــــع الـــســـيـــولـــة عــلــى 
الـــشـــركـــات املــــدرجــــة بــالــســوق 
قـــاعـــدة  تــــوافــــر  وعـــــــدم  األول، 
ــة، وتـــدنـــي  ــ ــاذبــ ــ ــدريــــن جــ مــــصــ
ومعالجة  املــعــلــومــات،  كــفــاءة 

قصور قواعد اإلدراج.
تـــــقـــــســـــيـــــم  أن  وأفــــــــــــــــــــــــــــاد 
الــــســــوق هـــــدف إلـــــى تــشــجــيــع 
الـــخـــاصـــة  الــــشــــركــــات  إدراج 
والــــــحــــــكــــــومــــــيــــــة مـــــــــن خــــــالل 
خلق  وبهدف  عدة،  مقترحات 
لحركة  تنظيمًا  أكــثــر  قــنــوات 

رؤوس األموال.

فيصل الحمد

لدينا إستراتيجية 
متطورة للسنوات 
الثالث املقبلة

السوق السعودي 
سيكون له النصيب 

األكبر من االستثمار 
مقارنة بدول املنطقة

عبدالله العجمي: 
60 ألف جهاز متوافر 
في مختلف املناطق

كــشــف الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي في 
شــركــة الــبــتــرول الــوطــنــيــة، محمد 
املـــطـــيـــري، أن الــقــيــمــة اإلجــمــالــيــة 
للمشاريع تحت التنفيذ واملتوقع 
تنفيذها خالل السنوات الخمس 
املقبلة، تبلغ 5.2 مليار دوالر، من 
مشروع  قرض  قيمة  حساب  دون 

الوقود البيئي.
ــريـــحـــات صــحــافــيــة  وفــــــي تـــصـ
ــة، لــلــتــقــريــر  خــــالل إطـــــالق الـــشـــركـ
الــرابــع لــالســتــدامــة، قــدر املطيري 
ــالــــي ملـــشـــاريـــع  ــمــ ــرأســ ــــصـــــرف الــ الـ
بــنــحــو   ،2024 حــــتــــى  الـــــشـــــركـــــة 
إجــمــالــي  مــــن  دوالر،  مـــلـــيـــار   2.5
ــقـــدر  واملـ  ،2040 حـــتـــى  املـــشـــاريـــع 

قيمتها بنحو 25 مليار دوالر.
املناقصة  أن  املطيري  وأوضــح 
الخاصة بمشروع الدبدبة للطاقة 
الــشــمــســيــة فـــي مــنــطــقــة الــشــقــايــا، 
والـــــــذي يـــتـــم تــنــفــيــذه بــالــتــعــاون 
مـــــع مـــعـــهـــد الــــكــــويــــت لـــالبـــحـــاث 
ــة، مـــــطـــــروحـــــة، مـــنـــوهـــًا  ــيــ ــمــ ــلــ ــعــ الــ
بـــإغـــالق املــنــاقــصــة نــهــايــة يــنــايــر 
هناك  يــكــون  أن  ومــتــوقــعــًا   ،2019
عــــطــــاءات تـــنـــافـــســـيـــة، خــصــوصــًا 
وأن التحالفات املؤهلة للمشاركة 
ــارة عــــن نـــمـــوذج  ــبــ بـــاملـــنـــاقـــصـــة عــ
ومرجحًا  وعاملي،  محلي  مشترك 
والتجاري  الفني  التقييم  انتهاء 

للمشروع في شهر مارس 2019.
وأكـــد املــطــيــري أن آلــيــة تمويل 
بنموذج  سيتم  الــدبــدبــة  مــشــروع 
تمويل املشاريع السابقة نفسها، 
70 في املئة خارجي و30 في املئة 
الــذي  الــنــجــاح  بعد  ذاتـــي،  تمويل 
تحقق في تمويل مشروع الوقود 

البيئي.
ــــة  ــويـ ــ أولـ أن  املــــطــــيــــري  ورأى 
ــيـــة  ــتـ ــكـــويـ ــنــــوك الـ ــبــ ــلــ الــــتــــمــــويــــل لــ
مــمــتــاز  وضـــعـــهـــا  ان  خـــصـــوصـــًا 
ولـــديـــهـــا ســـيـــولـــة جــــيــــدة، كــاشــفــًا 
ــتـــرول الــوطــنــيــة»  ــبـ عـــن تـــوجـــه «الـ
لــلــحــصــول عــلــى تــمــويــل مــشــروع 

«الدبدبة» من البنوك املحلية.
وحــــول نــســب فــوائــد الــقــروض 
الــــتــــي تـــحـــصـــل عـــلـــيـــهـــا الـــشـــركـــة 
ــــح  ــا، أوضــ ــهــ ــعــ ــاريــ لـــتـــمـــويـــل مــــشــ
ــمـــوذج تــمــويــل  املـــطـــيـــري ان كـــل نـ
من  ويختلف  وتوقيته  ظروفه  له 

مشروع آلخر.
ــــات  ــركـ ــ ــــشـ الـ ــة  ــ ــديــ ــ جــ أن  وأكـــــــــــد 
والتحالفات املشاركة في مشروع 
الــــدبــــدبــــة، ســتــظــهــر عـــقـــب إقـــفـــال 
املناقصة، الفتًا إلى أنه حتى االن 

هناك نحو 10 شركات وتحالفات، 
تــنــفــيــذ  مــــــــدة  أن  إلــــــــى  ــرًا  ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ومـ

املشروع ستكون نحو 24 شهرًا.
وقـــــال املـــطـــيـــري إن مــســؤولــيــة 
الــــــشــــــركــــــة تــــكــــمــــن فـــــــي تـــوســـيـــع 
ــا، لــــيــــشــــمــــل املــــــــــــــوارد  ــ ــهــ ــ ــاطــ ــ ـــشــ ــ نـ
املـــســـتـــدامـــة والـــصـــديـــقـــة لــلــبــيــئــة 
ـــيــــًا  بـــــالـــــصـــــمـــــيـــــم، وتــــــــقــــــــوم حــــالـ
بـــاســـتـــخـــدام الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة 
التابعة  الــوقــود  محطات  لتزويد 
لــلــبــتــرول الــوطــنــيــة، مــبــيــنــًا أنــهــا 
ــروع  ــ ــشـ ــ ــــي «مـ ــًا فــ ــيــ ــالــ ــم حــ ــاهــ ــســ تــ
ــلـــطـــاقـــة الـــشـــمـــســـيـــة»،  الــــدبــــدبــــة لـ
ــاء مـــــن املــــــــوارد  ــربــ ــهــ ــكــ إلنـــــتـــــاج الــ

املتجددة.
ولفت املطيري إلى أن «البترول 
دراسة  إلطالق  تستعد  الوطنية» 
تــطــويــر رفــــع الـــطـــاقـــة الــتــكــريــريــة 
ومصفاة  البيئي  الوقود  ملشروع 
ــعـــاون مــــع «كــيــبــك»  ــتـ ــالـ الـــــــــزور، بـ
ومــؤســســة الـــبـــتـــرول، بــنــحــو 130 
يـــومـــيـــًا،  بـــرمـــيـــل  ألــــــف  إلــــــى 160 
مــوضــحــًا أن الــعــمــل جـــــاٍر لــطــرح 
دراســــــة خـــاصـــة إلنـــشـــاء مــصــفــاة 
ــوقـــع أن تـــكـــون فــي  ــتـ جــــديــــدة واملـ

جنوب الكويت.
وأكـــــــد أن الـــشـــركـــة تـــعـــمـــل مــن 
أجـــل حــمــايــة الــبــيــئــة، عــبــر تنفيذ 
املــــشــــاريــــع لــلــتــقــلــيــل ولـــلـــحـــد مــن 
ــار الــعــمــلــيــات الــنــفــطــيــة مشيرًا  آثــ
إلـــــى تــســجــيــل وحــــــــدات مـــشـــروع 
استرجاع غاز الشعلة في مصفاة 
ميناء  ومصفاة  األحــمــدي  ميناء 
ــبـــد الــــلــــه، بـــمـــثـــابـــة إســــهــــام مــن  عـ
الكويت في آلية التنمية النظيفة 

املــنــبــثــقــة عــــن اتـــفـــاقـــيـــة الــتــغــيــيــر 
املناخي لألمم املتحدة.

وأضاف أن «البترول الوطنية» 
الخليج،  دول  فــي  شــركــة  أول  هــي 
ــــة  ــدامـ ــ ــتـ ــ ــرًا عــــــن االسـ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ُتـــــــِعـــــــُد تـ
يـــســـتـــوجـــب جـــــائـــــزة عــــنــــه، وأنـــــه 
أصبحت  ســنــوات   10 مضي  بعد 
عالمة يتم االهتداء بها في مسار 
االستدامة في قطاع النفط والغاز.

الضخمة  املــشــاريــع  أن  وتـــابـــع 
الوقود  مــشــروع  وهــي  الرئيسية، 
ــئــــي وخــــــــط الــــــغــــــاز الـــــرابـــــع  ــيــ ــبــ الــ
والخامس وخزانات الغاز اُملسال 
ــالــــجــــة الـــكـــبـــريـــت  ــعــ ووحــــــــــــــدات مــ
ــــودع املـــــطـــــالع ومــــشــــروع  ــتـ ــ ــــسـ ومـ
ــزام الــشــركــة  ــتــ الـــدبـــدبـــة، تــظــهــر الــ

باالستدامة بعيدة املدى.
الرئيس  نائب  أكــد  جانبه،  من 
الـــتـــنـــفـــيـــذي فــــي الــــشــــركــــة، نــاصــر 
ــرول  ــ ــتــ ــ ــبــ ــ ــ الــــــشــــــمــــــاع، الــــــــتــــــــزام «ال
ــــان حــــصــــول  ــمـ ــ ــــضـ الـــــوطـــــنـــــيـــــة» بـ
أصـــحـــاب املــصــلــحــة لــديــهــا، على 
ــدة،  ــ ــيـ ــ ــهــــة وحـ ــلــــومــــات مـــــن جــ ــعــ مــ
االستدامة  تقارير  أن  إلــى  مشيرًا 
عن  اإلبــالغ  في  املنظمات  تساعد 
االقتصادي  الجانب  على  أدائــهــا 
والبيئي واالجتماعي والقانوني، 
التغيير  وإدارة  األهــــداف  لــوضــع 

بشكل أكثر فاعلية.
ولفت الشماع إلى أن «البترول 
الــدوام  على  استثمرت  الوطنية» 
فــــي زيـــــــادة الــــوعــــي االجـــتـــمـــاعـــي، 
ودعم الجمعيات الخيرية مشيرًا 
ــــول جـــمـــيـــع املـــنـــشـــآت  ــــصـ إلـــــــى حـ
على  الرئيسي  واملكتب  واألقسام 

التقدير والجوائز البيئية.
بــــــــــدورهــــــــــا، تــــــوّقــــــعــــــت مــــديــــر 
الـــعـــالقـــات الـــعـــامـــة واإلعــــــــالم فــي 
الــشــركــة، خــلــود املــطــيــري، أن يتم 
ــــالن عـــن انـــضـــمـــام «الـــبـــتـــرول  اإلعــ
الـــوطـــنـــيـــة» إلــــى املـــيـــثـــاق الــعــاملــي 
هذه  أن  إلــى  الفتة  املتحدة،  لألمم 
ــادرة تـــســـاعـــد الـــشـــركـــات فــي  ــ ــبـ ــ املـ
مــن  بـــمـــســـؤولـــيـــة،  أعـــمـــالـــهـــا  أداء 
خـــــالل تــلــبــيــة إســتــراتــيــجــيــاتــهــا 
ــا الــعــشــر  ــايـ ــلـــوصـ وعـــمـــلـــيـــاتـــهـــا لـ
والبيئة  والعمل  اإلنسان  لحقوق 
ومــــكــــافــــحــــة الــــفــــســــاد واالرتــــــقــــــاء 
ــيــــة، مــثــل  ــمــــعــ ــتــ بــــــــاألهــــــــداف املــــجــ
ــتــــدامــــة  ــيــــة املــــســ ــمــ ــنــ ــتــ أهـــــــــــــداف الــ
لــألمــم املــتــحــدة، مــع التركيز على 
الـــتـــعـــاون والـــتـــجـــديـــد، مــبــيــنــة أن 
ــالــــي هــو  ــة الــــحــ ــ ــدامـ ــ ــتـ ــ تـــقـــيـــر االسـ
األخــيــر الـــذي سيصدر ورقــيــًا، إذ 
ستكون التقارير املقبلة جميعها 

إلكترونيًا.

«أولوية تمويل (الدبدبة) ستكون للبنوك املحلية»

| كتب إيهاب حشيش |

املطيري: 5.2 مليار دوالر مشاريع 
«البترول الوطنية» خالل 5 سنوات

املطيري متوسطًاً قيادات الشركة

الشماع: تقارير البيئة 
والصحة والسالمة تعّزز 

التصنيف التجاري

خلود املطيري: 
التقارير املستقبلية عن 
االستدامة... إلكترونية

«هيونداي شمال الخليج» 
تطلق «أقساط عالبساط»

ــــداي شـــمـــال  ــونـ ــ ــيـ ــ أطـــلـــقـــت «هـ
ــزًا، على  ــّيـ ــمـ الــخــلــيــج» عـــرضـــًا مـ
ــيــــرة مـــــن أحـــــدث  ــبــ مـــجـــمـــوعـــة كــ
ــيــــونــــداي»، مـــن فئة  ــرازات «هــ ــ ــ طـ
شعار  تحت   ،«SUV«و السيدان 
إطار  وفــي  عالبساط»،  «أقــســاط 
الحمالت التسويقية التي تليق 
بـــعـــمـــالئـــهـــا األوفــــــيــــــاء ومــحــبــي 
سيارات العالمة ذات االعتمادية 

الطويلة.
وأشــــــــــارت الــــشــــركــــة إلــــــى أنـــه  
بموجب هذا العرض املمّيز الذي 
يستمر لغاية نهاية شهر يناير 
لـــدى  الـــعـــمـــيـــل  يـــحـــصـــل   ،2019
شــرائــه أي ســيــارة «هــيــونــداي» 
عــلــى أقـــســـاط مــخــفــضــة وســهــلــة 

الدفع.
الـــــشـــــهـــــري  الــــــقــــــســــــط  يــــــــبــــــــدأ  و 
ــارًا،  ــ ــنــ ــ ديــ  139 ــــن  مــ «ســــنــــتــــافــــي»  لـــــ
دنــــانــــيــــر،   109 مــــــن  و»تـــــــــوســـــــــان» 
ــرا»  ــ و»كـــونـــا» مــن 99 ديـــنـــارًا، و»أزيـ
شـــهـــريـــًا،  ــارًا  ــ ــنـ ــ ديـ مــــن 129  ابـــــتـــــداًء 
ــــرى  ــــالت األخــ ــوديــ ــ وغــــيــــرهــــا مــــن املــ

املمّيزة. 
ــعــــرض أيـــضـــًا مـــزايـــا  ويـــشـــمـــل الــ
مــذهــلــة تــشــمــل كــفــالــة املــصــنــع ملــدة 
 5 أو  مــــفــــتــــوح  عــــــــــداد  ســــــنــــــوات   4
يأتي  أيهما  كلم  ألــف  ســنــوات/ 100 
قــبــل، والــتــأمــني ضـــد الــغــيــر مجانًا 

وتسجيل املرور مجانًا.
وأعــــــــــــــــــرب مــــــــــــــــــســــــــــــــــــؤول قـــــســـــم 
الــتــســويــق لــشــركــة شـــمـــال الــخــلــيــج 
التجارية، عن فخر «هيونداي» بأن 
تعبيرًا  الخاص  العرض  هذا  تطلق 
وتقديرًا  بعمالئها،  اهتمامها  عــن 
بسيارات  الكبيرة  وثقتهم  لوالئهم 

العالمة العاملية الجودة.
وأمــــــل أن تــســتــمــر  الـــشـــركـــة فــي 
تــقــديــم أحـــــدث الــــعــــروض واألفـــكـــار 

ــتـــي تــســتــقــطــب اهــتــمــام  ــّيــــزة، الـ املــــمــ
ورضا العمالء وتناسب متطلباتهم 

بشكل دائم.
ويـــــأتـــــي هـــــــذا الـــــعـــــرض لـــيـــؤّكـــد 
العميقة  ــيـــونـــداي»  «هـ ثــقــة  مـــجـــددًا 
بــمــســتــوى الــــجــــودة واملـــتـــانـــة الــتــي 
تــتــمــتــع بــهــا مــنــتــجــاتــهــا، وبـــعـــد أن 
مكانتها  الــخــلــيــج»  أثــبــتــت «شــمــال 
كــإحــدى الــشــركــات األكــثــر نــمــوًا في 
ــتــــي، وواحـــــــــــدة مــن  ــويــ ــكــ الـــــســـــوق الــ
«هـــيـــونـــداي» في  الــــوكــــالء األبــــــرز لــــ

منطقة الشرق األوسط. 
 وتــــأتــــي املــــزايــــا الـــخـــاصـــة الــتــي 
تمنحها «هيونداي» لعمالئها عند 
ــراء، انــطــالقــًا مـــن اهــتــمــامــهــا  ــ كـــل شــ
وتشمل  الطرق،  بأفضل  بإرضائهم 
التأمني ضد الغير وتسجيل املرور 
ــيـــارة  ــثـــمـــني لـــسـ ــًا، وأعـــــلـــــى تـ ــانــ ــجــ مــ
العميل، إضافة إلى عروض صيانة 

ــالــــة مــــــدى الـــحـــيـــاة  ــفــ تـــنـــافـــســـيـــة وكــ
ــــة الــــعــــمــــيــــل)، فـــضـــًال  ــبـ ــ ــــســـــب رغـ (حـ
عــــن األســــعــــار املـــمـــّيـــزة واملــخــفــضــة 
تمنحها  الــتــي  الــســهــلــة  واألقـــســـاط 
ــنــــوك  ــبــ شـــــركـــــة بـــــالـــــتـــــعـــــاون مــــــع الــ

والشركات االئتمانية.  
ــيــــج»  ــلــ ــخــ وتــــــــطــــــــرح «شــــــــمــــــــال الــ
مــن  مـــتـــجـــددة  بــــاقــــة  دوري  بـــشـــكـــل 
إرضــاء  بهدف  التجارية،  الــعــروض 
المــتــالك  فــرصــة  ومنحهم  الــعــمــالء، 
«هيونداي» بأسعار مميزة وسهلة، 
وبهدف املساهمة في تعزيز صورة 
ــة «هــــــيــــــونــــــداي» كـــســـيـــارة  ــعــ ــمــ وســ
ناجحة وكعالمة تجارية استطاعت 
شركات  أقدم  منافسة  قصير  بوقت 
الــســيــارات وأكــثــرهــا عـــراقـــة، ووفـــاء 
لفلسفة العالمة التي تضع حاجات 
العمالء على رأس قائمة أولوياتها 

سواء قبل البيع أو بعده.

ترقية «MSCI» املحتملة 
لألسواق   «MSCI» لـــ  املحتملة  الترقية  أن  الحمد  اعتبر 
ــعــام املــقــبــل، خــطــوة تــمــهــد للنظر فــي ترقية  الــنــاشــئــة فــي ال
السوق إلى مصاف األسواق الناشئة خالل 2019، إذ أبرزت 
«MSCI» عددًا من املبادرات اإليجابية التي قامت البورصة 
السوق،  وتطوير  إصــالح  خطة  ضمن  بتطبيقها  الكويتية 
ومنها تبسيط إجراءات فتح الحسابات، وتطوير التشريعات 

والنظم الخاصة بالتداول واملقاصة وحفظ األوراق املالية.
وأعـــرب عــن إيــمــانــه بــأن إضــافــة الــبــورصــة الكويتية إلى 
مع  الصحيح،  االتــجــاه  فــي  خطوة  السنوية،  املراجعة  قائمة 
األخذ بعني االعتبار أن القرار النهائي في هذا الشأن، يعتمد 
على املشاورات التي ستجريها «MSCI» مع الجهات املعنية 
فــي الـــســـوق، بــمــا فــي ذلـــك املــســتــثــمــرون والــوســطــاء وأمــنــاء 

الحفظ. 
وأكد أن هذه املشاورات ستكون أساسية في تحديد ما 
ستبقى  أنها  أم  الترقية  على  ستحصل  الكويت،  كانت  إذا 

ضمن قائمة املراجعة في السنوات التالية.
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بنمو 17 في املئة على أساس سنوي

العثمان: 307 ماليني عملية 
لـ «كي نت» بـ 18 مليار دينار 

| كتب عالء السمان |

اإلدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس  أكــــد 
ــــت» مــحــمــد  ــــي نــ فــــي شــــركــــة «كــ
ما  نــفــذت  الــشــركــة  أن  العثمان، 
يقارب 307.4 مليون عملية دفع 
إلــكــتــرونــي، بــقــيــمــة نــحــو 17.8 
املالي  العام  خالل  دينار  مليار 
املاضي، الفتًا إلى أنها تواصل 
تحقيق النجاحات والتطورات 
املــتــمــيــزة عــلــى مــســتــوى خدمة 

القطاع املصرفي.
وقــــــــــــــــال الـــــــعـــــــثـــــــمـــــــان خـــــــالل 
للشركة،  الــعــمــومــيــة  الجمعية 
خالل  مــن  جـــاءت  العمليات  إن 
وســـــائـــــل الـــــدفـــــع اإللـــكـــتـــرونـــي 
نت»  «كــي  بـــ الــخــاصــة  املختلفة 
مـــن نــقــاط بــيــع، وصـــــراف آلـــي، 
وغيرها،  اإلنــتــرنــت  عبر  ودفـــع 
بمعدل 1.5 مليار دينار شهريًا، 
في  بلغ 17  النمو  أن  إلــى  الفتًا 

املئة عن العام 2017.
ــمــــان إلـــــــى أن  ــثــ ــعــ وأشـــــــــــار الــ
ــهــــاء الـــعـــام  ــتــ الــــشــــركــــة ومــــــع انــ
ــامـــــت بـــتـــشـــغـــيـــل مــا  ــ املــــــالــــــي، قـ
يـــتـــجـــاوز 63 ألــــف نــقــطــة بــيــع، 
ــة  ــيـ ــا خـــاصـ ــهـ ــمـ ــظـ ــعـ ــمـ تـــــدعـــــم بـ
«GPRS» بنحو 95 في املئة،  ـــ الـ
يقارب  مــا  تنفيذ  تــم  أنــه  مبينًا 
199.3 مليون عملية نقطة بيع 
دينار بمعدل  بقيمة 9.7 مليار 
ــعـــام  ــئــــة عــــن الـ ــمـــو 17 فــــي املــ نـ

السابق.
ولــــــفــــــت إلـــــــــى طـــــــــرح خــــدمــــة 
خاصية  تدعم  والــتــي   « »
«NFC»، على أكثر من 41700  الـ

جهاز خالل العام في السوق.
وأفاد العثمان بأن «كي نت» 
تقوم حاليًا بتشغيل وإدارة ما 
يــزيــد عــلــى 798 جــهــاز صــراف 
آلـــي فـــي الـــســـوق، وأنـــهـــا قــامــت 
بتنفيذ  الـــحـــالـــي  الـــعـــام  خــــالل 

عملية  مليون   71.4 يــقــارب  مــا 
سحب آلي، عبر أجهزة الصراف 
اآللي، ووصلت قيمتها إلى ما 

يقارب الـ6.7 مليار دينار.
ــلـــق بـــالـــدفـــع  ــعـ ــتـ وفــــــــي مــــــا يـ
اإللـــكـــتـــرونـــي عـــبـــر اإلنـــتـــرنـــت، 
أشار الى أن العام الحالي كان 
مميزًا بتحقيق نمو يزيد على 
41.6 فــي املــئــة فــي هــذه القناة، 
إذ أصبح عدد التجار واملواقع 
بوابة  تقبل  الــتــي  اإللكترونية 

الــــدفــــع اإللـــكـــتـــرونـــي الــخــاصــة 
موقعًا  نحو 1463  نــت»،  «كي  بـ

إلكترونيًا.
ــــي  وكـــــــشـــــــف عــــــــن قـــــــيـــــــام «كــ
ــزيــــد عــلــى  نــــــت» بــتــنــفــيــذ مــــا يــ
عبر  دفـــع  عــمــلــيــة  مــلــيــون   36.7
ــعـــام 2018،  الـ خــــالل  اإلنـــتـــرنـــت 
يقارب  مــا  إلــى  قيمتها  وصلت 

1.4 مليار دينار.
وأضـــاف أن الــشــركــة وسعت 
الجهات  لــدى  خدماتها  قاعدة 
الحكومية، لتخدم أكثر من 48 
جهة مع نهاية العام املالي، من 
خالل قنوات الدفع اإللكتروني 
 6.6 تنفيذ  إلــى  الفتًا  املختلفة، 
إلكتروني  دفـــع  عملية  مــلــيــون 
مليون   835.7 بقيمة  حكومية 

دينار.
بـــــــــــــدوره، أوضـــــــــح الـــرئـــيـــس 
التنفيذي في «كي نت» عبدالله 
اإلنــفــاق  عمليات  أن  الــعــجــمــي، 
ــرة  ــمـ ــتـ ــر «كـــــــــي نـــــــــــت»، مـــسـ ــ ــبـ ــ عـ
بالنمو من خالل 60 ألف جهاز 

ــتــــوافــــرة فــــي املـــنـــاطـــق كـــافـــة،  مــ
اإللكتروني  الــدفــع  بــأن  منوهًا 
بـــمـــعـــدل  مـــــوقـــــع   1500 يــــضــــم 

خدمات مرتفع.
وبّني العجمي قي تصريحات 
صحافية، أن الزيادة في عمليات 
«كي نت»، ال تتجاوز 4 في املئة، 
مقابل زيــادة 16 في املئة بنقاط 
اإللكتروني  الدفع  وزيادة  البيع، 
نـــظـــرًا  املــــــئــــــة،  فــــــي   40 بـــنـــســـبـــة 
الرتفاع معدالت الشراء والسداد 

إلكترونيًا.
وأكـــــد الــعــجــمــي أن الــشــركــة 
مهتمة بتعزيز الحماية واألمن 
القرصنة،  ملــواجــهــة  والــســالمــة 
الــــــتــــــطــــــورات  أن  إلــــــــــى  ـــًا  ــ ــتــ ــ ــ الفـ
مــســتــمــرة ملــواجــهــة أي أمـــر في 

هذا السياق.
وكـــشـــف عـــن اتـــخـــاذ خــطــوات 
ــيــــة تـــــرتـــــب عــلــيــهــا  ــيــــجــ ــراتــ ــتــ إســ
شهادة  على  نــت»،  حصول «كــي 
ــادقــــــة ألمـــــــــن املــــعــــلــــومــــات  مــــــصــــ
يعكس  ما  األعمال،  واستمرارية 

وجود عمليات سحب إلكترونية 
نــاجــحــة، منوهًا بــأن الــهــدف من 
ذلك هو تعزيز الحماية لتحقيق 

النجاح والنمو.
وأوضح العجمي أن التنسيق 
والبنوك،  بني «كــي نــت»  مستمر 
ــتــــخــــدمــــو  وهــــــــــم مـــــقـــــدمـــــو ومــــســ
اتساع  أن  إلــى  مشيرًا  الخدمات، 
الــــدائــــرة فـــي الـــنـــشـــاط املــصــرفــي 
واملــــــالــــــي، يـــتـــطـــلـــب تـــطـــبـــيـــق كــل 
عــمــلــيــات  اي  مــــن  االحـــتـــيـــاطـــات 

خاطئة.
وتابع أن هناك نظام معالجة 
للمطالبات ملنع حدوث أي خطأ 
عـــن طــريــق الــعــمــالء أو الــبــنــوك، 
ــأنــــه مــــع الـــتـــحـــقـــق مــن  ــًا بــ ــنـــوهـ مـ
الخلل ترد املطالبات في غضون 

وقت قصير.
وأقــــرت «الــعــمــومــيــة» جميع 
الـــبـــنـــود املــــدرجــــة عـــلـــى جــــدول 
ــا املـــصـــادقـــة  ــهـ ــمـ األعـــــمـــــال، وأهـ
على التقريرين املالي واإلداري 

للشركة.

(تصوير بّسام زيدان) العثمان والعجمي خالل االجتماع  

«ستلعب دور املنسق لسندات (برقان) األكبر بتاريخ الكويت»

الحمد: «الوطني لالستثمار» تجّهز 
إلدراج شركتني في البورصة

ــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي  ــرئــ ــال الــ ــ ــ قـ
لالستثمار،  الــوطــنــي  لــشــركــة 
الحمد،  اللطيف  عــبــد  فيصل 
إن الشركة لديها إستراتيجية 
للسنوات  ومــتــطــورة  جــديــدة 
أنها  إلى  الفتًا  املقبلة،  الثالث 
ــاجـــات الـــعـــمـــالء،  ــيـ ــتـ تــتــبــع احـ
وتــركــز عــلــى 3 قــطــاعــات، هي 
والــــخــــدمــــات  األصـــــــــول  إدارة 
ــة  ــاطــ ــة، والــــوســ ــاريــ ــمــ ــثــ ــتــ االســ

املالية.
وبّني الحمد في مقابلة مع 
قناة «سكاي نيوز عربية»، أن 
له  سيكون  السعودي  السوق 
نــصــيــب كــبــيــر مــن االســتــثــمــار 

مقارنة بدول املنطقة.
وأضــاف أنــه سيتم اإلعــالن 
قــريــبــًا عــن طـــرح أكــبــر إصـــدار 
ســـــنـــــدات بــــتــــاريــــخ الــــكــــويــــت، 
لـــصـــالـــح بـــنـــك بــــرقــــان بــقــيــمــة 

تقارب نصف مليار دوالر. 
وذكــــر الــحــمــد أن «الــوطــنــي 
شركة  من  لديها  لالستثمار» 
إلــــــــــى شـــــركـــــتـــــني خــــاصــــتــــني، 
يـــجـــري تــجــهــيــزهــمــا لـــــإلدراج 
في البورصة الكويتية، ضمن 
الوجهة  تكون  بــأن  مساعيها 
األولــــــى لــلــشــركــات الــنــاجــحــة 

الراغبة في اإلدراج.
وفـــيـــمـــا أشـــــــار إلــــــى نـــجـــاح 
صفقة االستحواذ على شركة 
ضمن  الــكــويــتــيــة   « » ـــ  ــ ال
التكنولوجيا،  قطاع  شــركــات 
الــــــذي  الـــــتـــــطـــــور  أن  أوضــــــــــح 
شـــهـــدتـــه الـــــبـــــورصـــــة، ســـاهـــم 
ــــي جــــذب  ــابـــــي فــ ــ ــــجـ بـــشـــكـــل إيـ
سيما  ال  لـــــــإلدراج،  الـــشـــركـــات 
الـــلـــوائـــح الـــجـــديـــدة املــشــجــعــة 

لإلدراج.
ولفت إلى أنه من خالل إزالة 
متطلبات الربحية، أصبح من 
املـــمـــكـــن لـــلـــشـــركـــات الــنــاشــئــة، 
التي تتمتع بآفاق نمو جيدة، 
وتــــدرج  املــــال  رأس  تــجــمــع  أن 
فــي الــبــورصــة، منوهًا إلــى أن 
االنضمام للمؤشرات العاملية 
ــام الـــشـــركـــات  ــمــ ــتــ ســـيـــزيـــد اهــ
الــــــخــــــاصــــــة واملــــســــتــــثــــمــــريــــن 

العامليني بالسوق الكويتي.
وأكــــد الــحــمــد أن االقــتــصــاد 
الـــــكـــــويـــــتـــــي شـــــهـــــد تـــحـــســـنـــًا 
متوقعًا   ،2018 فـــي  مــلــحــوظــًا 
نــمــوه بما يــقــارب 3 فــي املئة، 
ومــعــتــبــرًا ذلــــك جـــيـــدًا فـــي ظل 
هذه الظروف االقتصادية في 

املنطقة.
ــار  ــعـ أسـ ارتـــــفـــــاع  أن  ورأى 
الــــنــــفــــط ســـــاهـــــم فــــــي تــحــســن 
املــيــزانــيــة الــعــامــة، بــالــرغــم من 
الـــــزيـــــادة الـــكـــبـــيـــرة املــخــطــطــة 

لــإلنــفــاق هـــذه الــســنــة، مــع قلة 
الــــحــــاجــــة إلـــــــى الــــســــحــــب مــن 
ــام، مــتــوقــعــًا  ــعــ االحـــتـــيـــاطـــي الــ
العام  هــذا  العجز  يتقلص  أن 
إلــى (1- فــي املــئــة) مــن الناتج 
املحلي اإلجمالي، مع توقعات 
بنحو 70  بــرنــت  مــزيــج  لسعر 
كــمــتــوســط  لــلــبــرمــيــل  دوالرًا 

للسنة املالية.

أن  الــــــــحــــــــمــــــــد  وأوضـــــــــــــــــــــــح 
ــار»  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــــالسـ «الـــــــوطـــــــنـــــــي لـ
متطورة  إستراتيجية  لديها 
مع  املقبلة،  الــثــالث  للسنوات 
األخـــذ بــاالعــتــبــار أنــهــا تجدد 
ــًا،  ــنــــويــ إســــتــــراتــــيــــجــــيــــتــــهــــا ســ
ــاع  ــ حـــتـــى تــتــنــاســب مــــع أوضـ
الــســوق، الفــتــًا إلــى أنــهــا تتبع 
احــتــيــاجــات الـــعـــمـــالء، وتــركــز 

التي  الــثــالثــة  الــقــطــاعــات  على 
تعمل بها، وهي إدارة األصول 
ــــات االســــتــــثــــمــــاريــــة  ــدمــ ــ ــخــ ــ والــ

والوساطة املالية.
وأفــاد أنــه من ناحية قطاع 
ســتــســتــمــر  األصــــــــــــول،  إدارة 
ــار  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الــــــشــــــركــــــة فــــــــي االسـ
بحيث  الخليجية،  بــاألســواق 
ســـيـــكـــون لـــلـــســـوق الـــســـعـــودي 
في  لالستثمار،  كبير  نصيب 
حني أنه من ناحية االستثمار 
فـــي الـــشـــركـــات الـــخـــاصـــة فقد 
ــة خــــــــالل هــــذا  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ أنـــــهـــــت الـ
الشهر صفقة االستحواذ على 
 ( ) ــيــــل»  ــورســ «فــ شـــركـــة 
وهي شركة كويتية تعمل في 

قطاع التكنولوجيا.
وكــشــف أن الــشــركــة تــجــري 
ــة  ــ ــعـ ــ ــراجـ ــ ــًا عــــمــــلــــيــــة مـ ـــ ــيـ ــ ــ ــال ــ حــ
شـــــــامـــــــلـــــــة لــــــالســــــتــــــثــــــمــــــارات 
مــحــلــيــًا وإقــلــيــمــيــًا، مـــن خــالل 
صـــنـــاديـــقـــهـــا االســـتـــثـــمـــاريـــة 

للملكيات الخاصة.
وبــــــّني أنـــــه خــــــارج املــنــطــقــة 
ــيــــر عــلــى  ــبــ فــــهــــنــــاك اقــــــبــــــال كــ
ــــاع  ــطـ ــ ــقـ ــ االســــــتــــــثــــــمــــــار فــــــــي الـ
الـــــــعـــــــقـــــــاري لــــبــــعــــض الــــــــــدول 
األوروبــــيــــة، فــضــًال عـــن إقــبــال 
ــثـــمـــارات  ــتـ كـــبـــيـــر لـــتـــنـــويـــع اسـ

العمالء خارج املنطقة.
وأفــــــــــــــاد أنــــــــــه مـــــــن نــــاحــــيــــة 
ــــات االســــتــــثــــمــــاريــــة،  ــدمــ ــ ــخــ ــ الــ
مسارها  الــشــركــة  ستستكمل 
ــة االدراجـــــــــــــــــــــات،  ــ ــيــ ــ ــاحــ ــ مــــــــن نــ

ــدات، بــحــيــث ســتــعــلــن  ــنــ ــســ والــ
قريبًا عن أكبر إصدار سندات 
برقان  لبنك  الــكــويــت  بــتــاريــخ 
ما  ديــنــار،  مليون   150 بقيمة 

يقارب نصف مليار دوالر.

االقتصاد املحلي
ــال الــحــمــد إن االقــتــصــاد  وقــ
ــًا  ــنـ الــــــكــــــويــــــتــــــي شــــــهــــــد تـــحـــسـ
مــتــوقــعــًا   ،2018 فـــي  مــلــحــوظــًا 
بنسبة  النمو  معدالت  ارتــفــاع 
غــيــر  لـــلـــنـــشـــاط  ــئــــة  املــ فـــــي   2.8
النفطي، و2.5 في املئة بإنتاج 
مــا   ،2018 الــــعــــام  فــــي  ــفـــط  ــنـ الـ
يؤدي إلى زيادة الناتج املحلي 
اإلجمالي بنسبة 2.6 في املئة. 
وتابع أنه بحسب البيانات 
الــرســمــيــة، فــقــد ارتـــفـــع الــنــاتــج 
املـــحـــلـــي اإلجـــمـــالـــي الــحــقــيــقــي 
عــلــى  ــــة  ــئـ ــ املـ فـــــي   0.7 بـــنـــســـبـــة 
أســـــــاس ســــنــــوي فــــي الــنــصــف 
رغـــم   ،2018 ــام  ــعــ الــ مــــن  األول 
انــــخــــفــــاض اإلنـــــتـــــاج الــنــفــطــي 
بــنــســبــة 2.2 فــــي املــــئــــة، ضــمــن 
إطار االلتزام باتفاقية «أوبك» 

لخفض اإلنتاج.
ــفــــاع الــنــاتــج  ولـــفـــت إلــــى ارتــ
املحلي اإلجمالي غير النفطي 
عــلــى  ــــة  ــئـ ــ املـ فـــــي   4.9 بـــنـــســـبـــة 
أســـــاس ســـنـــوي، فـــي الــنــصــف 
األول من العام، مدعومًا باألداء 
الــجــيــد لــقــطــاعــات االتـــصـــاالت 

والتصنيع واَملرافق العامة.
وتوقع أن تبلغ نسبة النمو 
اإلجمالي ما يقارب 3 في املئة، 
وهو ما يعتبر نموًا جيدًا في 
االقتصادية  الظروف  هذه  ظل 

في املنطقة.
الكويت  ســوق  أداء  ن  ورأى 
فـــــي 2018  ــة  ــيــ ــالــ املــ لـــــــــــألوراق 
كـــــان جـــيـــدًا إلـــــى حــــد مـــــا، مــن 
خالل إدخــال وتطوير العديد 
واألنــــــظــــــمــــــة،  األدوات  مــــــــن 
ــلــــى جــــذب  ــــدت عــ ــاعــ ــ ــــي ســ ــتـ ــ الـ
ومنها  لــلــتــداول،  املستثمرين 
ــــذي ســاهــم  تــقــســيــم الـــســـوق الـ
فـــــي تـــــجـــــاوز تــــحــــديــــات عــــدة 
مـــثـــل تــــراجــــع الـــســـيـــولـــة عــلــى 
الـــشـــركـــات املــــدرجــــة بــالــســوق 
قـــاعـــدة  تــــوافــــر  وعـــــــدم  األول، 
ــة، وتـــدنـــي  ــ ــاذبــ ــ ــدريــــن جــ مــــصــ
ومعالجة  املــعــلــومــات،  كــفــاءة 

قصور قواعد اإلدراج.
تـــــقـــــســـــيـــــم  أن  وأفــــــــــــــــــــــــــــاد 
الــــســــوق هـــــدف إلـــــى تــشــجــيــع 
الـــخـــاصـــة  الــــشــــركــــات  إدراج 
والــــــحــــــكــــــومــــــيــــــة مـــــــــن خــــــالل 
خلق  وبهدف  عدة،  مقترحات 
لحركة  تنظيمًا  أكــثــر  قــنــوات 

رؤوس األموال.

فيصل الحمد

لدينا إستراتيجية 
متطورة للسنوات 
الثالث املقبلة

السوق السعودي 
سيكون له النصيب 

األكبر من االستثمار 
مقارنة بدول املنطقة

عبدالله العجمي: 
60 ألف جهاز متوافر 
في مختلف املناطق

كــشــف الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي في 
شــركــة الــبــتــرول الــوطــنــيــة، محمد 
املـــطـــيـــري، أن الــقــيــمــة اإلجــمــالــيــة 
للمشاريع تحت التنفيذ واملتوقع 
تنفيذها خالل السنوات الخمس 
املقبلة، تبلغ 5.2 مليار دوالر، من 
مشروع  قرض  قيمة  حساب  دون 

الوقود البيئي.
ــريـــحـــات صــحــافــيــة  وفــــــي تـــصـ
ــة، لــلــتــقــريــر  خــــالل إطـــــالق الـــشـــركـ
الــرابــع لــالســتــدامــة، قــدر املطيري 
ــالــــي ملـــشـــاريـــع  ــمــ ــرأســ ــــصـــــرف الــ الـ
بــنــحــو   ،2024 حــــتــــى  الـــــشـــــركـــــة 
إجــمــالــي  مــــن  دوالر،  مـــلـــيـــار   2.5
ــقـــدر  واملـ  ،2040 حـــتـــى  املـــشـــاريـــع 

قيمتها بنحو 25 مليار دوالر.
املناقصة  أن  املطيري  وأوضــح 
الخاصة بمشروع الدبدبة للطاقة 
الــشــمــســيــة فـــي مــنــطــقــة الــشــقــايــا، 
والـــــــذي يـــتـــم تــنــفــيــذه بــالــتــعــاون 
مـــــع مـــعـــهـــد الــــكــــويــــت لـــالبـــحـــاث 
ــة، مـــــطـــــروحـــــة، مـــنـــوهـــًا  ــيــ ــمــ ــلــ ــعــ الــ
بـــإغـــالق املــنــاقــصــة نــهــايــة يــنــايــر 
هناك  يــكــون  أن  ومــتــوقــعــًا   ،2019
عــــطــــاءات تـــنـــافـــســـيـــة، خــصــوصــًا 
وأن التحالفات املؤهلة للمشاركة 
ــارة عــــن نـــمـــوذج  ــبــ بـــاملـــنـــاقـــصـــة عــ
ومرجحًا  وعاملي،  محلي  مشترك 
والتجاري  الفني  التقييم  انتهاء 

للمشروع في شهر مارس 2019.
وأكـــد املــطــيــري أن آلــيــة تمويل 
بنموذج  سيتم  الــدبــدبــة  مــشــروع 
تمويل املشاريع السابقة نفسها، 
70 في املئة خارجي و30 في املئة 
الــذي  الــنــجــاح  بعد  ذاتـــي،  تمويل 
تحقق في تمويل مشروع الوقود 

البيئي.
ــــة  ــويـ ــ أولـ أن  املــــطــــيــــري  ورأى 
ــيـــة  ــتـ ــكـــويـ ــنــــوك الـ ــبــ ــلــ الــــتــــمــــويــــل لــ
مــمــتــاز  وضـــعـــهـــا  ان  خـــصـــوصـــًا 
ولـــديـــهـــا ســـيـــولـــة جــــيــــدة، كــاشــفــًا 
ــتـــرول الــوطــنــيــة»  ــبـ عـــن تـــوجـــه «الـ
لــلــحــصــول عــلــى تــمــويــل مــشــروع 

«الدبدبة» من البنوك املحلية.
وحــــول نــســب فــوائــد الــقــروض 
الــــتــــي تـــحـــصـــل عـــلـــيـــهـــا الـــشـــركـــة 
ــــح  ــا، أوضــ ــهــ ــعــ ــاريــ لـــتـــمـــويـــل مــــشــ
ــمـــوذج تــمــويــل  املـــطـــيـــري ان كـــل نـ
من  ويختلف  وتوقيته  ظروفه  له 

مشروع آلخر.
ــــات  ــركـ ــ ــــشـ الـ ــة  ــ ــديــ ــ جــ أن  وأكـــــــــــد 
والتحالفات املشاركة في مشروع 
الــــدبــــدبــــة، ســتــظــهــر عـــقـــب إقـــفـــال 
املناقصة، الفتًا إلى أنه حتى االن 

هناك نحو 10 شركات وتحالفات، 
تــنــفــيــذ  مــــــــدة  أن  إلــــــــى  ــرًا  ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ومـ

املشروع ستكون نحو 24 شهرًا.
وقـــــال املـــطـــيـــري إن مــســؤولــيــة 
الــــــشــــــركــــــة تــــكــــمــــن فـــــــي تـــوســـيـــع 
ــا، لــــيــــشــــمــــل املــــــــــــــوارد  ــ ــهــ ــ ــاطــ ــ ـــشــ ــ نـ
املـــســـتـــدامـــة والـــصـــديـــقـــة لــلــبــيــئــة 
ـــيــــًا  بـــــالـــــصـــــمـــــيـــــم، وتــــــــقــــــــوم حــــالـ
بـــاســـتـــخـــدام الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة 
التابعة  الــوقــود  محطات  لتزويد 
لــلــبــتــرول الــوطــنــيــة، مــبــيــنــًا أنــهــا 
ــروع  ــ ــشـ ــ ــــي «مـ ــًا فــ ــيــ ــالــ ــم حــ ــاهــ ــســ تــ
ــلـــطـــاقـــة الـــشـــمـــســـيـــة»،  الــــدبــــدبــــة لـ
ــاء مـــــن املــــــــوارد  ــربــ ــهــ ــكــ إلنـــــتـــــاج الــ

املتجددة.
ولفت املطيري إلى أن «البترول 
دراسة  إلطالق  تستعد  الوطنية» 
تــطــويــر رفــــع الـــطـــاقـــة الــتــكــريــريــة 
ومصفاة  البيئي  الوقود  ملشروع 
ــعـــاون مــــع «كــيــبــك»  ــتـ ــالـ الـــــــــزور، بـ
ومــؤســســة الـــبـــتـــرول، بــنــحــو 130 
يـــومـــيـــًا،  بـــرمـــيـــل  ألــــــف  إلــــــى 160 
مــوضــحــًا أن الــعــمــل جـــــاٍر لــطــرح 
دراســــــة خـــاصـــة إلنـــشـــاء مــصــفــاة 
ــوقـــع أن تـــكـــون فــي  ــتـ جــــديــــدة واملـ

جنوب الكويت.
وأكـــــــد أن الـــشـــركـــة تـــعـــمـــل مــن 
أجـــل حــمــايــة الــبــيــئــة، عــبــر تنفيذ 
املــــشــــاريــــع لــلــتــقــلــيــل ولـــلـــحـــد مــن 
ــار الــعــمــلــيــات الــنــفــطــيــة مشيرًا  آثــ
إلـــــى تــســجــيــل وحــــــــدات مـــشـــروع 
استرجاع غاز الشعلة في مصفاة 
ميناء  ومصفاة  األحــمــدي  ميناء 
ــبـــد الــــلــــه، بـــمـــثـــابـــة إســــهــــام مــن  عـ
الكويت في آلية التنمية النظيفة 

املــنــبــثــقــة عــــن اتـــفـــاقـــيـــة الــتــغــيــيــر 
املناخي لألمم املتحدة.

وأضاف أن «البترول الوطنية» 
الخليج،  دول  فــي  شــركــة  أول  هــي 
ــــة  ــدامـ ــ ــتـ ــ ــرًا عــــــن االسـ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ُتـــــــِعـــــــُد تـ
يـــســـتـــوجـــب جـــــائـــــزة عــــنــــه، وأنـــــه 
أصبحت  ســنــوات   10 مضي  بعد 
عالمة يتم االهتداء بها في مسار 
االستدامة في قطاع النفط والغاز.

الضخمة  املــشــاريــع  أن  وتـــابـــع 
الوقود  مــشــروع  وهــي  الرئيسية، 
ــئــــي وخــــــــط الــــــغــــــاز الـــــرابـــــع  ــيــ ــبــ الــ
والخامس وخزانات الغاز اُملسال 
ــالــــجــــة الـــكـــبـــريـــت  ــعــ ووحــــــــــــــدات مــ
ــــودع املـــــطـــــالع ومــــشــــروع  ــتـ ــ ــــسـ ومـ
ــزام الــشــركــة  ــتــ الـــدبـــدبـــة، تــظــهــر الــ

باالستدامة بعيدة املدى.
الرئيس  نائب  أكــد  جانبه،  من 
الـــتـــنـــفـــيـــذي فــــي الــــشــــركــــة، نــاصــر 
ــرول  ــ ــتــ ــ ــبــ ــ ــ الــــــشــــــمــــــاع، الــــــــتــــــــزام «ال
ــــان حــــصــــول  ــمـ ــ ــــضـ الـــــوطـــــنـــــيـــــة» بـ
أصـــحـــاب املــصــلــحــة لــديــهــا، على 
ــدة،  ــ ــيـ ــ ــهــــة وحـ ــلــــومــــات مـــــن جــ ــعــ مــ
االستدامة  تقارير  أن  إلــى  مشيرًا 
عن  اإلبــالغ  في  املنظمات  تساعد 
االقتصادي  الجانب  على  أدائــهــا 
والبيئي واالجتماعي والقانوني، 
التغيير  وإدارة  األهــــداف  لــوضــع 

بشكل أكثر فاعلية.
ولفت الشماع إلى أن «البترول 
الــدوام  على  استثمرت  الوطنية» 
فــــي زيـــــــادة الــــوعــــي االجـــتـــمـــاعـــي، 
ودعم الجمعيات الخيرية مشيرًا 
ــــول جـــمـــيـــع املـــنـــشـــآت  ــــصـ إلـــــــى حـ
على  الرئيسي  واملكتب  واألقسام 

التقدير والجوائز البيئية.
بــــــــــدورهــــــــــا، تــــــوّقــــــعــــــت مــــديــــر 
الـــعـــالقـــات الـــعـــامـــة واإلعــــــــالم فــي 
الــشــركــة، خــلــود املــطــيــري، أن يتم 
ــــالن عـــن انـــضـــمـــام «الـــبـــتـــرول  اإلعــ
الـــوطـــنـــيـــة» إلــــى املـــيـــثـــاق الــعــاملــي 
هذه  أن  إلــى  الفتة  املتحدة،  لألمم 
ــادرة تـــســـاعـــد الـــشـــركـــات فــي  ــ ــبـ ــ املـ
مــن  بـــمـــســـؤولـــيـــة،  أعـــمـــالـــهـــا  أداء 
خـــــالل تــلــبــيــة إســتــراتــيــجــيــاتــهــا 
ــا الــعــشــر  ــايـ ــلـــوصـ وعـــمـــلـــيـــاتـــهـــا لـ
والبيئة  والعمل  اإلنسان  لحقوق 
ومــــكــــافــــحــــة الــــفــــســــاد واالرتــــــقــــــاء 
ــيــــة، مــثــل  ــمــــعــ ــتــ بــــــــاألهــــــــداف املــــجــ
ــتــــدامــــة  ــيــــة املــــســ ــمــ ــنــ ــتــ أهـــــــــــــداف الــ
لــألمــم املــتــحــدة، مــع التركيز على 
الـــتـــعـــاون والـــتـــجـــديـــد، مــبــيــنــة أن 
ــالــــي هــو  ــة الــــحــ ــ ــدامـ ــ ــتـ ــ تـــقـــيـــر االسـ
األخــيــر الـــذي سيصدر ورقــيــًا، إذ 
ستكون التقارير املقبلة جميعها 

إلكترونيًا.

«أولوية تمويل (الدبدبة) ستكون للبنوك املحلية»

| كتب إيهاب حشيش |

املطيري: 5.2 مليار دوالر مشاريع 
«البترول الوطنية» خالل 5 سنوات

املطيري متوسطًاً قيادات الشركة

الشماع: تقارير البيئة 
والصحة والسالمة تعّزز 

التصنيف التجاري

خلود املطيري: 
التقارير املستقبلية عن 
االستدامة... إلكترونية

«هيونداي شمال الخليج» 
تطلق «أقساط عالبساط»

ــــداي شـــمـــال  ــونـ ــ ــيـ ــ أطـــلـــقـــت «هـ
ــزًا، على  ــّيـ ــمـ الــخــلــيــج» عـــرضـــًا مـ
ــيــــرة مـــــن أحـــــدث  ــبــ مـــجـــمـــوعـــة كــ
ــيــــونــــداي»، مـــن فئة  ــرازات «هــ ــ ــ طـ
شعار  تحت   ،«SUV«و السيدان 
إطار  وفــي  عالبساط»،  «أقــســاط 
الحمالت التسويقية التي تليق 
بـــعـــمـــالئـــهـــا األوفــــــيــــــاء ومــحــبــي 
سيارات العالمة ذات االعتمادية 

الطويلة.
وأشــــــــــارت الــــشــــركــــة إلــــــى أنـــه  
بموجب هذا العرض املمّيز الذي 
يستمر لغاية نهاية شهر يناير 
لـــدى  الـــعـــمـــيـــل  يـــحـــصـــل   ،2019
شــرائــه أي ســيــارة «هــيــونــداي» 
عــلــى أقـــســـاط مــخــفــضــة وســهــلــة 

الدفع.
الـــــشـــــهـــــري  الــــــقــــــســــــط  يــــــــبــــــــدأ  و 
ــارًا،  ــ ــنــ ــ ديــ  139 ــــن  مــ «ســــنــــتــــافــــي»  لـــــ
دنــــانــــيــــر،   109 مــــــن  و»تـــــــــوســـــــــان» 
ــرا»  ــ و»كـــونـــا» مــن 99 ديـــنـــارًا، و»أزيـ
شـــهـــريـــًا،  ــارًا  ــ ــنـ ــ ديـ مــــن 129  ابـــــتـــــداًء 
ــــرى  ــــالت األخــ ــوديــ ــ وغــــيــــرهــــا مــــن املــ

املمّيزة. 
ــعــــرض أيـــضـــًا مـــزايـــا  ويـــشـــمـــل الــ
مــذهــلــة تــشــمــل كــفــالــة املــصــنــع ملــدة 
 5 أو  مــــفــــتــــوح  عــــــــــداد  ســــــنــــــوات   4
يأتي  أيهما  كلم  ألــف  ســنــوات/ 100 
قــبــل، والــتــأمــني ضـــد الــغــيــر مجانًا 

وتسجيل املرور مجانًا.
وأعــــــــــــــــــرب مــــــــــــــــــســــــــــــــــــؤول قـــــســـــم 
الــتــســويــق لــشــركــة شـــمـــال الــخــلــيــج 
التجارية، عن فخر «هيونداي» بأن 
تعبيرًا  الخاص  العرض  هذا  تطلق 
وتقديرًا  بعمالئها،  اهتمامها  عــن 
بسيارات  الكبيرة  وثقتهم  لوالئهم 

العالمة العاملية الجودة.
وأمــــــل أن تــســتــمــر  الـــشـــركـــة فــي 
تــقــديــم أحـــــدث الــــعــــروض واألفـــكـــار 

ــتـــي تــســتــقــطــب اهــتــمــام  ــّيــــزة، الـ املــــمــ
ورضا العمالء وتناسب متطلباتهم 

بشكل دائم.
ويـــــأتـــــي هـــــــذا الـــــعـــــرض لـــيـــؤّكـــد 
العميقة  ــيـــونـــداي»  «هـ ثــقــة  مـــجـــددًا 
بــمــســتــوى الــــجــــودة واملـــتـــانـــة الــتــي 
تــتــمــتــع بــهــا مــنــتــجــاتــهــا، وبـــعـــد أن 
مكانتها  الــخــلــيــج»  أثــبــتــت «شــمــال 
كــإحــدى الــشــركــات األكــثــر نــمــوًا في 
ــتــــي، وواحـــــــــــدة مــن  ــويــ ــكــ الـــــســـــوق الــ
«هـــيـــونـــداي» في  الــــوكــــالء األبــــــرز لــــ

منطقة الشرق األوسط. 
 وتــــأتــــي املــــزايــــا الـــخـــاصـــة الــتــي 
تمنحها «هيونداي» لعمالئها عند 
ــراء، انــطــالقــًا مـــن اهــتــمــامــهــا  ــ كـــل شــ
وتشمل  الطرق،  بأفضل  بإرضائهم 
التأمني ضد الغير وتسجيل املرور 
ــيـــارة  ــثـــمـــني لـــسـ ــًا، وأعـــــلـــــى تـ ــانــ ــجــ مــ
العميل، إضافة إلى عروض صيانة 

ــالــــة مــــــدى الـــحـــيـــاة  ــفــ تـــنـــافـــســـيـــة وكــ
ــــة الــــعــــمــــيــــل)، فـــضـــًال  ــبـ ــ ــــســـــب رغـ (حـ
عــــن األســــعــــار املـــمـــّيـــزة واملــخــفــضــة 
تمنحها  الــتــي  الــســهــلــة  واألقـــســـاط 
ــنــــوك  ــبــ شـــــركـــــة بـــــالـــــتـــــعـــــاون مــــــع الــ

والشركات االئتمانية.  
ــيــــج»  ــلــ ــخــ وتــــــــطــــــــرح «شــــــــمــــــــال الــ
مــن  مـــتـــجـــددة  بــــاقــــة  دوري  بـــشـــكـــل 
إرضــاء  بهدف  التجارية،  الــعــروض 
المــتــالك  فــرصــة  ومنحهم  الــعــمــالء، 
«هيونداي» بأسعار مميزة وسهلة، 
وبهدف املساهمة في تعزيز صورة 
ــة «هــــــيــــــونــــــداي» كـــســـيـــارة  ــعــ ــمــ وســ
ناجحة وكعالمة تجارية استطاعت 
شركات  أقدم  منافسة  قصير  بوقت 
الــســيــارات وأكــثــرهــا عـــراقـــة، ووفـــاء 
لفلسفة العالمة التي تضع حاجات 
العمالء على رأس قائمة أولوياتها 

سواء قبل البيع أو بعده.

ترقية «MSCI» املحتملة 
لألسواق   «MSCI» لـــ  املحتملة  الترقية  أن  الحمد  اعتبر 
ــعــام املــقــبــل، خــطــوة تــمــهــد للنظر فــي ترقية  الــنــاشــئــة فــي ال
السوق إلى مصاف األسواق الناشئة خالل 2019، إذ أبرزت 
«MSCI» عددًا من املبادرات اإليجابية التي قامت البورصة 
السوق،  وتطوير  إصــالح  خطة  ضمن  بتطبيقها  الكويتية 
ومنها تبسيط إجراءات فتح الحسابات، وتطوير التشريعات 

والنظم الخاصة بالتداول واملقاصة وحفظ األوراق املالية.
وأعـــرب عــن إيــمــانــه بــأن إضــافــة الــبــورصــة الكويتية إلى 
مع  الصحيح،  االتــجــاه  فــي  خطوة  السنوية،  املراجعة  قائمة 
األخذ بعني االعتبار أن القرار النهائي في هذا الشأن، يعتمد 
على املشاورات التي ستجريها «MSCI» مع الجهات املعنية 
فــي الـــســـوق، بــمــا فــي ذلـــك املــســتــثــمــرون والــوســطــاء وأمــنــاء 

الحفظ. 
وأكد أن هذه املشاورات ستكون أساسية في تحديد ما 
ستبقى  أنها  أم  الترقية  على  ستحصل  الكويت،  كانت  إذا 

ضمن قائمة املراجعة في السنوات التالية.
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لدينا من شركة إلى شركتين خاصتين يجري تجهيزهما لإلدراج في البورصة

احلمد: «الوطني لالستثمار» منسق ألكبر إصدار سندات 
في تاريخ الكويت لصالح «برقان» بنصف مليار دوالر

لشركة  التنفيذي  الرئيس  قال 
احلمد،  فيصل  لالستثمار  الوطني 
ان لدى الشركة استراتيجية جديدة 
املقبلة،  سنوات  للثالث  ومتطورة 
حيث تتبع احتياجات عمالئها وتركز 
األصول  إدارة  هي  قطاعات   ٣ على 
واخلدمات االستثمارية والوساطة 
املالية، مبينا أن السوق السعودي 
سيكون له نصيب كبير من االستثمار 

مقارنة بدول املنطقة.
مقابلته  خالل  احلمد  وأضاف 
انه  عربية  نيوز  ســكاي  قناة  على 
أكبر  طرح  عن  قريبا  اإلعالن  سيتم 
إصدار سندات بتاريخ الكويت لصالح 
بنك برقان بقيمة تقارب نصـف مليار 

دوالر. 
«الوطني  أن  احلمــد  وذكر 
إلى  شركة  من  لديه  لالســتثمار» 
شركتني خاصتني يجرى جتهيزهما 
لإلدراج في البورصة الكويتية، وذلك 
تكون  بأن  الشركة  مساعي  ضمن 
الوجهة األولى للشركات الناجحة 

الراغبة في اإلدراج في البورصة.
وحول التغيرات التي تشهدها 
احلمد: «ان  قال  الكويتية  البورصة 
البورصة  شــهدتها  التي  التطور 
جذب  في  إيجابي  بشكل  ساهمت 
الشركات لإلدراج، السيما اللوائح 

اجلديدة املشجعة لإلدراج.
وقال احلمد ان االقتصاد الكويتي 
 ،٢٠١٨ في  ملحوظا  حتسنا  شهد 
مبا  الكويتي  االقتصاد  منو  متوقعا 

يقارب ٣٪.
للدولة  العامة  امليزانية  وحول 
قال: ان ارتفاع أسعار النفط ساهم 
في حتسن امليزانية العامة بالرغم 
املخططة  الكبيرة  الزيــادة  من 
لإلنفاق في ميزانية هذه الســنة، 
مع قلة احلاجة إلى الســحب من 
االحتياطي العام، متوقعا أن يتقلص 
العجز هذا العام إلى ١٪ من الناجت 
احمللي اإلجمالي، باعتبار توقعاتنا 
دوالرا   ٧٠ عند  برنت  مزيج  لسعر 

للبرميل.
وفيما يلي نص املقابلة:

حدثنا عن استراتيجية 
الوطني لالستثمار اجلديدة 

في ٢٠١٩؟
اســتراتيجية  لدينــا  ٭ 
ســنوات  للثالث  متطــورة 
املقبلة، مع االخذ باالعتبار ان 
الشركة جتدد استراتيجيتها 
ســنويا حتى تتناســب مع 
املتجددة،  الســوق  أوضاع 
ولكن اســتراتيجيتنا تتبع 
احتياجات عمالئنا، وتركيزنا 
على القطاعات الثالثة التي 
نعمل بها وهي إدارة األصول 
االســتثمارية  واخلدمــات 
والوساطة املالية، فمن ناحية 
قطــاع إدارة األصول فنحن 
مســتمرون في االســتثمار 
باألسواق اخلليجية، حيث 
السعودي  للسوق  سيكون 
نصيــب كبير لالســتثمار، 
أما مــن ناحية االســتثمار 

في الشــركات اخلاصة فقد 
امتمنــا خــالل هذا الشــهر 
صفقة االستحواذ على شركة 
(٤sale) وهي شركة كويتية 
تعمل في قطاع التكنولوجيا، 
وجنري حاليا عملية مراجعة 
شاملة لالستثمارات محليا 
وإقليميا من خالل صناديقنا 
للملكيــات  االســتثمارية 
اخلاصة. وأيضا هناك إقبال 
كبير علــى االســتثمار في 
القطاع العقاري لبعض الدول 
األوروبية، فضال عن اقبال 
كبيــر لتنويع اســتثمارات 
العمالء خارج املنطقة. كما 
أننــا نســتعد لإلعــالن عن 
صفقات فــي النصف األول 

من العام املقبل.
اخلدمات  ناحيــة  ومــن 
االســتثمارية، سنســتكمل 
مسارنا من ناحية االدراجات، 
والســندات حيث ســنعلن 
قريبا عن أكبر إصدار سندات 
في تاريخ الكويت لبنك برقان 
بقيمة ١٥٠ مليون دينار (ما 
يقارب نصف املليار دوالر).

هل هناك إدراجات جديدة 
بالبورصة في ٢٠١٩؟

٭ تسعى الوطني لالستثمار 
ان تكــون الوجهــة األولــى 
للشركات الناجحة الراغبة 
فــي اإلدراج فــي بورصــة 
الكويت، حيث قامت الوطني 
لالستثمار خالل العام بإدراج 
الشــركة املتكاملة القابضة 
في بورصة الكويت. ولدى 
مــن  لالســتثمار  الوطنــي 
شركة إلى شركتني خاصتني 
يجري جتهيزهما لإلدراج في 
البورصــة الكويتية. وكلتا 
الصفقتني في املراحل املبكرة 
من االعداد ومن غير املتوقع 

ادراج الشركتني في ٢٠١٩.

ما تقييمكم ألداء االقتصاد 
الكويتي؟

٭ شــهد االقتصاد الكويتي 

حتســنا ملحوظا في ٢٠١٨، 
حيث نتوقع ارتفاع معدالت 
النمــو ٢٫٨٪ للنشــاط غير 
النفطــي و٢٫٥٪ فــي إنتاج 
يــؤدي  قــد  ممــا  النفــط، 
إلــى زيــادة النــاجت احمللي 
 .٪٢٫٦ بنســبة  اإلجمالــي 
وبالنســبة لتوقعاتنا لعام 
٢٠١٩ نتوقع أن تبلغ نسبة 
النمو االجمالي ما يقارب ٣٪، 
وهو ما يعتبر منوا جيدا في 
ظل هذه الظروف االقتصادية 

في املنطقة.
أما فيمــا يخص الوضع 
املالي فقد ساهم ارتفاع أسعار 
امليزانية  حتسن  في  النفط 
العامة بالرغــم من الزيادة 
لإلنفاق  املخططة  الكبيــرة 
في ميزانية هذه السنة، مع 
قلــة احلاجة إلى الســحب 
مــن االحتياطي العام. ومن 
املتوقع أن يتقلص العجز هذا 
العام إلى ١٪ من الناجت احمللي 
اإلجمالي، باعتبار توقعاتنا 
لسعر مزيج برنت عند ٧٠ 
للبرميل (متوســط  دوالرا 

السنة املالية).

هل تشعر ان البورصة 
أصبحت جاذبة إلدراج املزيد 

من الشركات؟
التغييــرات  بالتأكيــد،  ٭ 
بورصــة  فــي  امللحوظــة 
بشــكل  تســاهم  الكويــت 
إيجابي في جذب الشركات 
لــإلدراج، الســيما اللوائح 
اجلديدة املشجعة لإلدراج. 
على سبيل املثال، من خالل 
إزالــة متطلبــات الربحية، 
أصبح من املمكن للشركات 
الناشئة التي تتمتع بآفاق 
منو جيــدة ان جتمع رأس 
املــال وتدرج فــي بورصة 
الكويت. إضافة، االنضمام 
للمؤشرات العاملية سيزيد 
اهتمام الشــركات اخلاصة 
في  العامليني  واملستثمرين 

السوق الكويتي.

فيصل احلمد

نستعد لإلعالن عن 
صفقات في النصف 

األول من ٢٠١٩

نتوقع ارتفاع 
معدالت منو 

االقتصاد الكويتي 
٣٪.. وزيادة الناجت 
احمللي اإلجمالي 

٪٢٫٦

عبر فيصل احلمد بشأن مدى جاهزية 
 «MSCI» البورصة للترقية احملتملة لـ
لألسواق الناشئة في العام املقبل بانها 
خطوة متهد للنظر في ترقية السوق 
إلى مصاف األســواق الناشئة خالل 

٢٠١٩. وكانــت MSCI قــد أعلنت في 
يونيو ٢٠١٨ أنها ســتضيف الكويت 
إلى قائمة املراجعة الســنوية، ونحن 
نؤمن بأن إضافة البورصة الكويتية إلى 
قائمة املراجعة السنوية تعتبر خطوة 

في االجتاه الصحيح، مع األخذ بعني 
االعتبار أن القرار النهائي في هذا الشأن 
يعتمد على املشاورات التي ستجريها 
MSCI مع اجلهات املعنية في السوق، 
مبا في ذلك املســتثمرون والوسطاء 

وأمناء احلفظ. ومبا ال شــك فيه أن 
في  أساسية  ستكون  املشاورات  هذه 
حتديد ما إذا كانت الكويت ستحصل 
على الترقية أم أنها ستبقى ضمن قائمة 

املراجعة في السنوات التالية.

الترقية احملتملة لـ «MSCI».. خطوة في االجتاه الصحيح

«ITS» حتصد جائزة «أفضل مزود
للحلول التكنولوجية املصرفية الرقمية لعام ٢٠١٨»

«الوطني»: «الفيدرالي األميركي» قد يبطئ برنامجه لرفع الفائدة
قال تقرير صادر عن بنك الكويت 
الوطني إن مجلس االحتياط الفيدرالي 
األميركي يعتقد اآلن أن أسعار الفائدة 
تقترب من احلد األدنى لتوقعاته عند 
املستوى احليادي، ما يفسح املجال أمام 
إبطاء برنامجه لرفع أسعار الفائدة، وال 
يزال يتوقع أن يرفــع البنك املركزي 
نطاقه املستهدف من ٢٫٢٥٪ إلى ٢٫٥٪ 
خالل اجتماعه الذي سينعقد في ١٨-١٩ 
ديسمبر. ولكن مع عدم بلوغ التضخم 
األساس النسبة املستهدفة البالغة ٢٪، 
قــد يقــرر املجلس أن يخفــف وتيرة 

التقييد في ٢٠١٩. 
وفي تفصيــل التضخم األميركي، 
أفادت وزارة العمل األميركية بأنه يبدو 
أنه يرتفع بأبطأ وتيرة له في األشهر 

التسعة املنتهية في نوفمبر. 
فمع تراجع تكاليف الوقود والطاقة، 
تراجع سعر املستهلك الكلي من ٢٫٥٪ 

في أكتوبر إلى ٢٫٢٪، وارتفع التضخم 
األســاس، وهو مقياس أهم بالنسبة 
للمجلس، من ٢٫١٪ الشهر املاضي إلى 
٢٫٢٪.  وبعد ارتفاع األسعار في بداية 
الســنة، تشــير البيانات األخيرة إلى 
تراجع الضغوطات السعرية. وفي هذه 
األثنــاء، تقلص الهامش بني ســندات 
اخلزينة ذات مدة سنتني والسندات ذات 
مدة عشر سنوات، ما يشير إلى احتمال 

حصول تباطؤ اقتصادي مستقبال.
والتحــدي الــذي يواجــه مجلس 
االحتياط الفيدرالي اآلن هو املوازنة بني 
املخاطر العاملية واألداء املرن لالقتصاد 
األميركي احمللي. فثقة املستثمر تأثرت 
حاليا مبجموعة من الضغوطات العاملية 
مثل احتمال خروج صعب لبريطانيا 
من االحتاد األوروبي وتنامي التوترات 
التجارية بني أميركا والصني. وقد منا 
االقتصــاد األميركــي بنســبة معدلة 

سنويه بلغت ٣٫٥٪ في الربع الثالث، 
فيما استمرت البطالة باملراوحة عند 
أبطأ معدل لها منذ أواخر الستينيات 
عند ٣٫٧٪. على صعيد التجارة، قامت 
الصني بخطوة رئيسة باجتاه خفض 
التوترات، حيث استأنفت شراء فول 
الصويا األميركي بشراء ١٫٥ إلى ٢ مليون 
طن، األمر الذي أعطى مهلة للمزارعني 

األميركيني.
ومــن اجلدير ذكره أن هذا هو أول 
حتــرك كبيــر منذ أن بــدأت الدولتان 
بفرض رسوم ضريبية ورسوم مقابلة، 
حيــث فرضت الصــني ضريبة ثأرية 
نســبتها ٢٥٪ على فول الصويا بعد 
أن فرض ترامب ضرائب جمركية على 
ما قيمته باليني الدوالرات من السلع. 
وفي األسبوع املاضي، حتركت الصني 
أيضا خلفض الرسوم اجلمركية على 
السيارات األميركية من ٤٠٪ إلى ١٥٪. 

وتأتي هذه القرارات عقب االتفاق 
بني الرئيسني شي جينبينغ ودونالد 
ترامب علــى هدنة مدتها ٩٠ يوما في 
بداية هذا الشهر. وبالنظر إلى املستقبل، 
فإن املسؤولني األميركيني والصينيني 
لن يقومــوا مبحادثات جتارية وجها 
لوجه حتى يناير ٢٠١٩. وبغض النظر 
عما تقدم، يبدو أن هذه املبادرات فشلت 
في تقدمي دعم كبير لألسواق، بل كان 
احلذر هو اإلحساس املهيمن بالنسبة 
لكل األسهم العاملية. فقد خلق انعكاس 
منحنــى العائــد األميركــي، وتراجع 
البيانات االقتصادية، واملخاوف حيال 
تباطؤ عاملي، مناخا متشائما نوعا ما. 
وعانت صناديق األســهم األميركية، 
بســبب عدم اليقني، من خروج ٢٧٫٧ 
مليار دوالر في األســبوع املنتهي في 
١٢ ديسمبر بعد فترة ممتدة من التقلب 

في أسعار األسهم.

حصدت مجموعة أنظمة 
الكمبيوتر املتكاملة العاملية 
الشــركات  إحــدى   ،(ITS)
املتخصصة في مجال تزويد 
التكنولوجيــة  املنتجــات 
اإلســالمي،  املالي  للقطــاع 
جائزة «أفضل مزود للحلول 
املصرفيــة  التكنولوجيــة 
الرقمية للعام ٢٠١٨»، وذلك 
منتجاتهــا  مجموعــة  عــن 
املبتكرة «ETHIX» في احلفل 
الرابع للمصارف اإلسالمية 
(IRBA) الذي أقيم مؤخرا في 
فندق املاريــوت دبي، دولة 

اإلمارات العربية املتحدة. 
وتسلم اجلائزة بالنيابة 
الرئيــس  املجموعــة  عــن 
التنفيذي عصام اخلشــنام 
كبــار  حضــره  حفــل  فــي 
الشــخصيات الرائــدة فــي 
القطــاع املصرفــي من دول 
اخلليجي،  التعاون  مجلس 
والشرق األقصى، وأفريقيا، 
هــذا  الغربيــة،  والــدول 

باإلضافة إلى كبار العاملني 
في قطاع الصحافة واإلعالم. 
بان  اخلشــنام  وصــرح 
مجموعة (ITS) تعتبر فوزها 
بجائزة «أفضل مزود للحلول 
املصرفيــة  التكنولوجيــة 
الرقمية للعــام ٢٠١٨»، أبلغ 
دليــل علــى متيــز حلــول 

«ETHIX» املصرفية اإلسالمية 
املعلومــات،  لتكنولوجيــا 
وإعتمادها من قبل العديد من 
املؤسسات املالية واملصرفية 
الرائدة عامليا، ملا تسهم به من 
تعزيز تنافسية املؤسسات 
املصرفية، وتوفير اخلدمات 
املصرفية الفريدة من نوعها 
للعمــالء. واضــاف: توفــر 
 «ETHIX» مجموعــة حلــول
مــن  عــددا  التكنولوجيــة 
املنتجات واخلدمات متعددة 
القنوات ســواء لألفــراد أو 
الشركات في مجال التمويل 
اإلسالمي واالســتثمار، مبا 
املصرفي  النظــام  ذلــك  في 
التمويل  نظــام  األساســي، 
متقــدم  نظــام  التجــاري، 
األرباح  حصــة  الحتســاب 
وتوزيعهــا وفق الشــريعة 
اإلســالمية، مكننة إجراءات 
الفروع، العمليات املصرفية 
عن طريــق احللول التقنية 
 ETHIX Digital» الرقميــة 

Suite»، أجهزة الفروع الرقمية 
التحكــم  لوحــات   ،(XTM)
والتقارير، باإلضافة إلى عدد 
آخر من املنتجات واخلدمات 
املميزة. ومت تطوير مجموعة 
منتجات «ETHIX» من خالل 
تكنولوجيا  وســائل  أحدث 
املعلومــات بهــدف توفيــر 
الدعم للمؤسسات املالية في 
سعيها املستمر للوصول إلى 
التميز التشغيلي، ومواكبة 
متطلبات السوق املتزايدة، 
وحتقيق  التكلفــة  وخفض 

أعلى معدالت الربحية.
وشــدد اخلشــنام علــى 
استمرار الشركة في جهوده 
لالرتقاء مبنظومة خدماتها 
التي  التقنيــة  ومنتجاتهــا 
تضعها في خدمة الصيرفة 
االســالمية حــول العالــم، 
ومــن خاللهــا يتــم توفير 
احللول للعديد من املصارف 
واملؤسســات  والشــركات 

الكبرى حول العالم.

عصام اخلشنام متسلما اجلائزة

اخلاصة بركاب الدرجتني «األولى» و«رجال األعمال»
«Tالكويتية» تفتتح قاعة «بيان» في مبنى «٤»

دشنت شركة اخلطوط اجلوية الكويتية 
قاعة «بيان» اخلاصة بركاب الدرجتني «األولى» 
و«رجال األعمال» في مبنى الركاب (T٤)، حيث 
افتتــح القاعة رئيس اإلدارة العامة للطيران 
املدني الشيخ سلمان احلمود ورئيس مجلس 
إدارة اخلطــوط اجلويــة الكويتية يوســف 
اجلاسم، وبحضور الرئيس التنفيذي للخطوط 
اجلوية الكويتية م.كامل العوضي، ورئيس 
مجلس إدارة مؤسسة انشيون العاملية إلدارة 
املطارات كوانغ سو لي، واملدير العام لإلدارة 
العامة ألمن املطار اللواء وليد الصالح، وعدد 
من املسؤولني في اخلطوط اجلوية الكويتية 

واإلدارة العامة للطيران املدني.
وتخلــل االفتتاح جولة فــي أنحاء القاعة 
للتعرف على اخلدمــات املتوافرة واملتنوعة 
فيهــا وما تقدمه من تقنيات ووســائل راحة 
وترفيه لــركاب الدرجتني «األولى» و«رجال 
األعمال»، حيث تعد قاعة بيان القاعة الثانية 
التي يتم افتتاحها في مبنى الركاب (T٤) بعد 
قاعة «املباركية» املخصصة لركاب الدرجتني 

«األولى» و«رجال األعمال».
وعلى هامش االفتتاح، تقدم رئيس اإلدارة 
العامة للطيران املدني الشيخ سلمان احلمود 
بالتهاني للخطوط اجلوية الكويتية مبناسبة 
افتتاح قاعة «بيان» والتي نفذت على أحدث 
التجهيــزات والتصاميم، كما تقدم بالشــكر 
لرئيس مجلس إدارة اخلطوط اجلوية الكويتية 
يوسف اجلاسم وجميع املسؤولني في الشركة 
على اخلدمات املميزة والنقلة الكبيرة في تلك 
اخلدمات املقدمة للركاب، متمنيا للناقل الوطني 
مزيدا من االزدهار والتقدم في خدمة الركاب، 
وتنفيذ التوجيهات السامية حلضرة صاحب 
السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد، وسمو 
ولي عهده األمني الشيخ نواف األحمد، وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك، 
ليحرصــوا كل احلــرص علــى تطوير مطار 
الكويــت الدولي مبا يتواكب مــع التطورات 

احلديثة وسمعة الكويت.
وأضاف احلمود أن اإلدارة العامة للطيران 
املدني تشيد بجهود اجلميع وتعاون اجلهات 
األخرى خاصة وزارة الداخلية واإلدارة العامة 
للجمــارك الذين يعملون على مدار الســاعة 
لتحقيق نقلة كبيرة في مجال تطوير اخلدمات 
والتسهيالت وفي الوقت ذاته احملافظة على 
األجواء اآلمنة وأيضــا أمن املطار مبا يحقق 

املصلحة العامة.
مــن جانبه، أعرب يوســف اجلاســم عن 

ســعادته بافتتاح قاعة «بيان»، مشــيرا إلى 
أن افتتاح القاعة يعد إجنازا آخر يضاف الى 
إجنــازات اخلطوط اجلويــة الكويتية وذلك 
ضمــن ســعيها لتطوير خدماتهــا املتنوعة، 
حيث يعد افتتــاح قاعة «بيان» مكمال لقاعة 
«املباركيــة» املخصصــة للدرجتني «األولى» 
و«رجــال األعمال» في الدور األرضي وضمن 
املخطــط املقرر ملبنى الــركاب رقم ٤ وأيضا 
استكماال خلدمات اخلطوط اجلوية الكويتية 
لركابها، مشيدا في الوقت ذاته باجلهود املبذولة 
من قبل موظفي «الكويتية» والشركة املنفذة 
في ســرعة إعداد وإجناز وتنفيذ تلك القاعة 
بكفاءة عالية ووقت قصير وقياسي وذلك خالل 
فترة ٧٠ يوما، كما تطلع اجلاسم لتوسعة تلك 
القاعة من الناحية الشرقية لتقدمي مستوى 

متميز من اخلدمات.
وتقدم اجلاسم بجزيل الشكر لإلدارة العامة 
للطيران املدني وعلى رأســها الشيخ سلمان 
احلمود ولسائر القيادات والعاملني في الطيران 
املدني على ما بذلوه من جهود مشكورة لدعمهم 
املستمر وتعاونهم امللموس في تسهيل وتذليل 
كل العقبات أمام اخلطوط الكويتية في تصميم 
وتنفيــذ قاعة «بيان»، وكذلك بنقل تشــغيل 
 (T١) رحــالت اخلطوط اجلوية الكويتية من
إلى (T٤)، كما تقدم بالشكر ملؤسسة انشيون 
العاملية إلدارة املطارات لدخولها مع اخلطوط 
اجلويــة الكويتيــة واالدارة العامة للطيران 
املدني في إدارة مبنى الركاب (T٤)، الفتا الى 
أن اخلطوط اجلوية الكويتية بالتنسيق مع 
مؤسســة انشيون ســتحقق أهداف الطيران 
املدنــي ليكون مبنى الــركاب رقم ٤ منوذجا 

لإلدارة احلديثة للمطارات.
وتابع اجلاسم: «تأتي تلك اإلجنازات حتقيقا 
للتوجيهات السامية حلضرة صاحب السمو 
أمير البالد الشيخ صباح األحمد، وسمو ولي 
عهــده األمني الشــيخ نواف األحمد، وســمو 
رئيس مجلس الوزراء الشــيخ جابر املبارك 
منــذ اللحظات األولى التــي مت افتتاح مبنى 
الركاب رقم ٤ لسرعة إجناز جميع اخلدمات 
ونحن نسير حسب تلك التوجيهات آملني أن 

نكون عند حسن الظن».
واختتم اجلاســم تصريحه بالتأكيد على 
سعي اخلطوط اجلوية الكويتية املستمر نحو 
تطوير خدماتها وإضافة خدمات أخرى جديدة 
تتواكب مع أحدث ما يقدمه عالم الطيران من 
وسائل ترفيه لتجعل جتربة السفر على منت 

طائرات «الكويتية» ممتعة ومريحة.

الشيخ سلمان احلمود ويوسف اجلاسم واللواء وليد الصالح وكوانغ سو لي في لقطة جماعية مع املدعوين

الشيخ سلمان احلمود ويوسف اجلاسم واللواء وليد الصالح وكوانغ سو لي خالل قص شريط افتتاح قاعة بيان 
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احلمد: «الوطني لالستثمار» منسق ألكبر إصدار سندات 
في تاريخ الكويت لصالح «برقان» بنصف مليار دوالر

لشركة  التنفيذي  الرئيس  قال 
احلمد،  فيصل  لالستثمار  الوطني 
ان لدى الشركة استراتيجية جديدة 
املقبلة،  سنوات  للثالث  ومتطورة 
حيث تتبع احتياجات عمالئها وتركز 
األصول  إدارة  هي  قطاعات   ٣ على 
واخلدمات االستثمارية والوساطة 
املالية، مبينا أن السوق السعودي 
سيكون له نصيب كبير من االستثمار 

مقارنة بدول املنطقة.
مقابلته  خالل  احلمد  وأضاف 
انه  عربية  نيوز  ســكاي  قناة  على 
أكبر  طرح  عن  قريبا  اإلعالن  سيتم 
إصدار سندات بتاريخ الكويت لصالح 
بنك برقان بقيمة تقارب نصـف مليار 

دوالر. 
«الوطني  أن  احلمــد  وذكر 
إلى  شركة  من  لديه  لالســتثمار» 
شركتني خاصتني يجرى جتهيزهما 
لإلدراج في البورصة الكويتية، وذلك 
تكون  بأن  الشركة  مساعي  ضمن 
الوجهة األولى للشركات الناجحة 

الراغبة في اإلدراج في البورصة.
وحول التغيرات التي تشهدها 
احلمد: «ان  قال  الكويتية  البورصة 
البورصة  شــهدتها  التي  التطور 
جذب  في  إيجابي  بشكل  ساهمت 
الشركات لإلدراج، السيما اللوائح 

اجلديدة املشجعة لإلدراج.
وقال احلمد ان االقتصاد الكويتي 
 ،٢٠١٨ في  ملحوظا  حتسنا  شهد 
مبا  الكويتي  االقتصاد  منو  متوقعا 

يقارب ٣٪.
للدولة  العامة  امليزانية  وحول 
قال: ان ارتفاع أسعار النفط ساهم 
في حتسن امليزانية العامة بالرغم 
املخططة  الكبيرة  الزيــادة  من 
لإلنفاق في ميزانية هذه الســنة، 
مع قلة احلاجة إلى الســحب من 
االحتياطي العام، متوقعا أن يتقلص 
العجز هذا العام إلى ١٪ من الناجت 
احمللي اإلجمالي، باعتبار توقعاتنا 
دوالرا   ٧٠ عند  برنت  مزيج  لسعر 

للبرميل.
وفيما يلي نص املقابلة:

حدثنا عن استراتيجية 
الوطني لالستثمار اجلديدة 

في ٢٠١٩؟
اســتراتيجية  لدينــا  ٭ 
ســنوات  للثالث  متطــورة 
املقبلة، مع االخذ باالعتبار ان 
الشركة جتدد استراتيجيتها 
ســنويا حتى تتناســب مع 
املتجددة،  الســوق  أوضاع 
ولكن اســتراتيجيتنا تتبع 
احتياجات عمالئنا، وتركيزنا 
على القطاعات الثالثة التي 
نعمل بها وهي إدارة األصول 
االســتثمارية  واخلدمــات 
والوساطة املالية، فمن ناحية 
قطــاع إدارة األصول فنحن 
مســتمرون في االســتثمار 
باألسواق اخلليجية، حيث 
السعودي  للسوق  سيكون 
نصيــب كبير لالســتثمار، 
أما مــن ناحية االســتثمار 

في الشــركات اخلاصة فقد 
امتمنــا خــالل هذا الشــهر 
صفقة االستحواذ على شركة 
(٤sale) وهي شركة كويتية 
تعمل في قطاع التكنولوجيا، 
وجنري حاليا عملية مراجعة 
شاملة لالستثمارات محليا 
وإقليميا من خالل صناديقنا 
للملكيــات  االســتثمارية 
اخلاصة. وأيضا هناك إقبال 
كبير علــى االســتثمار في 
القطاع العقاري لبعض الدول 
األوروبية، فضال عن اقبال 
كبيــر لتنويع اســتثمارات 
العمالء خارج املنطقة. كما 
أننــا نســتعد لإلعــالن عن 
صفقات فــي النصف األول 

من العام املقبل.
اخلدمات  ناحيــة  ومــن 
االســتثمارية، سنســتكمل 
مسارنا من ناحية االدراجات، 
والســندات حيث ســنعلن 
قريبا عن أكبر إصدار سندات 
في تاريخ الكويت لبنك برقان 
بقيمة ١٥٠ مليون دينار (ما 
يقارب نصف املليار دوالر).

هل هناك إدراجات جديدة 
بالبورصة في ٢٠١٩؟

٭ تسعى الوطني لالستثمار 
ان تكــون الوجهــة األولــى 
للشركات الناجحة الراغبة 
فــي اإلدراج فــي بورصــة 
الكويت، حيث قامت الوطني 
لالستثمار خالل العام بإدراج 
الشــركة املتكاملة القابضة 
في بورصة الكويت. ولدى 
مــن  لالســتثمار  الوطنــي 
شركة إلى شركتني خاصتني 
يجري جتهيزهما لإلدراج في 
البورصــة الكويتية. وكلتا 
الصفقتني في املراحل املبكرة 
من االعداد ومن غير املتوقع 

ادراج الشركتني في ٢٠١٩.

ما تقييمكم ألداء االقتصاد 
الكويتي؟

٭ شــهد االقتصاد الكويتي 

حتســنا ملحوظا في ٢٠١٨، 
حيث نتوقع ارتفاع معدالت 
النمــو ٢٫٨٪ للنشــاط غير 
النفطــي و٢٫٥٪ فــي إنتاج 
يــؤدي  قــد  ممــا  النفــط، 
إلــى زيــادة النــاجت احمللي 
 .٪٢٫٦ بنســبة  اإلجمالــي 
وبالنســبة لتوقعاتنا لعام 
٢٠١٩ نتوقع أن تبلغ نسبة 
النمو االجمالي ما يقارب ٣٪، 
وهو ما يعتبر منوا جيدا في 
ظل هذه الظروف االقتصادية 

في املنطقة.
أما فيمــا يخص الوضع 
املالي فقد ساهم ارتفاع أسعار 
امليزانية  حتسن  في  النفط 
العامة بالرغــم من الزيادة 
لإلنفاق  املخططة  الكبيــرة 
في ميزانية هذه السنة، مع 
قلــة احلاجة إلى الســحب 
مــن االحتياطي العام. ومن 
املتوقع أن يتقلص العجز هذا 
العام إلى ١٪ من الناجت احمللي 
اإلجمالي، باعتبار توقعاتنا 
لسعر مزيج برنت عند ٧٠ 
للبرميل (متوســط  دوالرا 

السنة املالية).

هل تشعر ان البورصة 
أصبحت جاذبة إلدراج املزيد 

من الشركات؟
التغييــرات  بالتأكيــد،  ٭ 
بورصــة  فــي  امللحوظــة 
بشــكل  تســاهم  الكويــت 
إيجابي في جذب الشركات 
لــإلدراج، الســيما اللوائح 
اجلديدة املشجعة لإلدراج. 
على سبيل املثال، من خالل 
إزالــة متطلبــات الربحية، 
أصبح من املمكن للشركات 
الناشئة التي تتمتع بآفاق 
منو جيــدة ان جتمع رأس 
املــال وتدرج فــي بورصة 
الكويت. إضافة، االنضمام 
للمؤشرات العاملية سيزيد 
اهتمام الشــركات اخلاصة 
في  العامليني  واملستثمرين 

السوق الكويتي.

فيصل احلمد

نستعد لإلعالن عن 
صفقات في النصف 

األول من ٢٠١٩

نتوقع ارتفاع 
معدالت منو 

االقتصاد الكويتي 
٣٪.. وزيادة الناجت 
احمللي اإلجمالي 

٪٢٫٦

عبر فيصل احلمد بشأن مدى جاهزية 
 «MSCI» البورصة للترقية احملتملة لـ
لألسواق الناشئة في العام املقبل بانها 
خطوة متهد للنظر في ترقية السوق 
إلى مصاف األســواق الناشئة خالل 

٢٠١٩. وكانــت MSCI قــد أعلنت في 
يونيو ٢٠١٨ أنها ســتضيف الكويت 
إلى قائمة املراجعة الســنوية، ونحن 
نؤمن بأن إضافة البورصة الكويتية إلى 
قائمة املراجعة السنوية تعتبر خطوة 

في االجتاه الصحيح، مع األخذ بعني 
االعتبار أن القرار النهائي في هذا الشأن 
يعتمد على املشاورات التي ستجريها 
MSCI مع اجلهات املعنية في السوق، 
مبا في ذلك املســتثمرون والوسطاء 

وأمناء احلفظ. ومبا ال شــك فيه أن 
في  أساسية  ستكون  املشاورات  هذه 
حتديد ما إذا كانت الكويت ستحصل 
على الترقية أم أنها ستبقى ضمن قائمة 

املراجعة في السنوات التالية.

الترقية احملتملة لـ «MSCI».. خطوة في االجتاه الصحيح

«ITS» حتصد جائزة «أفضل مزود
للحلول التكنولوجية املصرفية الرقمية لعام ٢٠١٨»

«الوطني»: «الفيدرالي األميركي» قد يبطئ برنامجه لرفع الفائدة
قال تقرير صادر عن بنك الكويت 
الوطني إن مجلس االحتياط الفيدرالي 
األميركي يعتقد اآلن أن أسعار الفائدة 
تقترب من احلد األدنى لتوقعاته عند 
املستوى احليادي، ما يفسح املجال أمام 
إبطاء برنامجه لرفع أسعار الفائدة، وال 
يزال يتوقع أن يرفــع البنك املركزي 
نطاقه املستهدف من ٢٫٢٥٪ إلى ٢٫٥٪ 
خالل اجتماعه الذي سينعقد في ١٨-١٩ 
ديسمبر. ولكن مع عدم بلوغ التضخم 
األساس النسبة املستهدفة البالغة ٢٪، 
قــد يقــرر املجلس أن يخفــف وتيرة 

التقييد في ٢٠١٩. 
وفي تفصيــل التضخم األميركي، 
أفادت وزارة العمل األميركية بأنه يبدو 
أنه يرتفع بأبطأ وتيرة له في األشهر 

التسعة املنتهية في نوفمبر. 
فمع تراجع تكاليف الوقود والطاقة، 
تراجع سعر املستهلك الكلي من ٢٫٥٪ 

في أكتوبر إلى ٢٫٢٪، وارتفع التضخم 
األســاس، وهو مقياس أهم بالنسبة 
للمجلس، من ٢٫١٪ الشهر املاضي إلى 
٢٫٢٪.  وبعد ارتفاع األسعار في بداية 
الســنة، تشــير البيانات األخيرة إلى 
تراجع الضغوطات السعرية. وفي هذه 
األثنــاء، تقلص الهامش بني ســندات 
اخلزينة ذات مدة سنتني والسندات ذات 
مدة عشر سنوات، ما يشير إلى احتمال 

حصول تباطؤ اقتصادي مستقبال.
والتحــدي الــذي يواجــه مجلس 
االحتياط الفيدرالي اآلن هو املوازنة بني 
املخاطر العاملية واألداء املرن لالقتصاد 
األميركي احمللي. فثقة املستثمر تأثرت 
حاليا مبجموعة من الضغوطات العاملية 
مثل احتمال خروج صعب لبريطانيا 
من االحتاد األوروبي وتنامي التوترات 
التجارية بني أميركا والصني. وقد منا 
االقتصــاد األميركــي بنســبة معدلة 

سنويه بلغت ٣٫٥٪ في الربع الثالث، 
فيما استمرت البطالة باملراوحة عند 
أبطأ معدل لها منذ أواخر الستينيات 
عند ٣٫٧٪. على صعيد التجارة، قامت 
الصني بخطوة رئيسة باجتاه خفض 
التوترات، حيث استأنفت شراء فول 
الصويا األميركي بشراء ١٫٥ إلى ٢ مليون 
طن، األمر الذي أعطى مهلة للمزارعني 

األميركيني.
ومــن اجلدير ذكره أن هذا هو أول 
حتــرك كبيــر منذ أن بــدأت الدولتان 
بفرض رسوم ضريبية ورسوم مقابلة، 
حيــث فرضت الصــني ضريبة ثأرية 
نســبتها ٢٥٪ على فول الصويا بعد 
أن فرض ترامب ضرائب جمركية على 
ما قيمته باليني الدوالرات من السلع. 
وفي األسبوع املاضي، حتركت الصني 
أيضا خلفض الرسوم اجلمركية على 
السيارات األميركية من ٤٠٪ إلى ١٥٪. 

وتأتي هذه القرارات عقب االتفاق 
بني الرئيسني شي جينبينغ ودونالد 
ترامب علــى هدنة مدتها ٩٠ يوما في 
بداية هذا الشهر. وبالنظر إلى املستقبل، 
فإن املسؤولني األميركيني والصينيني 
لن يقومــوا مبحادثات جتارية وجها 
لوجه حتى يناير ٢٠١٩. وبغض النظر 
عما تقدم، يبدو أن هذه املبادرات فشلت 
في تقدمي دعم كبير لألسواق، بل كان 
احلذر هو اإلحساس املهيمن بالنسبة 
لكل األسهم العاملية. فقد خلق انعكاس 
منحنــى العائــد األميركــي، وتراجع 
البيانات االقتصادية، واملخاوف حيال 
تباطؤ عاملي، مناخا متشائما نوعا ما. 
وعانت صناديق األســهم األميركية، 
بســبب عدم اليقني، من خروج ٢٧٫٧ 
مليار دوالر في األســبوع املنتهي في 
١٢ ديسمبر بعد فترة ممتدة من التقلب 

في أسعار األسهم.

حصدت مجموعة أنظمة 
الكمبيوتر املتكاملة العاملية 
الشــركات  إحــدى   ،(ITS)
املتخصصة في مجال تزويد 
التكنولوجيــة  املنتجــات 
اإلســالمي،  املالي  للقطــاع 
جائزة «أفضل مزود للحلول 
املصرفيــة  التكنولوجيــة 
الرقمية للعام ٢٠١٨»، وذلك 
منتجاتهــا  مجموعــة  عــن 
املبتكرة «ETHIX» في احلفل 
الرابع للمصارف اإلسالمية 
(IRBA) الذي أقيم مؤخرا في 
فندق املاريــوت دبي، دولة 

اإلمارات العربية املتحدة. 
وتسلم اجلائزة بالنيابة 
الرئيــس  املجموعــة  عــن 
التنفيذي عصام اخلشــنام 
كبــار  حضــره  حفــل  فــي 
الشــخصيات الرائــدة فــي 
القطــاع املصرفــي من دول 
اخلليجي،  التعاون  مجلس 
والشرق األقصى، وأفريقيا، 
هــذا  الغربيــة،  والــدول 

باإلضافة إلى كبار العاملني 
في قطاع الصحافة واإلعالم. 
بان  اخلشــنام  وصــرح 
مجموعة (ITS) تعتبر فوزها 
بجائزة «أفضل مزود للحلول 
املصرفيــة  التكنولوجيــة 
الرقمية للعــام ٢٠١٨»، أبلغ 
دليــل علــى متيــز حلــول 

«ETHIX» املصرفية اإلسالمية 
املعلومــات،  لتكنولوجيــا 
وإعتمادها من قبل العديد من 
املؤسسات املالية واملصرفية 
الرائدة عامليا، ملا تسهم به من 
تعزيز تنافسية املؤسسات 
املصرفية، وتوفير اخلدمات 
املصرفية الفريدة من نوعها 
للعمــالء. واضــاف: توفــر 
 «ETHIX» مجموعــة حلــول
مــن  عــددا  التكنولوجيــة 
املنتجات واخلدمات متعددة 
القنوات ســواء لألفــراد أو 
الشركات في مجال التمويل 
اإلسالمي واالســتثمار، مبا 
املصرفي  النظــام  ذلــك  في 
التمويل  نظــام  األساســي، 
متقــدم  نظــام  التجــاري، 
األرباح  حصــة  الحتســاب 
وتوزيعهــا وفق الشــريعة 
اإلســالمية، مكننة إجراءات 
الفروع، العمليات املصرفية 
عن طريــق احللول التقنية 
 ETHIX Digital» الرقميــة 

Suite»، أجهزة الفروع الرقمية 
التحكــم  لوحــات   ،(XTM)
والتقارير، باإلضافة إلى عدد 
آخر من املنتجات واخلدمات 
املميزة. ومت تطوير مجموعة 
منتجات «ETHIX» من خالل 
تكنولوجيا  وســائل  أحدث 
املعلومــات بهــدف توفيــر 
الدعم للمؤسسات املالية في 
سعيها املستمر للوصول إلى 
التميز التشغيلي، ومواكبة 
متطلبات السوق املتزايدة، 
وحتقيق  التكلفــة  وخفض 

أعلى معدالت الربحية.
وشــدد اخلشــنام علــى 
استمرار الشركة في جهوده 
لالرتقاء مبنظومة خدماتها 
التي  التقنيــة  ومنتجاتهــا 
تضعها في خدمة الصيرفة 
االســالمية حــول العالــم، 
ومــن خاللهــا يتــم توفير 
احللول للعديد من املصارف 
واملؤسســات  والشــركات 

الكبرى حول العالم.

عصام اخلشنام متسلما اجلائزة

اخلاصة بركاب الدرجتني «األولى» و«رجال األعمال»
«Tالكويتية» تفتتح قاعة «بيان» في مبنى «٤»

دشنت شركة اخلطوط اجلوية الكويتية 
قاعة «بيان» اخلاصة بركاب الدرجتني «األولى» 
و«رجال األعمال» في مبنى الركاب (T٤)، حيث 
افتتــح القاعة رئيس اإلدارة العامة للطيران 
املدني الشيخ سلمان احلمود ورئيس مجلس 
إدارة اخلطــوط اجلويــة الكويتية يوســف 
اجلاسم، وبحضور الرئيس التنفيذي للخطوط 
اجلوية الكويتية م.كامل العوضي، ورئيس 
مجلس إدارة مؤسسة انشيون العاملية إلدارة 
املطارات كوانغ سو لي، واملدير العام لإلدارة 
العامة ألمن املطار اللواء وليد الصالح، وعدد 
من املسؤولني في اخلطوط اجلوية الكويتية 

واإلدارة العامة للطيران املدني.
وتخلــل االفتتاح جولة فــي أنحاء القاعة 
للتعرف على اخلدمــات املتوافرة واملتنوعة 
فيهــا وما تقدمه من تقنيات ووســائل راحة 
وترفيه لــركاب الدرجتني «األولى» و«رجال 
األعمال»، حيث تعد قاعة بيان القاعة الثانية 
التي يتم افتتاحها في مبنى الركاب (T٤) بعد 
قاعة «املباركية» املخصصة لركاب الدرجتني 

«األولى» و«رجال األعمال».
وعلى هامش االفتتاح، تقدم رئيس اإلدارة 
العامة للطيران املدني الشيخ سلمان احلمود 
بالتهاني للخطوط اجلوية الكويتية مبناسبة 
افتتاح قاعة «بيان» والتي نفذت على أحدث 
التجهيــزات والتصاميم، كما تقدم بالشــكر 
لرئيس مجلس إدارة اخلطوط اجلوية الكويتية 
يوسف اجلاسم وجميع املسؤولني في الشركة 
على اخلدمات املميزة والنقلة الكبيرة في تلك 
اخلدمات املقدمة للركاب، متمنيا للناقل الوطني 
مزيدا من االزدهار والتقدم في خدمة الركاب، 
وتنفيذ التوجيهات السامية حلضرة صاحب 
السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد، وسمو 
ولي عهده األمني الشيخ نواف األحمد، وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك، 
ليحرصــوا كل احلــرص علــى تطوير مطار 
الكويــت الدولي مبا يتواكب مــع التطورات 

احلديثة وسمعة الكويت.
وأضاف احلمود أن اإلدارة العامة للطيران 
املدني تشيد بجهود اجلميع وتعاون اجلهات 
األخرى خاصة وزارة الداخلية واإلدارة العامة 
للجمــارك الذين يعملون على مدار الســاعة 
لتحقيق نقلة كبيرة في مجال تطوير اخلدمات 
والتسهيالت وفي الوقت ذاته احملافظة على 
األجواء اآلمنة وأيضــا أمن املطار مبا يحقق 

املصلحة العامة.
مــن جانبه، أعرب يوســف اجلاســم عن 

ســعادته بافتتاح قاعة «بيان»، مشــيرا إلى 
أن افتتاح القاعة يعد إجنازا آخر يضاف الى 
إجنــازات اخلطوط اجلويــة الكويتية وذلك 
ضمــن ســعيها لتطوير خدماتهــا املتنوعة، 
حيث يعد افتتــاح قاعة «بيان» مكمال لقاعة 
«املباركيــة» املخصصــة للدرجتني «األولى» 
و«رجــال األعمال» في الدور األرضي وضمن 
املخطــط املقرر ملبنى الــركاب رقم ٤ وأيضا 
استكماال خلدمات اخلطوط اجلوية الكويتية 
لركابها، مشيدا في الوقت ذاته باجلهود املبذولة 
من قبل موظفي «الكويتية» والشركة املنفذة 
في ســرعة إعداد وإجناز وتنفيذ تلك القاعة 
بكفاءة عالية ووقت قصير وقياسي وذلك خالل 
فترة ٧٠ يوما، كما تطلع اجلاسم لتوسعة تلك 
القاعة من الناحية الشرقية لتقدمي مستوى 

متميز من اخلدمات.
وتقدم اجلاسم بجزيل الشكر لإلدارة العامة 
للطيران املدني وعلى رأســها الشيخ سلمان 
احلمود ولسائر القيادات والعاملني في الطيران 
املدني على ما بذلوه من جهود مشكورة لدعمهم 
املستمر وتعاونهم امللموس في تسهيل وتذليل 
كل العقبات أمام اخلطوط الكويتية في تصميم 
وتنفيــذ قاعة «بيان»، وكذلك بنقل تشــغيل 
 (T١) رحــالت اخلطوط اجلوية الكويتية من
إلى (T٤)، كما تقدم بالشكر ملؤسسة انشيون 
العاملية إلدارة املطارات لدخولها مع اخلطوط 
اجلويــة الكويتيــة واالدارة العامة للطيران 
املدني في إدارة مبنى الركاب (T٤)، الفتا الى 
أن اخلطوط اجلوية الكويتية بالتنسيق مع 
مؤسســة انشيون ســتحقق أهداف الطيران 
املدنــي ليكون مبنى الــركاب رقم ٤ منوذجا 

لإلدارة احلديثة للمطارات.
وتابع اجلاسم: «تأتي تلك اإلجنازات حتقيقا 
للتوجيهات السامية حلضرة صاحب السمو 
أمير البالد الشيخ صباح األحمد، وسمو ولي 
عهــده األمني الشــيخ نواف األحمد، وســمو 
رئيس مجلس الوزراء الشــيخ جابر املبارك 
منــذ اللحظات األولى التــي مت افتتاح مبنى 
الركاب رقم ٤ لسرعة إجناز جميع اخلدمات 
ونحن نسير حسب تلك التوجيهات آملني أن 

نكون عند حسن الظن».
واختتم اجلاســم تصريحه بالتأكيد على 
سعي اخلطوط اجلوية الكويتية املستمر نحو 
تطوير خدماتها وإضافة خدمات أخرى جديدة 
تتواكب مع أحدث ما يقدمه عالم الطيران من 
وسائل ترفيه لتجعل جتربة السفر على منت 

طائرات «الكويتية» ممتعة ومريحة.

الشيخ سلمان احلمود ويوسف اجلاسم واللواء وليد الصالح وكوانغ سو لي في لقطة جماعية مع املدعوين

الشيخ سلمان احلمود ويوسف اجلاسم واللواء وليد الصالح وكوانغ سو لي خالل قص شريط افتتاح قاعة بيان 
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!!       :QóH ∫ÓH - Öàc

 ájOÉ°üàbG  •É`̀°`̀ShCG  â∏YÉØJ ájOÉ°üàbG  •É`̀°`̀ShCG  â∏YÉØJ
 IQÉéàdG IQGRh QGôb ™e Iô«ÑN IQÉéàdG IQGRh QGôb ™e Iô«ÑN
 øjôªãà°ùª∏d  ìÉ`̀ª`̀°`̀ù`̀dÉ`̀H øjôªãà°ùª∏d  ìÉ`̀ª`̀°`̀ù`̀dÉ`̀H
 5  øe  ôãcCG  ∂∏ªàdG  ÖfÉLC’G øe  ôãcCG  ∂∏ªàdG  ÖfÉLC’G
 ∑ƒæÑdG  º¡°SCG  øe  áÄªdG  »a ∑ƒæÑdG  º¡°SCG  øe  áÄªdG  »a
 ∂æÑdG  á≤aGƒe  ó©H  á«∏ëªdG ∂æÑdG  á≤aGƒe  ó©H  á«∏ëªdG

.…õcôªdG.…õcôªdG
 " "á°SÉ«°ùdGá°SÉ«°ùdG"  â``̀ ≤``̀ à``̀ dGh â``̀ ≤``̀ à``̀ dGh
 ôÑcCG  »a  ¿É≤HÉ°S  ¿’hDƒ°ùe ôÑcCG  »a  ¿É≤HÉ°S  ¿’hDƒ°ùe
 ,OÓÑdG  »a  ájOÉ°üàbG  äÉ¡L ,OÓÑdG  »a  ájOÉ°üàbG  äÉ¡L
 ójóëJ  IQhô`̀ °`̀ V  ≈∏Y  É≤ØJG ójóëJ  IQhô`̀ °`̀ V  ≈∏Y  É≤ØJG
 π°üj  ’CG  ≈∏Y  á«µ∏e  ∞≤°S π°üj  ’CG  ≈∏Y  á«µ∏e  ∞≤°S
 øe  øµªJ  Iô``KDƒ``e  áÑ°ùæd øe  øµªJ  Iô``KDƒ``e  áÑ°ùæd
 πµ°ûH  IQGOE’G  ≈∏Y  Iô£«°ùdG πµ°ûH  IQGOE’G  ≈∏Y  Iô£«°ùdG
 ájô°S  ≈`̀∏`̀Y  ´Ó````̀W’Gh  ΩÉ``̀Y ájô°S  ≈`̀∏`̀Y  ´Ó````̀W’Gh  ΩÉ``̀Y
 ±QÉ`̀°`̀ü`̀ª`̀dÉ`̀H äÉ`̀eƒ`̀ ∏`̀ ©`̀ ª`̀ dG ±QÉ`̀°`̀ü`̀ª`̀dÉ`̀H äÉ`̀eƒ`̀ ∏`̀ ©`̀ ª`̀ dG

.á«∏ëªdG.á«∏ëªdG
 áÄ«¡∏d ÜóàæªdG ƒ°†©dG iôjh áÄ«¡∏d ÜóàæªdG ƒ°†©dG iôjh
 ,k É≤HÉ°S  QÉªãà°SÓd  á`̀eÉ`̀©`̀dG ,k É≤HÉ°S  QÉªãà°SÓd  á`̀eÉ`̀©`̀dG
 ∂æH  IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQh ∂æH  IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQh
 ó«°TQ  »∏Y  ≥Ñ°SC’G  è«∏îdG ó«°TQ  »∏Y  ≥Ñ°SC’G  è«∏îdG
 ÖfÉLCÓd  ìÉª°ùdG  ¿CG  ,Qó`̀Ñ`̀dG ÖfÉLCÓd  ìÉª°ùdG  ¿CG  ,Qó`̀Ñ`̀dG
 á«∏ëªdG ∑ƒæÑdG º¡°SCG ∂∏ªàH á«∏ëªdG ∑ƒæÑdG º¡°SCG ∂∏ªàH
 øª°V ,k É«©«ÑW »JCÉj AGôLEG ƒg øª°V ,k É«©«ÑW »JCÉj AGôLEG ƒg
 ¥ƒ°ùdG  íàØH  ádhódG  á°SÉ«°S ¥ƒ°ùdG  íàØH  ádhódG  á°SÉ«°S
 óYGƒ≤dG  AÉæHh  ÖfÉLC’G  ΩÉ`̀eCG óYGƒ≤dG  AÉæHh  ÖfÉLC’G  ΩÉ`̀eCG
 ≈dEG  âjƒµdG  πjƒëàd  áeRÓdG ≈dEG  âjƒµdG  πjƒëàd  áeRÓdG
 »°ù«FQ  …QÉéJh  »dÉe  õcôe »°ù«FQ  …QÉéJh  »dÉe  õcôe
 ¿CGh  k É°Uƒ°üN  ,á≤£æªdG  »a ¿CGh  k É°Uƒ°üN  ,á≤£æªdG  »a
 ∑ƒæÑ∏d  á«dÉª°SCGôdG  áª«≤dG ∑ƒæÑ∏d  á«dÉª°SCGôdG  áª«≤dG

 .¥ƒ°ùdG áª«b ∞°üf øe ôãcCG πãªJ á«∏ëªdG .¥ƒ°ùdG áª«b ∞°üf øe ôãcCG πãªJ á«∏ëªdG
 ≈∏Y óYÉ°ùà°S áª¡ªdG Iƒ£îdG √òg ¿CG í°VhCGh ≈∏Y óYÉ°ùà°S áª¡ªdG Iƒ£îdG √òg ¿CG í°VhCGh
 ≈dG  á«ÑæLC’G  äGQÉªãà°S’G  øe  ójõªdG  ÜòL ≈dG  á«ÑæLC’G  äGQÉªãà°S’G  øe  ójõªdG  ÜòL
 IhÓY  ,¬«a  ∫hGóàdG  ¢û©æ«°Sh  âjƒµdG  ¥ƒ°S IhÓY  ,¬«a  ∫hGóàdG  ¢û©æ«°Sh  âjƒµdG  ¥ƒ°S
 ¥ƒ°ùdG  á«bôJ äÉÑ∏£àe ™e ≈°TÉªàj ¬fCG  ≈∏Y ¥ƒ°ùdG  á«bôJ äÉÑ∏£àe ™e ≈°TÉªàj ¬fCG  ≈∏Y

.á«dhódG äGô°TDƒªdG »a.á«dhódG äGô°TDƒªdG »a
 ìÉª°ùdG  ΩóY ≈dEG  á«æ©ªdG  äÉ¡édG  QóÑdG  ÉYOh  ìÉª°ùdG  ΩóY ≈dEG  á«æ©ªdG  äÉ¡édG  QóÑdG  ÉYOh 
 áÄªdG  »a  áÄªdG  »a 3030 ≈dG   ≈dG  2525 øeôãcCG  ∂∏ªàH ÖfÉLCÓd øeôãcCG  ∂∏ªàH ÖfÉLCÓd
 ∂æH  …CG  º¡°SCG  »a  ∂∏ªà∏d  ≈°übCG  óëc  §≤a ∂æH  …CG  º¡°SCG  »a  ∂∏ªà∏d  ≈°übCG  óëc  §≤a
 ¬ÑÑ°S á«µ∏ªdG áÑ°ùf ójóëJ ¿CG ≈dEG k Éàa’ ,»∏ëe ¬ÑÑ°S á«µ∏ªdG áÑ°ùf ójóëJ ¿CG ≈dEG k Éàa’ ,»∏ëe
 √OÉ°üàbGh ó∏Ñ∏d »aô°üªdG RÉ¡édG äGóMh á«ªgCG √OÉ°üàbGh ó∏Ñ∏d »aô°üªdG RÉ¡édG äGóMh á«ªgCG
OÉ°üàbG  »`̀ a  ¢`̀SÉ`̀°`̀ù`̀ë`̀dGh  …ô`̀gƒ`̀é`̀dG  √QhOhOÉ°üàbG  »`̀ a  ¢`̀SÉ`̀°`̀ù`̀ë`̀dGh  …ô`̀gƒ`̀é`̀dG  √QhOh
 áÑ°ùf  ∫ƒ`̀°`̀Uh  º`̀FÓ`̀ª`̀dG  ô«Z  ø`̀e  PEG  ,ó`̀∏`̀Ñ`̀dG áÑ°ùf  ∫ƒ`̀°`̀Uh  º`̀FÓ`̀ª`̀dG  ô«Z  ø`̀e  PEG  ,ó`̀∏`̀Ñ`̀dG
 ≈∏Y Iô£«°ùdG iƒà°ùe ≈dEG á«ÑæLC’G áªgÉ°ùªdG ≈∏Y Iô£«°ùdG iƒà°ùe ≈dEG á«ÑæLC’G áªgÉ°ùªdG

.IQGOE’G.IQGOE’G
 á«ªæàdGh  §«£îàdG  ô``̀ jRh  ∫É``̀b  ¬à¡L  ø`̀e á«ªæàdGh  §«£îàdG  ô``̀ jRh  ∫É``̀b  ¬à¡L  ø`̀e
 √òg  PÉîJG  ¿EG  :¿hQÉ`̀¡`̀dG  ÜÉgƒdGóÑY  ≥Ñ°SC’G √òg  PÉîJG  ¿EG  :¿hQÉ`̀¡`̀dG  ÜÉgƒdGóÑY  ≥Ñ°SC’G
 ßaÉëª∏d  á°Uôa  AÉ£YEGh  ∂jôëJ  ƒg  Iƒ£îdG ßaÉëª∏d  á°Uôa  AÉ£YEGh  ∂jôëJ  ƒg  Iƒ£îdG
 k’óH ∑ƒæÑdG º¡°SCG ∂∏ªJ »a ∫ƒNódÉH á«LQÉîdG k’óH ∑ƒæÑdG º¡°SCG ∂∏ªJ »a ∫ƒNódÉH á«LQÉîdG
 ájQÉ≤©dG  iô`̀NC’G  äÉYÉ£≤dG  ≈∏Y  Égô°üb  øe ájQÉ≤©dG  iô`̀NC’G  äÉYÉ£≤dG  ≈∏Y  Égô°üb  øe
 §«°ûæJ ≈∏Y ∂dP πª©«°S »dÉàdÉHh ,á«eóîdGh §«°ûæJ ≈∏Y ∂dP πª©«°S »dÉàdÉHh ,á«eóîdGh
 ≈∏Y á«HÉéjEG  äÉ°SÉµ©fG ¿hO øe º¡°SC’G ¥ƒ°S ≈∏Y á«HÉéjEG  äÉ°SÉµ©fG ¿hO øe º¡°SC’G ¥ƒ°S

.¢†©ÑdG ó≤à©j Éªc ¬àeôH …OÉ°üàb’G ™°VƒdG.¢†©ÑdG ó≤à©j Éªc ¬àeôH …OÉ°üàb’G ™°VƒdG
 ’EG  ≈JCÉàj ’ OÉ°üàb’G §«°ûæJ ¿CG  ¿hQÉ¡dG OÉaCGh ’EG  ≈JCÉàj ’ OÉ°üàb’G §«°ûæJ ¿CG  ¿hQÉ¡dG OÉaCGh
 ≈dEG á«ÑæLC’G äGQÉªãà°S’G ∫ƒNód ÜGƒHC’G íàØH ≈dEG á«ÑæLC’G äGQÉªãà°S’G ∫ƒNód ÜGƒHC’G íàØH
 AÉ°ûfEG á¡éd ,»ÑæLC’GQÉªãà°S’G ¿ƒfÉb ôÑY OÓÑdG AÉ°ûfEG á¡éd ,»ÑæLC’GQÉªãà°S’G ¿ƒfÉb ôÑY OÓÑdG
 »a QÉªãà°S’Gh OÓÑdG πNGO äÉcô°ûdG ¢ù«°SCÉJh »a QÉªãà°S’Gh OÓÑdG πNGO äÉcô°ûdG ¢ù«°SCÉJh
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á«dÉªdG èFÉàædG IOÉjõd ácô°ûdG Iô«°ùe »a ä’ƒëàdG ºgCG øe á«bÉØJ’G :»aGôîdG QóH

 áµ∏ªªdÉH á«eƒµëdG äÉ¡édG ™e ájƒ°ùJ :"ájOƒ©°ùdG øjR"
kÉjQÉéJ áeóîdG ºjó≤J ô«¶f …ƒæ°ùdG »dÉªdG πHÉ≤ªdG ó«MƒJh

!  ,á«dÉªdG IQGRh øe πc ™e á«bÉØJG ájOƒ©°ùdG øjR ácô°T â©bh ,á«dÉªdG IQGRh øe πc ™e á«bÉØJG ájOƒ©°ùdG øjR ácô°T â©bh
 á«æ≤Jh  ä’É°üJ’G  áÄ«gh  ,äÉeƒ∏©ªdG  á«æ≤Jh  ä’É°üJ’G  IQGRhh á«æ≤Jh  ä’É°üJ’G  áÄ«gh  ,äÉeƒ∏©ªdG  á«æ≤Jh  ä’É°üJ’G  IQGRhh
 ô«¶f  …ƒæ°ùdG  »dÉªdG  πHÉ≤ªdG  ó«Mƒàd  ,áµ∏ªªdG  »a  äÉeƒ∏©ªdG ô«¶f  …ƒæ°ùdG  »dÉªdG  πHÉ≤ªdG  ó«Mƒàd  ,áµ∏ªªdG  »a  äÉeƒ∏©ªdG
 »a É¡«∏Y ∞∏àîªdG á«dÉªdG ≠dÉÑªdG ájƒ°ùJh ,ÉjQÉéJ áeóîdG ºjó≤J »a É¡«∏Y ∞∏àîªdG á«dÉªdG ≠dÉÑªdG ájƒ°ùJh ,ÉjQÉéJ áeóîdG ºjó≤J

.Iô«NC’G ™°ùàdG äGƒæ°ùdG.Iô«NC’G ™°ùàdG äGƒæ°ùdG
 ,¢ùeG ¬æe áî°ùf ,¢ùeG ¬æe áî°ùf " "á°SÉ«°ùdGá°SÉ«°ùdG" â≤∏J  ¿É«H »a øjR áYƒªée âØ°ûch â≤∏J  ¿É«H »a øjR áYƒªée âØ°ûch
 á«æ©ªdG äÉ¡édGh äÉ°ù°SDƒªdG ™e â∏°UƒJ ájOƒ©°ùdG øjR ácô°T ¿CG á«æ©ªdG äÉ¡édGh äÉ°ù°SDƒªdG ™e â∏°UƒJ ájOƒ©°ùdG øjR ácô°T ¿CG
 áeóîdG ºjó≤J ô«¶f …ƒæ°ùdG »dÉªdG πHÉ≤ªdG ó«MƒJ ≈dEG áµ∏ªªdG »a áeóîdG ºjó≤J ô«¶f …ƒæ°ùdG »dÉªdG πHÉ≤ªdG ó«MƒJ ≈dEG áµ∏ªªdG »a
 ∂dPh ,äGOGôjE’G »aÉ°U øe % ∂dPh ,äGOGôjE’G »aÉ°U øe %1010 íÑ°ü«d % íÑ°ü«d %1515 øe É¡°†«ØîJh ÉjQÉéJ øe É¡°†«ØîJh ÉjQÉéJ

.20182018 ΩÉ©dG øe ôjÉæj ô¡°T øe ∫hC’G øe kAGóàHG ΩÉ©dG øe ôjÉæj ô¡°T øe ∫hC’G øe kAGóàHG
 ájƒ°ùJ  ≈`̀ dEG  â∏°UƒJ ájƒ°ùJ  ≈`̀ dEG  â∏°UƒJ  " "ájOƒ©°ùdG  øjRájOƒ©°ùdG  øjR"  ¿CG  áYƒªéªdG  âæ«Hh ¿CG  áYƒªéªdG  âæ«Hh
 á«æ≤Jh  ä’É°üJ’G  áÄ«g  ™e  É¡«∏Y  ∞∏àîªdG  ≠dÉÑªdG  ¢Uƒ°üîH á«æ≤Jh  ä’É°üJ’G  áÄ«g  ™e  É¡«∏Y  ∞∏àîªdG  ≠dÉÑªdG  ¢Uƒ°üîH
 ÉjQÉéJ áeóîdG ºjó≤àd »dÉªdG πHÉ≤ªdG ¿CÉ°ûH áµ∏ªªdG »a äÉeƒ∏©ªdG ÉjQÉéJ áeóîdG ºjó≤àd »dÉªdG πHÉ≤ªdG ¿CÉ°ûH áµ∏ªªdG »a äÉeƒ∏©ªdG
 ≈dEG  ≈dEG 20092009 ΩÉ©dG øe IôàØdG øY ¢ü«NôàdÉH ¢UÉîdG …ƒæ°ùdG πHÉ≤ªdGh ΩÉ©dG øe IôàØdG øY ¢ü«NôàdÉH ¢UÉîdG …ƒæ°ùdG πHÉ≤ªdGh
 á«àëàdG  á«æÑdG  »a QÉªãà°S’ÉH ácô°ûdG  Ωƒ≤J ¿CG  ≈∏Y , á«àëàdG  á«æÑdG  »a QÉªãà°S’ÉH ácô°ûdG  Ωƒ≤J ¿CG  ≈∏Y ,20172017 ΩÉ©dG ΩÉ©dG

.áeOÉ≤dG äGƒæ°S çÓãdG ∫ÓN á«bÉØJ’G ΩÉµMCGh •hô°T Ö°ùM.áeOÉ≤dG äGƒæ°S çÓãdG ∫ÓN á«bÉØJ’G ΩÉµMCGh •hô°T Ö°ùM
 á«dÉe  QÉKBG  É¡æY  ºéæ«°S  á«bÉØJ’G  √òg  ¿CG   áYƒªéªdG  âë°VhCGh á«dÉe  QÉKBG  É¡æY  ºéæ«°S  á«bÉØJ’G  √òg  ¿CG   áYƒªéªdG  âë°VhCGh
 ™bƒàªdG  »dÉªdG  ôKC’Éa  ,ájOƒ©°ùdG  øjR  ácô°T  ≈∏Y  ájÉ¨∏d  á«HÉéjEG ™bƒàªdG  »dÉªdG  ôKC’Éa  ,ájOƒ©°ùdG  øjR  ácô°T  ≈∏Y  ájÉ¨∏d  á«HÉéjEG
 øe  AGóàHG   ÉjQÉéJ  áeóîdG  ºjó≤J  ô«¶f  »dÉªdG  πHÉ≤ªdG  ÜÉ°ùàM’ øe  AGóàHG   ÉjQÉéJ  áeóîdG  ºjó≤J  ô«¶f  »dÉªdG  πHÉ≤ªdG  ÜÉ°ùàM’
 20182018  ΩÉ©dG  øe  ôÑªàÑ°S   ΩÉ©dG  øe  ôÑªàÑ°S  3030  ≈àMh  ΩÉ©dG  øe  ôjÉæj  øe  ∫hC’G ≈àMh  ΩÉ©dG  øe  ôjÉæj  øe  ∫hC’G
 »a  πjó©àdG  Gòg  ¢ùµ©æ«°Sh  ,∫ÉjQ  ¿ƒ«∏e   »a  πjó©àdG  Gòg  ¢ùµ©æ«°Sh  ,∫ÉjQ  ¿ƒ«∏e  220220  ™bGƒH  ¢†Øîæ«°S ™bGƒH  ¢†Øîæ«°S

.á«dÉªdG èFÉàædG.á«dÉªdG èFÉàædG
»HÉéjEG »dÉe ôKCG

 »HÉéjEG »dÉe ôKCG ™bƒàJ ájOƒ©°ùdG øjR ácô°T ¿CG áYƒªéªdG äOÉaCGh »HÉéjEG »dÉe ôKCG ™bƒàJ ájOƒ©°ùdG øjR ácô°T ¿CG áYƒªéªdG äOÉaCGh
 …òdGh  ,ÉjQÉéJ  áeóîdG  ºjó≤J  ô«¶f  »dÉªdG  πHÉ≤ªdG  ¢†«ØîJ  øe …òdGh  ,ÉjQÉéJ  áeóîdG  ºjó≤J  ô«¶f  »dÉªdG  πHÉ≤ªdG  ¢†«ØîJ  øe

 »dÉªdG  ôKC’G  ¿CG  áæ«Ñe  ,  á«∏Ñ≤à°ùªdG  á«dÉªdG  èFÉàædG  »a  ô¡¶«°S »dÉªdG  ôKC’G  ¿CG  áæ«Ñe  ,  á«∏Ñ≤à°ùªdG  á«dÉªdG  èFÉàædG  »a  ô¡¶«°S
 ÉjQÉéJ  áeóîdG  ºjó≤J  ô«¶f  »dÉªdG  πHÉ≤ªdG  ájƒ°ùJ  øe  ™bƒàªdG ÉjQÉéJ  áeóîdG  ºjó≤J  ô«¶f  »dÉªdG  πHÉ≤ªdG  ájƒ°ùJ  øe  ™bƒàªdG
 20092009  ΩÉ©dG  øe  IôàØdG  øY  ¢ü«NôàdÉH  ¢UÉîdG  …ƒæ°ùdG  πHÉ≤ªdGh ΩÉ©dG  øe  IôàØdG  øY  ¢ü«NôàdÉH  ¢UÉîdG  …ƒæ°ùdG  πHÉ≤ªdGh
 äGƒæ°S  çÓãdG  ∫ÓN  ∫ÉjQ  QÉ«∏e   äGƒæ°S  çÓãdG  ∫ÓN  ∫ÉjQ  QÉ«∏e  1^71^7  ≈dEG  π°üj    ≈dEG  π°üj   20172017  ΩÉ©dG  ≈dEG ΩÉ©dG  ≈dEG
 ™e ájƒ°ùàdG á«bÉØJG ΩÉµMCGh •hô°T ò«ØæJ ∫ÓN øe ∂dPh ,áeOÉ≤dG ™e ájƒ°ùàdG á«bÉØJG ΩÉµMCGh •hô°T ò«ØæJ ∫ÓN øe ∂dPh ,áeOÉ≤dG
.á«àëàdG á«æÑdG »a QÉªãà°S’ÉH äÉeƒ∏©ªdG á«æ≤Jh ä’É°üJ’G áÄ«g.á«àëàdG á«æÑdG »a QÉªãà°S’ÉH äÉeƒ∏©ªdG á«æ≤Jh ä’É°üJ’G áÄ«g
 áYƒªée »a …ò«ØæàdG ¢ù«FôdGh IQGOE’G ¢ù∏ée ¢ù«FQ ÖFÉf ÜôYCGh áYƒªée »a …ò«ØæàdG ¢ù«FôdGh IQGOE’G ¢ù∏ée ¢ù«FQ ÖFÉf ÜôYCGh
 ô°UÉf  QóH  ájOƒ©°ùdG  øjR  ácô°T  IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ÖFÉf  øjR ô°UÉf  QóH  ájOƒ©°ùdG  øjR  ácô°T  IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ÖFÉf  øjR

 ΩOÉîd  √ôjó≤Jh  øY  »aGôîdG ΩOÉîd  √ôjó≤Jh  øY  »aGôîdG
 ∂∏ªdG  ø«Øjô°ûdG  ø«eôëdG ∂∏ªdG  ø«Øjô°ûdG  ø«eôëdG
 ∫BG  õ`̀jõ`̀©`̀dG  óÑY  ø`̀H  ¿Éª∏°S ∫BG  õ`̀jõ`̀©`̀dG  óÑY  ø`̀H  ¿Éª∏°S
 ô`̀«`̀eC’G  ó¡©dG  »``̀dhh  ,Oƒ`̀©`̀°`̀S ô`̀«`̀eC’G  ó¡©dG  »``̀dhh  ,Oƒ`̀©`̀°`̀S
 óÑY  ø`̀ H  ¿Éª∏°S  ø`̀ H  óªëe óÑY  ø`̀ H  ¿Éª∏°S  ø`̀ H  óªëe
 ºYódG  ≈∏Y   Oƒ©°S  ∫BG  õjõ©dG ºYódG  ≈∏Y   Oƒ©°S  ∫BG  õjõ©dG
 »a  ä’É°üJ’G  ´É£≤d  ô«ÑµdG »a  ä’É°üJ’G  ´É£≤d  ô«ÑµdG
 áª«µëdG  á`̀ jDhô`̀ dGh  ,áµ∏ªªdG áª«µëdG  á`̀ jDhô`̀ dGh  ,áµ∏ªªdG
 ,πÑ≤à°ùªdG  ±Gô°ûà°SG  »`̀a ,πÑ≤à°ùªdG  ±Gô°ûà°SG  »`̀a
 √òg  ¬LGƒJ  »àdG  äÉjóëàdGh √òg  ¬LGƒJ  »àdG  äÉjóëàdGh

."ájƒ«ëdG áYÉæ°üdGájƒ«ëdG áYÉæ°üdG
 Ωƒ≤J »àdG Oƒ¡édG »aGôîdG øªK Ωƒ≤J »àdG Oƒ¡édG »aGôîdG øªK
 ,ä’É°üJ’Gh á«dÉªdG »JQGRh É¡H ,ä’É°üJ’Gh á«dÉªdG »JQGRh É¡H
 á«æ≤Jh  ä’É`̀ °`̀ ü`̀ J’G  á`̀Ä`̀«`̀gh á«æ≤Jh  ä’É`̀ °`̀ ü`̀ J’G  á`̀Ä`̀«`̀gh

 QÉ°ùe  ¢Vôà©J  »àdG  äÉÑ≤©dG  π«dòJ  »a  ,áµ∏ªªdG  »a  äÉeƒ∏©ªdG QÉ°ùe  ¢Vôà©J  »àdG  äÉÑ≤©dG  π«dòJ  »a  ,áµ∏ªªdG  »a  äÉeƒ∏©ªdG
 ≈∏Y  ójó°ûdG  ¢UôëdGh  ,äÉeƒ∏©ªdG  É«LƒdƒæµJh  ä’É°üJ’G  ´É£b ≈∏Y  ójó°ûdG  ¢UôëdGh  ,äÉeƒ∏©ªdG  É«LƒdƒæµJh  ä’É°üJ’G  ´É£b
 ¬∏ªëJ Éeh , ¬∏ªëJ Éeh ,20302030 áµ∏ªªdG ájDhQ äÉMƒªW ΩóîJ »àdG ±GógC’G ò«ØæJ áµ∏ªªdG ájDhQ äÉMƒªW ΩóîJ »àdG ±GógC’G ò«ØæJ

.Qƒ£àªdG »JÉeƒ∏©ªdG  ™ªàéªdGh ,ôgOõªdG OÉ°üàb’G äGõµJôe øe.Qƒ£àªdG »JÉeƒ∏©ªdG  ™ªàéªdGh ,ôgOõªdG OÉ°üàb’G äGõµJôe øe

 á«îjQÉJ ä’ƒëJ

 ä’ƒëàdG  º`̀gCG  øe  ôÑà©J  á«bÉØJ’G  √òg ä’ƒëàdG  º`̀gCG  øe  ôÑà©J  á«bÉØJ’G  √òg"  ÓFÉb  »aGôîdG  í°VhCGh ÓFÉb  »aGôîdG  í°VhCGh
 äGô«KCÉJ øe ¬eó≤J Éªd Gô¶f ,ájOƒ©°ùdG øjR Iô«°ùe »a á«îjQÉàdG äGô«KCÉJ øe ¬eó≤J Éªd Gô¶f ,ájOƒ©°ùdG øjR Iô«°ùe »a á«îjQÉàdG
 ábÓ£fG  øe  ¬∏ãªà°S  Éªdh  ,ácô°û∏d  á«dÉªdG  èFÉàædG  ≈∏Y  á«HÉéjEG ábÓ£fG  øe  ¬∏ãªà°S  Éªdh  ,ácô°û∏d  á«dÉªdG  èFÉàædG  ≈∏Y  á«HÉéjEG

."ÓÑ≤à°ùe π°†aCG äGQó≤H É¡JÉ«∏ª©d ájƒbÓÑ≤à°ùe π°†aCG äGQó≤H É¡JÉ«∏ª©d ájƒb
 É¡«dEG  Éæ∏°UƒJ  »àdG  Iƒ£îdG  √òg  º¡°ùJ  ¿CG  ™bƒàªdG  øe É¡«dEG  Éæ∏°UƒJ  »àdG  Iƒ£îdG  √òg  º¡°ùJ  ¿CG  ™bƒàªdG  øe  " "  ±É°VCGh ±É°VCGh
 äÉ«∏ª©d ÉæJGôjó≤J õjõ©J »a áµ∏ªªdG »a á«æ©ªdG äÉ°ù°SDƒªdG ™e äÉ«∏ª©d ÉæJGôjó≤J õjõ©J »a áµ∏ªªdG »a á«æ©ªdG äÉ°ù°SDƒªdG ™e
 å«M  ,ájOƒ©°ùdG  øjR  ácô°T å«M  ,ájOƒ©°ùdG  øjR  ácô°T
 »a  á`̀jƒ`̀b  á`̀©`̀aO  Éæëæªà°S »a  á`̀jƒ`̀b  á`̀©`̀aO  Éæëæªà°S
 ≈``̀dEG ∫ƒ`̀ë`̀ à`̀ dG ƒ`̀ë`̀f É`̀ fOƒ`̀ ¡`̀L ≈``̀dEG ∫ƒ`̀ë`̀ à`̀ dG ƒ`̀ë`̀f É`̀ fOƒ`̀ ¡`̀L
 »a É``̀fCGó``̀H »`̀ à`̀ dGh ,á`̀«`̀ë`̀Hô`̀dG »a É``̀fCGó``̀H »`̀ à`̀ dGh ,á`̀«`̀ë`̀Hô`̀dG

."GôNDƒe É«∏©a É¡≤«≤ëJGôNDƒe É«∏©a É¡≤«≤ëJ
 äGôØ£dG ¿CG ≈dEG »aGôîdG QÉ°TCGh äGôØ£dG ¿CG ≈dEG »aGôîdG QÉ°TCGh
 Iô«NC’G  äGQƒ£àdGh  ,á«HÉéjE’G Iô«NC’G  äGQƒ£àdGh  ,á«HÉéjE’G
 ø`̀jR  á`̀cô`̀°`̀T  Égó¡°ûJ  »`̀à`̀dG ø`̀jR  á`̀cô`̀°`̀T  Égó¡°ûJ  »`̀à`̀dG
 ÉgôNBG  ¿Éc  »àdGh  ,ájOƒ©°ùdG ÉgôNBG  ¿Éc  »àdGh  ,ájOƒ©°ùdG
 ô¶æf  Éæ∏©éJ  äÉ«bÉØJ’G  √òg ô¶æf  Éæ∏©éJ  äÉ«bÉØJ’G  √òg
 ôÑcCG  á≤ãH  πÑ≤à°ùªdG  ≈``̀ dEG ôÑcCG  á≤ãH  πÑ≤à°ùªdG  ≈``̀ dEG
 ,ájOƒ©°ùdG  øjR  »a  ÉæJÉ«∏ª©d ,ájOƒ©°ùdG  øjR  »a  ÉæJÉ«∏ª©d
 CGóÑà°S  ácô°ûdG  ¿CG  Éë°Vƒe CGóÑà°S  ácô°ûdG  ¿CG  Éë°Vƒe
 ó≤©f  IójóL  á∏Môe  ¿B’G  øe ó≤©f  IójóL  á∏Môe  ¿B’G  øe
 º«¶©àd  á«é«JGôà°S’G  ÉæàjDhQ  ≥«≤ëJ  »a  ∫ÉeB’G  øe  ójõªdG  É¡«∏Y º«¶©àd  á«é«JGôà°S’G  ÉæàjDhQ  ≥«≤ëJ  »a  ∫ÉeB’G  øe  ójõªdG  É¡«∏Y
 äÉeóN äÉeóN" »aGôîdG OÉaCGh . »aGôîdG OÉaCGh ." AÓª©dG á¶Øëe AGôKEGh ,ø«ªgÉ°ùªdG ¥ƒ≤M AÓª©dG á¶Øëe AGôKEGh ,ø«ªgÉ°ùªdG ¥ƒ≤M
 ,GójGõàe ÉeÉªàgG GôNDƒe âÑ°ùàcG äÉeƒ∏©ªdG É«LƒdƒæµJh ä’É°üJ’G ,GójGõàe ÉeÉªàgG GôNDƒe âÑ°ùàcG äÉeƒ∏©ªdG É«LƒdƒæµJh ä’É°üJ’G
 äÉ«æ≤àdG ¬∏ãªJ …òdG ôKDƒªdG Qhó∏d kGô¶f ∂dPh ,¥ƒÑ°ùe ô«Z πµ°ûHh äÉ«æ≤àdG ¬∏ãªJ …òdG ôKDƒªdG Qhó∏d kGô¶f ∂dPh ,¥ƒÑ°ùe ô«Z πµ°ûHh

 √òg ¿EÉa ,Gòg øe ÉbÓ£fGh ,ájƒªæàdG ±GógC’G ≥«≤ëJ »a áãjóëdG √òg ¿EÉa ,Gòg øe ÉbÓ£fGh ,ájƒªæàdG ±GógC’G ≥«≤ëJ »a áãjóëdG
 É¡d íª°ùà°S ájOƒ©°ùdG øjR ácô°T Égó¡°ûJ »àdG á«HÉéjE’G äGQƒ£àdG É¡d íª°ùà°S ájOƒ©°ùdG øjR ácô°T Égó¡°ûJ »àdG á«HÉéjE’G äGQƒ£àdG
 á©°SƒJh åjóëJh ôjƒ£J »a äGQÉªãà°S’G øe ójõªdG ï°V á∏°UGƒªH á©°SƒJh åjóëJh ôjƒ£J »a äGQÉªãà°S’G øe ójõªdG ï°V á∏°UGƒªH
 áHƒ∏£ªdG  á«∏«¨°ûàdG  IAÉØµdÉH  πª©dG  ≈∏Y  IQOÉb  ¿ƒµàd  ,áµÑ°ûdG áHƒ∏£ªdG  á«∏«¨°ûàdG  IAÉØµdÉH  πª©dG  ≈∏Y  IQOÉb  ¿ƒµàd  ,áµÑ°ûdG

."áµ∏ªªdG »a ä’É°üJ’G äÉeóN ≈∏Y ójGõàªdG Ö∏£dG á«Ñ∏àdáµ∏ªªdG »a ä’É°üJ’G äÉeóN ≈∏Y ójGõàªdG Ö∏£dG á«Ñ∏àd
 AÓª©dG IóYÉb

 »a  çó`̀MC’Gh  π°†aC’G  ≥ëà°ùJ  áµ∏ªªdG  »a  ÉæFÓªY  IóYÉb »a  çó`̀MC’Gh  π°†aC’G  ≥ëà°ùJ  áµ∏ªªdG  »a  ÉæFÓªY  IóYÉb"  ™HÉJh ™HÉJh
 äAÉL  »àdGh  ÉæJÉ«∏ª©d  IójóédG  ábÓ£f’G  ™eh  ,ä’É°üJ’G  äÉeóN äAÉL  »àdGh  ÉæJÉ«∏ª©d  IójóédG  ábÓ£f’G  ™eh  ,ä’É°üJ’G  äÉeóN
 ÉæJÉ«fÉµeEGh  ÉæJGQób  ôî°ùæ°S  ÉæfEÉa  ,Iô«NC’G  äGQGô≤dG  √òg  π°†ØH ÉæJÉ«fÉµeEGh  ÉæJGQób  ôî°ùæ°S  ÉæfEÉa  ,Iô«NC’G  äGQGô≤dG  √òg  π°†ØH
 π°†aCG  ô«aƒJh  ,ÉæJÉeóN  ô°ûf  ∫Éªµà°SG  ™e  ,±Gó`̀gC’G  √òg  áeóîd π°†aCG  ô«aƒJh  ,ÉæJÉeóN  ô°ûf  ∫Éªµà°SG  ™e  ,±Gó`̀gC’G  √òg  áeóîd

."ÉæàµÑ°T ≈∏Y ä’É°üJG áHôéJÉæàµÑ°T ≈∏Y ä’É°üJG áHôéJ
 ájOƒ©°ùdG øjR ácô°T É¡«dEG â∏°UƒJ »àdG Iô«NC’G á«bÉØJ’G ¿CG ôcòj ájOƒ©°ùdG øjR ácô°T É¡«dEG â∏°UƒJ »àdG Iô«NC’G á«bÉØJ’G ¿CG ôcòj
 á«æ≤Jh  ä’É°üJ’G  áÄ«¡d  äGQGô``̀b  ø«eÉY  πÑb  É¡≤Ñ°S  ób  ¿É`̀c á«æ≤Jh  ä’É°üJ’G  áÄ«¡d  äGQGô``̀b  ø«eÉY  πÑb  É¡≤Ñ°S  ób  ¿É`̀c
 ÉeÉY  ÉeÉY 1515 É¡d IQOÉ°üdG á°üNôdG ójóªàH »°†≤J áµ∏ªªdG »a äÉeƒ∏©ªdG É¡d IQOÉ°üdG á°üNôdG ójóªàH »°†≤J áµ∏ªªdG »a äÉeƒ∏©ªdG
 Iôàa ájOƒ©°ùdG  øjR ácô°T á°üNQ íæe …òdG QGô≤dG  ƒgh ,á«aÉ°VEG Iôàa ájOƒ©°ùdG  øjR ácô°T á°üNQ íæe …òdG QGô≤dG  ƒgh ,á«aÉ°VEG
 âØ°Uh óbh , âØ°Uh óbh ,20472047 ΩÉY »a »¡àæàd ,ÉeÉY  ΩÉY »a »¡àæàd ,ÉeÉY 4040 ƒëf ≈dEG π°üJ π«¨°ûJ ƒëf ≈dEG π°üJ π«¨°ûJ
 »dÉªdG AGOC’G ≈∏Y á«HÉéjEG GQÉKBG çóëà°S É¡fCÉH Iƒ£îdG √òg ácô°ûdG »dÉªdG AGOC’G ≈∏Y á«HÉéjEG GQÉKBG çóëà°S É¡fCÉH Iƒ£îdG √òg ácô°ûdG
 á«dÉe ≠dÉÑªH á°üNôdG AÉØWG ¢†«ØîJ »a º¡°ùà°S å«M ,»∏«¨°ûàdGh á«dÉe ≠dÉÑªH á°üNôdG AÉØWG ¢†«ØîJ »a º¡°ùà°S å«M ,»∏«¨°ûàdGh

.Éjƒæ°S (ÉÑjô≤J Q’hO ¿ƒ«∏e .Éjƒæ°S (ÉÑjô≤J Q’hO ¿ƒ«∏e 115115) ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ) ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 433433 »dGƒëH Qó≤J »dGƒëH Qó≤J
 ï°†H É¡àµÑ°T á«°ùaÉæJh IOƒL õjõ©J ≈∏Y ájOƒ©°ùdG  øjR πª©Jh ï°†H É¡àµÑ°T á«°ùaÉæJh IOƒL õjõ©J ≈∏Y ájOƒ©°ùdG  øjR πª©Jh
 ™HGôdG  ø«∏«édG  øe  É¡àµÑ°T  ≈dEG  á¡LƒªdG  äGQÉªãà°S’G  øe  ójõªdG ™HGôdG  ø«∏«édG  øe  É¡àµÑ°T  ≈dEG  á¡LƒªdG  äGQÉªãà°S’G  øe  ójõªdG
 ,äÉfÉ«ÑdG ´É£b »a É¡JÉeóN á¶Øëe ™jƒæJ ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ¢ùeÉîdGh ,äÉfÉ«ÑdG ´É£b »a É¡JÉeóN á¶Øëe ™jƒæJ ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ¢ùeÉîdGh
 AÓª©dG ÜÉ°ùàcG äÉ«∏ªY ≈∏Yôªà°ùªdG õ«côàdGh ,á«ªbôdG äÉeóîdGh AÓª©dG ÜÉ°ùàcG äÉ«∏ªY ≈∏Yôªà°ùªdG õ«côàdGh ,á«ªbôdG äÉeóîdGh
 AGôKEG  ≈∏Y  õ«côàdGh  ,≈∏YC’G  áª«≤dG  äGP  πLB’G  ™aódG  áëjô°T  øe AGôKEG  ≈∏Y  õ«côàdGh  ,≈∏YC’G  áª«≤dG  äGP  πLB’G  ™aódG  áëjô°T  øe

.AÓª©dG áHôéJ.AÓª©dG áHôéJ

!!   »aGôîdG QóH  øe ájGóH "øjR" É¡æe ó«Øà°ùà°S ∫ÉjQ QÉ«∏e 1^7
 øe É¡æµªJ ájƒ°ùàdGh äGƒæ°S 3 Ióªdh »dÉëdG ΩÉ©dG

áeóîdG IOƒL ø«°ùëJh á«àëàdG á«æÑdG »a QÉªãà°S’G

 áeóîdG ºjó≤J ô«¶f …ƒæ°ùdG »dÉªdG ¢†ØîdG ôKCG
äGOGôjE’G »aÉ°U øe % 10 ≈dEG % 15 øe ÉjQÉéJ

 ô¡°TCG 9 »a ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 220 ≈dEG π°üj

 äÉ«∏ª©d IójóL ájGóH πãªJ
 ábÓ£fGh ájOƒ©°ùdG øjR

 ÓÑ≤à°ùe π °†aCG äGQó≤H ájƒb
 É¡JÉeóN á¶Øëe ™jƒæàd

äÉfÉ«ÑdG ´É£b »a

 ∂∏ªà∏d óM ≈ °übCG % 30 :QóÑdG
 ¬JGóMh á«ªgC’ ´É£≤dÉH

…ôgƒédG √QhOh á«aô°üªdG
ó∏ÑdG OÉ°üàbG »a 

 ßaÉëªdG ∂jôëJ :¿hQÉ¡dG
 ∑ƒæÑdG º¡°SCG ∂∏ªàd á«LQÉîdG

 äÉYÉ£≤dG ≈∏Y Égô°üb øe k’óH
 á«eóîdGh ájQÉ≤©dG iôNC’G

ä’hGóàdG ¢û©æjh äGQÉªãà°S’G Üòéj QGô≤dG
 á«µ∏e ∞≤°S ójóëJ IQhô°V :¿Gô«ÑN

á«∏ëªdG ±QÉ°üªdG »a »ÑæLCÓd

!!  QóÑdG ó«°TQ »∏Y !!   ¿hQÉ¡dG ÜÉgƒdGóÑY

Q’hO QÉ«∏e ∞°üf ≈dG π°üJ áª«≤H ¿ÉbôH ∂æH ídÉ°üd

 á°UQƒÑdG »a ø«àcô°T êGQOE’ ó©à°ùfh "4sale" ≈∏Y ÉfPƒëà°SG
âjƒµdG ïjQÉàH äGóæ°S QGó°UEG ôÑcCG ≥°ùæJ "QÉªãà°SÓd »æWƒdG" :óªëdG

!  ácô°ûd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ∫Éb ácô°ûd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ∫Éb
 óÑY  π°ü«a  QÉªãà°SÓd  »æWƒdG óÑY  π°ü«a  QÉªãà°SÓd  »æWƒdG
 ácô°ûdG iód ¿EG  ,óªëdG ∞«£∏dG ácô°ûdG iód ¿EG  ,óªëdG ∞«£∏dG
 IQƒ£àeh  IójóL  á«é«JGôà°S IQƒ£àeh  IójóL  á«é«JGôà°S
 å«M  ,á∏Ñ≤ªdG  äGƒæ°S  çÓã∏d å«M  ,á∏Ñ≤ªdG  äGƒæ°S  çÓã∏d
 ,ácô°ûdG  AÓªY  äÉLÉ«àMG  ™ÑàJ ,ácô°ûdG  AÓªY  äÉLÉ«àMG  ™ÑàJ
 äÉ`̀YÉ`̀£`̀b á`̀ KÓ`̀ K ≈`̀∏`̀Y õ``cô``Jh äÉ`̀YÉ`̀£`̀b á`̀ KÓ`̀ K ≈`̀∏`̀Y õ``cô``Jh
 äÉeóîdGh  ∫ƒ`̀°`̀UC’G  IQGOEG  »g äÉeóîdGh  ∫ƒ`̀°`̀UC’G  IQGOEG  »g
.á«dÉªdG áWÉ°SƒdGh ájQÉªãà°S’G.á«dÉªdG áWÉ°SƒdGh ájQÉªãà°S’G

 ™e á∏HÉ≤e ∫ÓN ,óªëdG ±É°VCGh ™e á∏HÉ≤e ∫ÓN ,óªëdG ±É°VCGh
 ¬`̀fCG  ,á«HôYRƒ«f  …Éµ°S  IÉæb ¬`̀fCG  ,á«HôYRƒ«f  …Éµ°S  IÉæb
 ìôW  øY  k ÉÑjôb  ¿Ó``YE’G  ºà«°S ìôW  øY  k ÉÑjôb  ¿Ó``YE’G  ºà«°S
 ïjQÉàH  äGóæ°S  QGó`̀ °`̀ UEG  ô`̀Ñ`̀cCG ïjQÉàH  äGóæ°S  QGó`̀ °`̀ UEG  ô`̀Ñ`̀cCG
 ¿É`̀bô`̀H  ∂`̀æ`̀H  ídÉ°üd  â`̀jƒ`̀µ`̀dG ¿É`̀bô`̀H  ∂`̀æ`̀H  ídÉ°üd  â`̀jƒ`̀µ`̀dG

 ,Q’hO  QÉ«∏e  ∞°üf  ÜQÉ`̀≤`̀J  áª«≤H ,Q’hO  QÉ«∏e  ∞°üf  ÜQÉ`̀≤`̀J  áª«≤H
 ácô°T  øe  É¡jód ácô°T  øe  É¡jód  " "QÉªãà°SÓd  »æWƒdGQÉªãà°SÓd  »æWƒdG"  ¿CG  ≈dG  k Éàa’ ¿CG  ≈dG  k Éàa’
 »a  êGQOEÓd  Éªgõ«¡éJ  …ôéj  ø«à°UÉN  ø«àcô°T  ≈dEG »a  êGQOEÓd  Éªgõ«¡éJ  …ôéj  ø«à°UÉN  ø«àcô°T  ≈dEG

.á°UQƒÑdG.á°UQƒÑdG
 ≈∏Y  PGƒ`̀ë`̀à`̀°`̀S’G  á≤Ø°U  ìÉ`̀é`̀f  ≈``̀dEG  óªëdG  QÉ`̀ °`̀ TCGh ≈∏Y  PGƒ`̀ë`̀à`̀°`̀S’G  á≤Ø°U  ìÉ`̀é`̀f  ≈``̀dEG  óªëdG  QÉ`̀ °`̀ TCGh
 ´É£b  äÉcô°T  øª°V  ,á«àjƒµdG ´É£b  äÉcô°T  øª°V  ,á«àjƒµdG  " "4salesale"`dG  ácô°T`dG  ácô°T

.É«LƒdƒæµàdG.É«LƒdƒæµàdG
 Éæ°ùëJ  ó¡°T  »àjƒµdG  OÉ°üàb’G  ¿CG  ≈dEG  óªëdG  âØdh Éæ°ùëJ  ó¡°T  »àjƒµdG  OÉ°üàb’G  ¿CG  ≈dEG  óªëdG  âØdh
 ,% ,%3  ÜQÉ≤j  ÉªH  √ƒªf  k É©bƒàe  , ÜQÉ≤j  ÉªH  √ƒªf  k É©bƒàe  ,20182018  »a  k ÉXƒë∏e »a  k ÉXƒë∏e
 ±hô`̀¶`̀dG  √ò`̀ g π`̀X »`̀a kGó`̀«`̀L Gƒ`̀ª`̀f ∂`̀ dP kGôÑà©e ±hô`̀¶`̀dG  √ò`̀ g π`̀X »`̀a kGó`̀«`̀L Gƒ`̀ª`̀f ∂`̀ dP kGôÑà©e
 π«°UÉØJ  »∏j  Éª«a  ...á≤£æªdG  »`̀a  ájOÉ°üàb’G π«°UÉØJ  »∏j  Éª«a  ...á≤£æªdG  »`̀a  ájOÉ°üàb’G

:á∏HÉ≤ªdG:á∏HÉ≤ªdG
"  »a  IójóédGQÉªãà°SÓd  »æWƒdG  á«é«JGôà°S  øY  ÉæKóM »a  IójóédGQÉªãà°SÓd  »æWƒdG  á«é«JGôà°S  øY  ÉæKóM

?20192019
!  ,á∏Ñ≤ªdG äGƒæ°S çÓã∏d IQƒ£àe á«é«JGôà°S Éæjód ,á∏Ñ≤ªdG äGƒæ°S çÓã∏d IQƒ£àe á«é«JGôà°S Éæjód

 É¡à«é«JGôà°S  OóéJ  ácô°ûdG  ¿G  QÉÑàY’ÉH  òN’G  ™e É¡à«é«JGôà°S  OóéJ  ácô°ûdG  ¿G  QÉÑàY’ÉH  òN’G  ™e
 ,IOóéàªdG  ¥ƒ°ùdG  ´É°VhCG  ™e  Ö°SÉæàJ  ≈àM  Éjƒæ°S ,IOóéàªdG  ¥ƒ°ùdG  ´É°VhCG  ™e  Ö°SÉæàJ  ≈àM  Éjƒæ°S
 Éfõ«côJh ,ÉæFÓªY äÉLÉ«àMG ™ÑàJ Éæà«é«JGôà°S øµdh Éfõ«côJh ,ÉæFÓªY äÉLÉ«àMG ™ÑàJ Éæà«é«JGôà°S øµdh
 IQGOEG  »gh  É¡H  πª©f  »àdG  áKÓãdG  äÉYÉ£≤dG  ≈∏Y IQGOEG  »gh  É¡H  πª©f  »àdG  áKÓãdG  äÉYÉ£≤dG  ≈∏Y
 ,á«dÉªdG  áWÉ°SƒdGh  ájQÉªãà°S’G  äÉeóîdGh  ∫ƒ°UC’G ,á«dÉªdG  áWÉ°SƒdGh  ájQÉªãà°S’G  äÉeóîdGh  ∫ƒ°UC’G
 ¿hôªà°ùe  øëæa  ∫ƒ°UC’G  IQGOEG  ´É£b  á«MÉf  øªa ¿hôªà°ùe  øëæa  ∫ƒ°UC’G  IQGOEG  ´É£b  á«MÉf  øªa
 ¿ƒµ«°S  å«M  ,á«é«∏îdG  ¥Gƒ°SC’ÉH  QÉªãà°S’G  »a ¿ƒµ«°S  å«M  ,á«é«∏îdG  ¥Gƒ°SC’ÉH  QÉªãà°S’G  »a

 øe  % øe  %3535  ≠∏ÑJ  á°üëd  í`̀LÉ`̀f ≠∏ÑJ  á°üëd  í`̀LÉ`̀f
 á≤Ø°U  ºéëH  ácô°ûdG  ∫Ée  ¢SCGQ á≤Ø°U  ºéëH  ácô°ûdG  ∫Ée  ¢SCGQ
 »≤dh .QÉæjO ¿ƒ«∏e  »≤dh .QÉæjO ¿ƒ«∏e 55^855^8 ∫OÉ©j ∫OÉ©j
 RhÉéJ å«M ,Gô«ãc ÓYÉØJ ìô£dG RhÉéJ å«M ,Gô«ãc ÓYÉØJ ìô£dG
 º¡°SC’G øe % º¡°SC’G øe %230230 áÑ°ùf Ö∏£dG áÑ°ùf Ö∏£dG
 øe  ôãcCG  Üò`̀à`̀LGh  á°Vhô©ªdG øe  ôãcCG  Üò`̀à`̀LGh  á°Vhô©ªdG

.ôªãà°ùe .ôªãà°ùe 1,0001,000
 øe  QÉªãà°SÓd  »æWƒdG  ió`̀ dh øe  QÉªãà°SÓd  »æWƒdG  ió`̀ dh
 ø«à°UÉN  ø«àcô°T  ≈`̀ dEG  ácô°T ø«à°UÉN  ø«àcô°T  ≈`̀ dEG  ácô°T
 »a  êGQOEÓ```̀d  Éªgõ«¡éJ  iôéj »a  êGQOEÓ```̀d  Éªgõ«¡éJ  iôéj

. á°UQƒÑdG. á°UQƒÑdG
"  OÉ°üàb’G  AGOC’  ºµª««≤J  Ée OÉ°üàb’G  AGOC’  ºµª««≤J  Ée

 ™e ’ ΩG k É«°Vô oe ¿Éc πg ?»àjƒµdG ™e ’ ΩG k É«°Vô oe ¿Éc πg ?»àjƒµdG
 ºµJÉ©bƒJ  Éeh  ?ôeC’G  Gòg  í«°VƒJ ºµJÉ©bƒJ  Éeh  ?ôeC’G  Gòg  í«°VƒJ
 ΩÉY  ∫Ó`̀ N  »àjƒµdG  OÉ°üàbÓd ΩÉY  ∫Ó`̀ N  »àjƒµdG  OÉ°üàbÓd

?20192019
!  , ,20182018 »a k ÉXƒë∏e Éæ°ùëJ »àjƒµdG OÉ°üàb’G ó¡°T »a k ÉXƒë∏e Éæ°ùëJ »àjƒµdG OÉ°üàb’G ó¡°T

 % %2^82^8  áÑ°ùæH  ƒªædG  ä’ó©e  ´ÉØJQG  ™bƒàf  å«M áÑ°ùæH  ƒªædG  ä’ó©e  ´ÉØJQG  ™bƒàf  å«M
 ΩÉ©dG »a §ØædG êÉàfEG »a % ΩÉ©dG »a §ØædG êÉàfEG »a %2^52^5h »£ØædG ô«Z •É°ûæ∏dh »£ØædG ô«Z •É°ûæ∏d
 »dÉªLE’G  »∏ëªdG  èJÉædG  IOÉjR  ≈dEG  …ODƒj  Ée  , »dÉªLE’G  »∏ëªdG  èJÉædG  IOÉjR  ≈dEG  …ODƒj  Ée  ,20182018
 ™ØJQG  ,á«ª°SôdG  äÉfÉ«ÑdG  Ö°ùëÑa  .% ™ØJQG  ,á«ª°SôdG  äÉfÉ«ÑdG  Ö°ùëÑa  .%2^62^6  áÑ°ùæH áÑ°ùæH
 ≈∏Y % ≈∏Y %0^70^7 áÑ°ùæH  »≤«≤ëdG  »dÉªLE’G  »∏ëªdG  èJÉædG áÑ°ùæH  »≤«≤ëdG  »dÉªLE’G  »∏ëªdG  èJÉædG
 , ,20182018  ΩÉ©dG  øe  ∫hC’G  ∞°üædG  »a  …ƒæ°S  ¢SÉ°SCG ΩÉ©dG  øe  ∫hC’G  ∞°üædG  »a  …ƒæ°S  ¢SÉ°SCG
 ¢ùØf »a % ¢ùØf »a %2^22^2 áÑ°ùæH »£ØædG êÉàfE’G ¢VÉØîfG ºZQ áÑ°ùæH »£ØædG êÉàfE’G ¢VÉØîfG ºZQ
 ¢†Øîd  ∂`̀ HhC’G  á«bÉØJÉH  ΩGõàd’G  QÉ`̀WEG  »a  ,IôàØdG ¢†Øîd  ∂`̀ HhC’G  á«bÉØJÉH  ΩGõàd’G  QÉ`̀WEG  »a  ,IôàØdG
 »£ØædG ô«Z »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG ™ØJQG Éªc .êÉàfE’G »£ØædG ô«Z »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG ™ØJQG Éªc .êÉàfE’G
 ∫hC’G  ∞°üædG  »a  …ƒæ°S  ¢SÉ°SCG  ≈∏Y % ∫hC’G  ∞°üædG  »a  …ƒæ°S  ¢SÉ°SCG  ≈∏Y %4^94^9 áÑ°ùæH áÑ°ùæH
 ä’É°üJ’G äÉYÉ£≤d ó«édG AGOC’ÉH k ÉeƒYóe ,ΩÉ©dG øe ä’É°üJ’G äÉYÉ£≤d ó«édG AGOC’ÉH k ÉeƒYóe ,ΩÉ©dG øe
 ΩÉ©d ÉæJÉ©bƒàd áÑ°ùædÉHh ,áeÉ©dG ≥aGôªdGh ™«æ°üàdGh ΩÉ©d ÉæJÉ©bƒàd áÑ°ùædÉHh ,áeÉ©dG ≥aGôªdGh ™«æ°üàdGh
 ÜQÉ≤j Ée »dÉªL’G ƒªædG áÑ°ùf ≠∏ÑJ ¿CG ™bƒàf ÜQÉ≤j Ée »dÉªL’G ƒªædG áÑ°ùf ≠∏ÑJ ¿CG ™bƒàf20192019
 ±hô¶dG √òg πX »a Gó«L Gƒªf ôÑà©j Ée ƒgh ,% ±hô¶dG √òg πX »a Gó«L Gƒªf ôÑà©j Ée ƒgh ,%3

.á≤£æªdG »a ájOÉ°üàb’G.á≤£æªdG »a ájOÉ°üàb’G
 QÉ©°SCG ´ÉØJQG ºgÉ°S ó≤a »dÉªdG ™°VƒdG ¢üîj Éª«a ÉeCG QÉ©°SCG ´ÉØJQG ºgÉ°S ó≤a »dÉªdG ™°VƒdG ¢üîj Éª«a ÉeCG
 IOÉjõdG øe ºZôdÉH áeÉ©dG á«fGõ«ªdG ø°ùëJ »a §ØædG IOÉjõdG øe ºZôdÉH áeÉ©dG á«fGõ«ªdG ø°ùëJ »a §ØædG
 ,áæ°ùdG  √òg  á«fGõ«e  »a  ¥ÉØfEÓd  á££îªdG  Iô«ÑµdG ,áæ°ùdG  √òg  á«fGõ«e  »a  ¥ÉØfEÓd  á££îªdG  Iô«ÑµdG

.ΩÉ©dG »WÉ«àM’G øe Öë°ùdG ≈dEG áLÉëdG á∏b ™e.ΩÉ©dG »WÉ«àM’G øe Öë°ùdG ≈dEG áLÉëdG á∏b ™e

 øe  ÉeG  ,QÉªãà°SÓd  ô«Ñc  Ö«°üf  …Oƒ©°ùdG  ¥ƒ°ù∏d øe  ÉeG  ,QÉªãà°SÓd  ô«Ñc  Ö«°üf  …Oƒ©°ùdG  ¥ƒ°ù∏d
 ÉæªªJG  ó≤a  á°UÉîdG  äÉcô°ûdG  »a  QÉªãà°S’G  á«MÉf ÉæªªJG  ó≤a  á°UÉîdG  äÉcô°ûdG  »a  QÉªãà°S’G  á«MÉf
 QƒØdG  ácô°T  ≈∏Y PGƒëà°S’G  á≤Ø°U ô¡°ûdG  Gòg ∫ÓN QƒØdG  ácô°T  ≈∏Y PGƒëà°S’G  á≤Ø°U ô¡°ûdG  Gòg ∫ÓN
 ´É£b »a πª©J á«àjƒc ácô°T »gh ´É£b »a πª©J á«àjƒc ácô°T »gh " "4salesale" π«°S π«°S
 á∏eÉ°T  á©LGôe  á«∏ªY  É«dÉM  …ôéfh  ,É«LƒdƒæµàdG á∏eÉ°T  á©LGôe  á«∏ªY  É«dÉM  …ôéfh  ,É«LƒdƒæµàdG
 Éæ≤jOÉæ°U  ∫ÓN  øe  É«ª«∏bEGh  É«∏ëe  äGQÉªãà°SÓd Éæ≤jOÉæ°U  ∫ÓN  øe  É«ª«∏bEGh  É«∏ëe  äGQÉªãà°SÓd

. á°UÉîdG äÉ«µ∏ª∏d ájQÉªãà°S’G. á°UÉîdG äÉ«µ∏ª∏d ájQÉªãà°S’G
 ÉfQÉ°ùe πªµà°ùæ°S ,ájQÉªãà°S’G äÉeóîdG á«MÉf øeh ÉfQÉ°ùe πªµà°ùæ°S ,ájQÉªãà°S’G äÉeóîdG á«MÉf øeh
 ÉÑjôb ø∏©æ°S å«M äGóæ°ùdGh ,äÉLGQO’G á«MÉf øe ÉÑjôb ø∏©æ°S å«M äGóæ°ùdGh ,äÉLGQO’G á«MÉf øe
 ¿ÉbôH ∂æÑd âjƒµdG ïjQÉàH äGóæ°S QGó°UG ôÑcCG øY ¿ÉbôH ∂æÑd âjƒµdG ïjQÉàH äGóæ°S QGó°UG ôÑcCG øY
 ∞°üf  ÜQÉ≤j  Ée)  »àjƒc  QÉæjO  ¿ƒ«∏e   ∞°üf  ÜQÉ≤j  Ée)  »àjƒc  QÉæjO  ¿ƒ«∏e  150150  áª«≤H áª«≤H

.(Q’hO QÉ«∏e.(Q’hO QÉ«∏e
"  …OÉjQ QhO É¡d QÉªãà°SÓd »æWƒdG ácô°T ¿CG QÉÑàYG ≈∏Y …OÉjQ QhO É¡d QÉªãà°SÓd »æWƒdG ácô°T ¿CG QÉÑàYG ≈∏Y

 äÉLGQOEG ∑Éæg πg ,á°UQƒÑdÉH äÉcô°ûdG iôÑc êGQOEG »a äÉLGQOEG ∑Éæg πg ,á°UQƒÑdÉH äÉcô°ûdG iôÑc êGQOEG »a
?20192019 »a á°UQƒÑdÉH IójóL »a á°UQƒÑdÉH IójóL

!  ≈dhC’G  á¡LƒdG  ¿ƒµJ  ¿G  QÉªãà°SÓd  »æWƒdG  ≈©°ùJ ≈dhC’G  á¡LƒdG  ¿ƒµJ  ¿G  QÉªãà°SÓd  »æWƒdG  ≈©°ùJ
 á°UQƒH  »a  êGQO’G  »a  áÑZGôdG  áëLÉædG  äÉcô°û∏d á°UQƒH  »a  êGQO’G  »a  áÑZGôdG  áëLÉædG  äÉcô°û∏d
 êGQOEÉ`̀H  ΩÉ©dG  ∫ÓN  ácô°ûdG  âeÉb  Éeó©H  .âjƒµdG êGQOEÉ`̀H  ΩÉ©dG  ∫ÓN  ácô°ûdG  âeÉb  Éeó©H  .âjƒµdG
 ,âjƒµdG  á°UQƒH  »a  á°†HÉ≤dG  á∏eÉµàªdG  ácô°ûdG ,âjƒµdG  á°UQƒH  »a  á°†HÉ≤dG  á∏eÉµàªdG  ácô°ûdG
 âëJ ∫h’G  ¥ƒ°ùdG  »a É¡LGQOEG  ºàj  ácô°T  ∫hCG  »gh âëJ ∫h’G  ¥ƒ°ùdG  »a É¡LGQOEG  ºàj  ácô°T  ∫hCG  »gh
 ¢UÉN ìôW ó©H êGQOE’G ≈JG .IójóédG á°UQƒÑdG íFGƒd ¢UÉN ìôW ó©H êGQOE’G ≈JG .IójóédG á°UQƒÑdG íFGƒd

 kGójõe í«àj Éªe ,á«àjƒµdG ™jQÉ°ûªdGh äBÉ°ûæªdG kGójõe í«àj Éªe ,á«àjƒµdG ™jQÉ°ûªdGh äBÉ°ûæªdG
 ∂dP ºgÉ°ùjh »àjƒµdG ÜÉÑ°û∏d πª©dG ¢Uôa øe ∂dP ºgÉ°ùjh »àjƒµdG ÜÉÑ°û∏d πª©dG ¢Uôa øe

.á«ÑæLC’G äGQÉªãà°S’G ácôM §«°ûæJ »a.á«ÑæLC’G äGQÉªãà°S’G ácôM §«°ûæJ »a
 øe ôãcCG ∂∏ªàH »ÑæLC’G ôªãà°ùª∏d ìÉª°ùdG ÉeCG øe ôãcCG ∂∏ªàH »ÑæLC’G ôªãà°ùª∏d ìÉª°ùdG ÉeCG
 ∫ÓN øe äÉ≤Ø°U »a ∫ƒNódG »æ©j ,áÄªdG »a  ∫ÓN øe äÉ≤Ø°U »a ∫ƒNódG »æ©j ,áÄªdG »a 5
 AÉ≤JQG ™e øeGõàdÉH ,§≤a á«dÉªdG ¥GQhC’G ¥ƒ°S AÉ≤JQG ™e øeGõàdÉH ,§≤a á«dÉªdG ¥GQhC’G ¥ƒ°S

.áÄ°TÉædG ¥Gƒ°SC’G ±É°üe ≈dEG âjƒµdG á°UQƒH.áÄ°TÉædG ¥Gƒ°SC’G ±É°üe ≈dEG âjƒµdG á°UQƒH
 á«µ∏ªdG ∞≤°S ójóëJ IQhô°V ≈∏Y ¿hQÉ¡dG ócCGh á«µ∏ªdG ∞≤°S ójóëJ IQhô°V ≈∏Y ¿hQÉ¡dG ócCGh
 øe É¡æµªJ  Iô£«°ùe á°üM ≈dEG  π°üj  ’CG  ≈∏Y øe É¡æµªJ  Iô£«°ùe á°üM ≈dEG  π°üj  ’CG  ≈∏Y
 IQGOE’Gh  IQGOE’G  ¢ù∏ée  π«µ°ûJ  »a  ºµëàdG IQGOE’Gh  IQGOE’G  ¢ù∏ée  π«µ°ûJ  »a  ºµëàdG
 øjôªãà°ùª∏d  í«àj  …ò`̀ dG  ô``eC’G  ,ájò«ØæàdG øjôªãà°ùª∏d  í«àj  …ò`̀ dG  ô``eC’G  ,ájò«ØæàdG
 ∑ƒæÑdG  äÉHÉ°ùM  ájô°S  ≈∏Y  ´Ó`̀W’G  ÖfÉLC’G ∑ƒæÑdG  äÉHÉ°ùM  ájô°S  ≈∏Y  ´Ó`̀W’G  ÖfÉLC’G

.á¨dÉH IQƒ£N ó©oj Éªe.á¨dÉH IQƒ£N ó©oj Éªe
 ∞≤°S  ójóëàH  âeÉb  ,áeó≤àe  k’hO  ¿EG  :∫É`̀bh ∞≤°S  ójóëàH  âeÉb  ,áeó≤àe  k’hO  ¿EG  :∫É`̀bh
 ∫ÉãªdG  π«Ñ°S  ≈∏Y  ,É¡jód  Ö`̀fÉ`̀LC’G  á«µ∏ªd ∫ÉãªdG  π«Ñ°S  ≈∏Y  ,É¡jód  Ö`̀fÉ`̀LC’G  á«µ∏ªd
 Ö°ùf  É¡àeƒµM  äOó`̀M  »àdG  É«fÉ£jôH  ∑Éæg Ö°ùf  É¡àeƒµM  äOó`̀M  »àdG  É«fÉ£jôH  ∑Éæg
 , ,"Ωƒ«dhôàH  ¢ûàjôHΩƒ«dhôàH  ¢ûàjôH"  »a  QÉªãà°SÓd  IOóëe »a  QÉªãà°SÓd  IOóëe
 ™HÉàdG  »ÑæLC’G  QÉªãà°S’G  Öàµe  ΩÉb  Éeóæ©a ™HÉàdG  »ÑæLC’G  QÉªãà°S’G  Öàµe  ΩÉb  Éeóæ©a
 IOÉjõH  ,¿óæd  »a  QÉªãà°SÓd  áeÉ©dG  áÄ«¡∏d IOÉjõH  ,¿óæd  »a  QÉªãà°SÓd  áeÉ©dG  áÄ«¡∏d
 â∏NóJ òFóæY ,á«fÉ£jôÑdG ácô°ûdG »a ∂∏ªàdG â∏NóJ òFóæY ,á«fÉ£jôÑdG ácô°ûdG »a ∂∏ªàdG
 »àdG áÄªdG »a  »àdG áÄªdG »a 1313 øe ôãcCG AGô°T ∞bƒH áeƒµëdG øe ôãcCG AGô°T ∞bƒH áeƒµëdG
 Éªæ«H  ,Ωƒ«dhôàH  ¢ûàjôH  »a  âjƒµdG  É¡µ∏ªàJ Éªæ«H  ,Ωƒ«dhôàH  ¢ûàjôH  »a  âjƒµdG  É¡µ∏ªàJ
 øjôªãà°ùª∏d  πÑb  øe á°UôØdG  âMÉJCG  âjƒµdG øjôªãà°ùª∏d  πÑb  øe á°UôØdG  âMÉJCG  âjƒµdG

 »a áÄe â∏°Uh ∂∏ªJ Ö°ùæH ø««é«∏îdG »a áÄe â∏°Uh ∂∏ªJ Ö°ùæH ø««é«∏îdG
 " "hójQhCGhójQhCG"  ÉgRôHCG  ,ä’É°üJ’G  äÉcô°T  »a  áÄªdG ÉgRôHCG  ,ä’É°üJ’G  äÉcô°T  »a  áÄªdG
 á«é«∏N  ∫hO  Éª¡µ∏ªJ  ¿É`̀jô`̀NC’G  ¿Éàcô°ûdGh á«é«∏N  ∫hO  Éª¡µ∏ªJ  ¿É`̀jô`̀NC’G  ¿Éàcô°ûdGh

.á≤«≤°T.á≤«≤°T

!  áHPÉL âëÑ°UG á°UQƒÑdG ¿G óªëdG ∫Éb áHPÉL âëÑ°UG á°UQƒÑdG ¿G óªëdG ∫Éb
 ∂dòH »¡æàd ,äÉcô°ûdG øe ójõªdG êGQOE’ ∂dòH »¡æàd ,äÉcô°ûdG øe ójõªdG êGQOE’
.Iôàa òæe ¬Jó¡°T …òdG äÉHÉë°ùf’G ô°üY.Iôàa òæe ¬Jó¡°T …òdG äÉHÉë°ùf’G ô°üY

 »a  áXƒë∏ªdG  äGô««¨àdG  ¿G  ∂`̀°`̀T’h »a  áXƒë∏ªdG  äGô««¨àdG  ¿G  ∂`̀°`̀T’h
 »a »HÉéjEG πµ°ûH ºgÉ°ùJ âjƒµdG á°UQƒH »a »HÉéjEG πµ°ûH ºgÉ°ùJ âjƒµdG á°UQƒH
 íFGƒ∏dG  Éª«°S  ’  ,êGQOEÓ`̀d  äÉcô°ûdG  ÜòL íFGƒ∏dG  Éª«°S  ’  ,êGQOEÓ`̀d  äÉcô°ûdG  ÜòL
 π«Ñ°S  ≈∏Y  .êGQOEÓ`̀d  á©é°ûªdG  IójóédG π«Ñ°S  ≈∏Y  .êGQOEÓ`̀d  á©é°ûªdG  IójóédG
 ,á«ëHôdG äÉÑ∏£àe ádGREG ∫ÓN øe ,∫ÉãªdG ,á«ëHôdG äÉÑ∏£àe ádGREG ∫ÓN øe ,∫ÉãªdG
 »àdG áÄ°TÉædG äÉcô°û∏d øµªªdG øe íÑ°UCG »àdG áÄ°TÉædG äÉcô°û∏d øµªªdG øe íÑ°UCG
 ¢SCGQ  ™ªéJ  ¿G  Ió«L  ƒªf  ¥ÉaBÉH  ™àªàJ ¢SCGQ  ™ªéJ  ¿G  Ió«L  ƒªf  ¥ÉaBÉH  ™àªàJ
 áaÉ°VEG .âjƒµdG á°UQƒH »a êQóJh ∫ÉªdG áaÉ°VEG .âjƒµdG á°UQƒH »a êQóJh ∫ÉªdG
 á«ªdÉ©dG  äGô°TDƒª∏d  ΩÉª°†f’G  ¿G  ≈`̀dG á«ªdÉ©dG  äGô°TDƒª∏d  ΩÉª°†f’G  ¿G  ≈`̀dG
 á°UÉîdG  äÉcô°ûdG  ΩÉªàgG  ójõj  ±ƒ°S á°UÉîdG  äÉcô°ûdG  ΩÉªàgG  ójõj  ±ƒ°S
 ¥ƒ°ùdG  »`̀a  ø«ªdÉ©dG  øjôªãà°ùªdGh ¥ƒ°ùdG  »`̀a  ø«ªdÉ©dG  øjôªãà°ùªdGh

.»àjƒµdG.»àjƒµdG
 ¿Éc   ¿Éc  20182018  »a  á°UQƒÑdG  AGOG  ¿G  ±É°VGh »a  á°UQƒÑdG  AGOG  ¿G  ±É°VGh
 ∫ÉNOG  ∫ÓN  øe  ∂`̀dPh  Ée  óM  ≈`̀dEG  kGó«L ∫ÉNOG  ∫ÓN  øe  ∂`̀dPh  Ée  óM  ≈`̀dEG  kGó«L
 »àdG áª¶fC’Gh äGhOC’G øe ójó©dG ôjƒ£Jh »àdG áª¶fC’Gh äGhOC’G øe ójó©dG ôjƒ£Jh
 ∫hGóà∏d øjôªãà°ùªdG ÜòL ≈∏Y äóYÉ°S ∫hGóà∏d øjôªãà°ùªdG ÜòL ≈∏Y äóYÉ°S
 …òdG  ¥ƒ°ùdG  º«°ù≤J  É¡æeh  á°UQƒÑdÉH …òdG  ¥ƒ°ùdG  º«°ù≤J  É¡æeh  á°UQƒÑdÉH

 áaÉ°VE’ÉH , IóY äÉjóëJ RhÉéJ »a ºgÉ°S áaÉ°VE’ÉH , IóY äÉjóëJ RhÉéJ »a ºgÉ°S
 å«M  ,êGQOE’G  óYGƒb  Qƒ°üb  áédÉ©e  ≈dEG å«M  ,êGQOE’G  óYGƒb  Qƒ°üb  áédÉ©e  ≈dEG
 ™«é°ûJ  ≈∏Y  ¥ƒ°ùdG  º«°ù≤J  ±ó¡à°SG ™«é°ûJ  ≈∏Y  ¥ƒ°ùdG  º«°ù≤J  ±ó¡à°SG
 øe  á«eƒµëdGh  á°UÉîdG  äÉcô°ûdG  êGQOEG øe  á«eƒµëdGh  á°UÉîdG  äÉcô°ûdG  êGQOEG
 äGƒæb ≥∏N ±ó¡Hh IóY äÉMôà≤e ∫ÓN äGƒæb ≥∏N ±ó¡Hh IóY äÉMôà≤e ∫ÓN

.∫GƒeC’G ¢ShDhQ ácôëd k Éª«¶æJ ôãcCG.∫GƒeC’G ¢ShDhQ ácôëd k Éª«¶æJ ôãcCG
 èeGôH  øe  ójó©dG  á°UQƒÑdG  äó¡°T  Éªc èeGôH  øe  ójó©dG  á°UQƒÑdG  äó¡°T  Éªc
 Ió©°UC’G ∞∏àîe ≈∏Y åjóëàdGh ôjƒ£àdG Ió©°UC’G ∞∏àîe ≈∏Y åjóëàdGh ôjƒ£àdG
 á°üæªdG  êQÉN  ∫hGóàdG  ΩÉ¶f  ¥ÓWEGÉ¡æeh á°üæªdG  êQÉN  ∫hGóàdG  ΩÉ¶f  ¥ÓWEGÉ¡æeh
 ∫hGó``̀J  º¶æ«d  AÉ``̀L  …ò```̀dGh  ( ∫hGó``̀J  º¶æ«d  AÉ``̀L  …ò```̀dGh  (OTCOTC)
 hG  áÑë°ùæªdG  hCG  áLQóªdG  ô«Z  äÉcô°ûdG hG  áÑë°ùæªdG  hCG  áLQóªdG  ô«Z  äÉcô°ûdG
 å«M  ,»ª°SôdG  ¥ƒ°ùdG  øe  áHƒ£°ûªdG å«M  ,»ª°SôdG  ¥ƒ°ùdG  øe  áHƒ£°ûªdG
 ∫hGóàdG  á«fÉµeEG  IójóédG  á«dB’G  äóLhG ∫hGóàdG  á«fÉµeEG  IójóédG  á«dB’G  äóLhG
 èdÉ©j  Qƒ£àe  »dBG  ∫hGóJ  ΩÉ¶f  ∫ÓN  øe èdÉ©j  Qƒ£àe  »dBG  ∫hGóJ  ΩÉ¶f  ∫ÓN  øe
 Oƒ≤©d  äôªà°SG  »àdG  ájhó«dG  ä’hGóàdG Oƒ≤©d  äôªà°SG  »àdG  ájhó«dG  ä’hGóàdG
 ΩÉ¶ædG  Gòg ¥ÓWEG  ¿CG  iôf  å«M .á∏jƒW ΩÉ¶ædG  Gòg ¥ÓWEG  ¿CG  iôf  å«M .á∏jƒW
 AÓª©dGh  äÉcô°ûdG  Üò`̀L  »`̀a  ºgÉ°ùj AÓª©dGh  äÉcô°ûdG  Üò`̀L  »`̀a  ºgÉ°ùj
 πµH  I πµH  ItQGóªdG  á°üæªdG  ∫ÓN  øe ∫hGóà∏dQGóªdG  á°üæªdG  ∫ÓN  øe ∫hGóà∏d
 º¡°SC’G QÉ©°SCG á©HÉàªd á«aÉØ°Th á«aGôàMG º¡°SC’G QÉ©°SCG á©HÉàªd á«aÉØ°Th á«aGôàMG

.ájƒ°ùàdGh ¢UÉ≤àdG á«dBG ôjƒ£J ∂dòch.ájƒ°ùàdGh ¢UÉ≤àdG á«dBG ôjƒ£J ∂dòch

!  ió`̀e  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H  ó`̀ª`̀ë`̀dG  π°ü«a  ô`̀Ñ`̀Y ió`̀e  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H  ó`̀ª`̀ë`̀dG  π°ü«a  ô`̀Ñ`̀Y
 á∏ªàëªdG  á«bôà∏d  á°UQƒÑdG  ájõgÉL á∏ªàëªdG  á«bôà∏d  á°UQƒÑdG  ájõgÉL
 »a  áÄ°TÉædG  ¥Gƒ°SCÓd »a  áÄ°TÉædG  ¥Gƒ°SCÓd  " "MSCIMSCI"  `d `d
 ô¶æ∏d  ó¡ªJ  Iƒ£N É¡fÉH  πÑ≤ªdG  ΩÉ©dG ô¶æ∏d  ó¡ªJ  Iƒ£N É¡fÉH  πÑ≤ªdG  ΩÉ©dG
 ¥Gƒ°SC’G  ±É°üe ≈dEG  ¥ƒ°ùdG  á«bôJ »a ¥Gƒ°SC’G  ±É°üe ≈dEG  ¥ƒ°ùdG  á«bôJ »a
 äRô``̀HCG  ó``bh  . äRô``̀HCG  ó``bh  .20192019  ∫Ó``N  áÄ°TÉædG ∫Ó``N  áÄ°TÉædG
 á«HÉéjE’G äGQOÉÑªdG øe kGOóY  á«HÉéjE’G äGQOÉÑªdG øe kGOóY MSCIMSCI
 kGôNDƒe  É¡≤«Ñ£àH  á°UQƒÑdG  âeÉb  »àdG kGôNDƒe  É¡≤«Ñ£àH  á°UQƒÑdG  âeÉb  »àdG
 ,¥ƒ°ùdG  ôjƒ£Jh  ìÓ°UEG  á£N  øª°V ,¥ƒ°ùdG  ôjƒ£Jh  ìÓ°UEG  á£N  øª°V
 äÉHÉ°ùëdG íàa äGAGôLEG §«°ùÑJ É¡æeh äÉHÉ°ùëdG íàa äGAGôLEG §«°ùÑJ É¡æeh
 á°UÉîdG  º¶ædGh  äÉ©jô°ûàdG  ôjƒ£Jh á°UÉîdG  º¶ædGh  äÉ©jô°ûàdG  ôjƒ£Jh
 ¥GQhC’G  ßØMh  á°UÉ≤ªdGh  ∫hGó`̀à`̀dÉ`̀H ¥GQhC’G  ßØMh  á°UÉ≤ªdGh  ∫hGó`̀à`̀dÉ`̀H
 áaÉ°VEG  ¿CÉ``H  ø`̀eDƒ`̀f  øëfh   .á«dÉªdG áaÉ°VEG  ¿CÉ``H  ø`̀eDƒ`̀f  øëfh   .á«dÉªdG
 á©LGôªdG áªFÉb ≈dEG á«àjƒµdG á°UQƒÑdG á©LGôªdG áªFÉb ≈dEG á«àjƒµdG á°UQƒÑdG
 √É`̀é`̀J’G  »`̀a  Iƒ`̀£`̀N  ôÑà©J  ájƒæ°ùdG √É`̀é`̀J’G  »`̀a  Iƒ`̀£`̀N  ôÑà©J  ájƒæ°ùdG
 ¿CG  QÉÑàY’G  ø«©H  ò`̀NC’G  ™e  ,í«ë°üdG ¿CG  QÉÑàY’G  ø«©H  ò`̀NC’G  ™e  ,í«ë°üdG
 ≈∏Y óªà©j ¿CÉ°ûdG Gòg »a »FÉ¡ædG QGô≤dG ≈∏Y óªà©j ¿CÉ°ûdG Gòg »a »FÉ¡ædG QGô≤dG
 ™e  ™e MSCIMSCI É¡jôéà°S »àdG äGQhÉ°ûªdG É¡jôéà°S »àdG äGQhÉ°ûªdG
 »a  ÉªH  ,¥ƒ°ùdG  »a  á«æ©ªdG  äÉ¡édG »a  ÉªH  ,¥ƒ°ùdG  »a  á«æ©ªdG  äÉ¡édG
 AÉæeCGh  AÉ£°SƒdGh  ¿hôªãà°ùªdG  ∂dP AÉæeCGh  AÉ£°SƒdGh  ¿hôªãà°ùªdG  ∂dP

 √òg  ¿CG  ¬«a  ∂°T  ’  É`̀ª`̀Hh  .ß`̀Ø`̀ë`̀dG √òg  ¿CG  ¬«a  ∂°T  ’  É`̀ª`̀Hh  .ß`̀Ø`̀ë`̀dG
 ójóëJ »a á«°SÉ°SCG ¿ƒµà°S äGQhÉ°ûªdG ójóëJ »a á«°SÉ°SCG ¿ƒµà°S äGQhÉ°ûªdG
 ≈∏Y  π°üëà°S  âjƒµdG  âfÉc  GPEG  Ée ≈∏Y  π°üëà°S  âjƒµdG  âfÉc  GPEG  Ée
 áªFÉb  øª°V  ≈≤Ñà°S  É¡fCG  ΩCG  á«bôàdG áªFÉb  øª°V  ≈≤Ñà°S  É¡fCG  ΩCG  á«bôàdG

.á«dÉàdG äGƒæ°ùdG »a á©LGôªdG.á«dÉàdG äGƒæ°ùdG »a á©LGôªdG
 áª«b  π°üJ  ¿CG  ¿ƒ∏∏ëªdG  ™`̀bƒ`̀à`̀jh áª«b  π°üJ  ¿CG  ¿ƒ∏∏ëªdG  ™`̀bƒ`̀à`̀jh
  á£°ûædG  ô«Z  ájQÉªãà°S’G  äÉ≤aóàdG  á£°ûædG  ô«Z  ájQÉªãà°S’G  äÉ≤aóàdG
 ádÉM  »a  Q’hO  QÉ«∏e   ádÉM  »a  Q’hO  QÉ«∏e  1^71^7  »dGƒM  ≈`̀dEG »dGƒM  ≈`̀dEG
 »`̀gh  , »`̀gh  ,MSCIMSCI  π`̀Ñ`̀b  ø`̀ e  á`̀«`̀bô`̀à`̀dG π`̀Ñ`̀b  ø`̀ e  á`̀«`̀bô`̀à`̀dG
 á«bôJ øY áéJÉædG  äÉ≤aóàdG  øe ≈∏YCG á«bôJ øY áéJÉædG  äÉ≤aóàdG  øe ≈∏YCG
 âHQÉb »àdGh  âHQÉb »àdGh FTSEFTSE π nÑ pb øe ¥ƒ°ùdG π nÑ pb øe ¥ƒ°ùdG
 π°üJ  É`̀e  IOÉ``̀Yh  .Q’hO  ¿ƒ«∏e   π°üJ  É`̀e  IOÉ``̀Yh  .Q’hO  ¿ƒ«∏e  900900
 Qhôe  ó©H  ¥ƒ°ùdG  ≈dEG  äÉ≤aóàdG  ∂∏J Qhôe  ó©H  ¥ƒ°ùdG  ≈dEG  äÉ≤aóàdG  ∂∏J
 ™e ≥aGƒàj ÉªH á«bôàdG øe ΩÉY »dGƒM ™e ≥aGƒàj ÉªH á«bôàdG øe ΩÉY »dGƒM
 ójó©dG  Ö≤©àJ  Éªc  .≥«Ñ£àdG  ïjQÉJ ójó©dG  Ö≤©àJ  Éªc  .≥«Ñ£àdG  ïjQÉJ
 ™ÑàJ  »àdG  á«ªdÉ©dG  ≥jOÉæ°üdG  øe ™ÑàJ  »àdG  á«ªdÉ©dG  ≥jOÉæ°üdG  øe
 äGô°TDƒe  á£°ûf  ájQÉªãà°SG  äÉ°SÉ«°S äGô°TDƒe  á£°ûf  ájQÉªãà°SG  äÉ°SÉ«°S
 π°üJh  áÄ°TÉædG  ¥Gƒ`̀°`̀SCÓ`̀d   π°üJh  áÄ°TÉædG  ¥Gƒ`̀°`̀SCÓ`̀d  MSCIMSCI
 ƒëf  ≈`̀dG  É¡∏Ñb  øe  IQGó`̀ª`̀dG  ∫ƒ`̀°`̀UC’G ƒëf  ≈`̀dG  É¡∏Ñb  øe  IQGó`̀ª`̀dG  ∫ƒ`̀°`̀UC’G

.Q’hO ¿ƒ«∏jôàdG.Q’hO ¿ƒ«∏jôàdG

 á≤HÉ°ùdG ΩGƒYC’G äÉjóëJ äRhÉéJ á°UQƒÑdGí«ë°üdG √ÉéJ’G »a Iƒ£N á«bôàdG

 ´ÉØJQG ™bƒàf
 ƒªf ä’ó©e

 »àjƒµdG OÉ°üàb’G
 IOÉjRh ... % 3
 »∏ëªdG èJÉædG

% 2^6 »dÉªLE’G
!!    óªëdG π°ü«a

!!       :QóH ∫ÓH - Öàc

 ájOÉ°üàbG  •É`̀°`̀ShCG  â∏YÉØJ ájOÉ°üàbG  •É`̀°`̀ShCG  â∏YÉØJ
 IQÉéàdG IQGRh QGôb ™e Iô«ÑN IQÉéàdG IQGRh QGôb ™e Iô«ÑN
 øjôªãà°ùª∏d  ìÉ`̀ª`̀°`̀ù`̀dÉ`̀H øjôªãà°ùª∏d  ìÉ`̀ª`̀°`̀ù`̀dÉ`̀H
 5  øe  ôãcCG  ∂∏ªàdG  ÖfÉLC’G øe  ôãcCG  ∂∏ªàdG  ÖfÉLC’G
 ∑ƒæÑdG  º¡°SCG  øe  áÄªdG  »a ∑ƒæÑdG  º¡°SCG  øe  áÄªdG  »a
 ∂æÑdG  á≤aGƒe  ó©H  á«∏ëªdG ∂æÑdG  á≤aGƒe  ó©H  á«∏ëªdG

.…õcôªdG.…õcôªdG
 " "á°SÉ«°ùdGá°SÉ«°ùdG"  â``̀ ≤``̀ à``̀ dGh â``̀ ≤``̀ à``̀ dGh
 ôÑcCG  »a  ¿É≤HÉ°S  ¿’hDƒ°ùe ôÑcCG  »a  ¿É≤HÉ°S  ¿’hDƒ°ùe
 ,OÓÑdG  »a  ájOÉ°üàbG  äÉ¡L ,OÓÑdG  »a  ájOÉ°üàbG  äÉ¡L
 ójóëJ  IQhô`̀ °`̀ V  ≈∏Y  É≤ØJG ójóëJ  IQhô`̀ °`̀ V  ≈∏Y  É≤ØJG
 π°üj  ’CG  ≈∏Y  á«µ∏e  ∞≤°S π°üj  ’CG  ≈∏Y  á«µ∏e  ∞≤°S
 øe  øµªJ  Iô``KDƒ``e  áÑ°ùæd øe  øµªJ  Iô``KDƒ``e  áÑ°ùæd
 πµ°ûH  IQGOE’G  ≈∏Y  Iô£«°ùdG πµ°ûH  IQGOE’G  ≈∏Y  Iô£«°ùdG
 ájô°S  ≈`̀∏`̀Y  ´Ó````̀W’Gh  ΩÉ``̀Y ájô°S  ≈`̀∏`̀Y  ´Ó````̀W’Gh  ΩÉ``̀Y
 ±QÉ`̀°`̀ü`̀ª`̀dÉ`̀H äÉ`̀eƒ`̀ ∏`̀ ©`̀ ª`̀ dG ±QÉ`̀°`̀ü`̀ª`̀dÉ`̀H äÉ`̀eƒ`̀ ∏`̀ ©`̀ ª`̀ dG

.á«∏ëªdG.á«∏ëªdG
 áÄ«¡∏d ÜóàæªdG ƒ°†©dG iôjh áÄ«¡∏d ÜóàæªdG ƒ°†©dG iôjh
 ,k É≤HÉ°S  QÉªãà°SÓd  á`̀eÉ`̀©`̀dG ,k É≤HÉ°S  QÉªãà°SÓd  á`̀eÉ`̀©`̀dG
 ∂æH  IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQh ∂æH  IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQh
 ó«°TQ  »∏Y  ≥Ñ°SC’G  è«∏îdG ó«°TQ  »∏Y  ≥Ñ°SC’G  è«∏îdG
 ÖfÉLCÓd  ìÉª°ùdG  ¿CG  ,Qó`̀Ñ`̀dG ÖfÉLCÓd  ìÉª°ùdG  ¿CG  ,Qó`̀Ñ`̀dG
 á«∏ëªdG ∑ƒæÑdG º¡°SCG ∂∏ªàH á«∏ëªdG ∑ƒæÑdG º¡°SCG ∂∏ªàH
 øª°V ,k É«©«ÑW »JCÉj AGôLEG ƒg øª°V ,k É«©«ÑW »JCÉj AGôLEG ƒg
 ¥ƒ°ùdG  íàØH  ádhódG  á°SÉ«°S ¥ƒ°ùdG  íàØH  ádhódG  á°SÉ«°S
 óYGƒ≤dG  AÉæHh  ÖfÉLC’G  ΩÉ`̀eCG óYGƒ≤dG  AÉæHh  ÖfÉLC’G  ΩÉ`̀eCG
 ≈dEG  âjƒµdG  πjƒëàd  áeRÓdG ≈dEG  âjƒµdG  πjƒëàd  áeRÓdG
 »°ù«FQ  …QÉéJh  »dÉe  õcôe »°ù«FQ  …QÉéJh  »dÉe  õcôe
 ¿CGh  k É°Uƒ°üN  ,á≤£æªdG  »a ¿CGh  k É°Uƒ°üN  ,á≤£æªdG  »a
 ∑ƒæÑ∏d  á«dÉª°SCGôdG  áª«≤dG ∑ƒæÑ∏d  á«dÉª°SCGôdG  áª«≤dG

 .¥ƒ°ùdG áª«b ∞°üf øe ôãcCG πãªJ á«∏ëªdG .¥ƒ°ùdG áª«b ∞°üf øe ôãcCG πãªJ á«∏ëªdG
 ≈∏Y óYÉ°ùà°S áª¡ªdG Iƒ£îdG √òg ¿CG í°VhCGh ≈∏Y óYÉ°ùà°S áª¡ªdG Iƒ£îdG √òg ¿CG í°VhCGh
 ≈dG  á«ÑæLC’G  äGQÉªãà°S’G  øe  ójõªdG  ÜòL ≈dG  á«ÑæLC’G  äGQÉªãà°S’G  øe  ójõªdG  ÜòL
 IhÓY  ,¬«a  ∫hGóàdG  ¢û©æ«°Sh  âjƒµdG  ¥ƒ°S IhÓY  ,¬«a  ∫hGóàdG  ¢û©æ«°Sh  âjƒµdG  ¥ƒ°S
 ¥ƒ°ùdG  á«bôJ äÉÑ∏£àe ™e ≈°TÉªàj ¬fCG  ≈∏Y ¥ƒ°ùdG  á«bôJ äÉÑ∏£àe ™e ≈°TÉªàj ¬fCG  ≈∏Y

.á«dhódG äGô°TDƒªdG »a.á«dhódG äGô°TDƒªdG »a
 ìÉª°ùdG  ΩóY ≈dEG  á«æ©ªdG  äÉ¡édG  QóÑdG  ÉYOh  ìÉª°ùdG  ΩóY ≈dEG  á«æ©ªdG  äÉ¡édG  QóÑdG  ÉYOh 
 áÄªdG  »a  áÄªdG  »a 3030 ≈dG   ≈dG  2525 øeôãcCG  ∂∏ªàH ÖfÉLCÓd øeôãcCG  ∂∏ªàH ÖfÉLCÓd
 ∂æH  …CG  º¡°SCG  »a  ∂∏ªà∏d  ≈°übCG  óëc  §≤a ∂æH  …CG  º¡°SCG  »a  ∂∏ªà∏d  ≈°übCG  óëc  §≤a
 ¬ÑÑ°S á«µ∏ªdG áÑ°ùf ójóëJ ¿CG ≈dEG k Éàa’ ,»∏ëe ¬ÑÑ°S á«µ∏ªdG áÑ°ùf ójóëJ ¿CG ≈dEG k Éàa’ ,»∏ëe
 √OÉ°üàbGh ó∏Ñ∏d »aô°üªdG RÉ¡édG äGóMh á«ªgCG √OÉ°üàbGh ó∏Ñ∏d »aô°üªdG RÉ¡édG äGóMh á«ªgCG
OÉ°üàbG  »`̀ a  ¢`̀SÉ`̀°`̀ù`̀ë`̀dGh  …ô`̀gƒ`̀é`̀dG  √QhOhOÉ°üàbG  »`̀ a  ¢`̀SÉ`̀°`̀ù`̀ë`̀dGh  …ô`̀gƒ`̀é`̀dG  √QhOh
 áÑ°ùf  ∫ƒ`̀°`̀Uh  º`̀FÓ`̀ª`̀dG  ô«Z  ø`̀e  PEG  ,ó`̀∏`̀Ñ`̀dG áÑ°ùf  ∫ƒ`̀°`̀Uh  º`̀FÓ`̀ª`̀dG  ô«Z  ø`̀e  PEG  ,ó`̀∏`̀Ñ`̀dG
 ≈∏Y Iô£«°ùdG iƒà°ùe ≈dEG á«ÑæLC’G áªgÉ°ùªdG ≈∏Y Iô£«°ùdG iƒà°ùe ≈dEG á«ÑæLC’G áªgÉ°ùªdG

.IQGOE’G.IQGOE’G
 á«ªæàdGh  §«£îàdG  ô``̀ jRh  ∫É``̀b  ¬à¡L  ø`̀e á«ªæàdGh  §«£îàdG  ô``̀ jRh  ∫É``̀b  ¬à¡L  ø`̀e
 √òg  PÉîJG  ¿EG  :¿hQÉ`̀¡`̀dG  ÜÉgƒdGóÑY  ≥Ñ°SC’G √òg  PÉîJG  ¿EG  :¿hQÉ`̀¡`̀dG  ÜÉgƒdGóÑY  ≥Ñ°SC’G
 ßaÉëª∏d  á°Uôa  AÉ£YEGh  ∂jôëJ  ƒg  Iƒ£îdG ßaÉëª∏d  á°Uôa  AÉ£YEGh  ∂jôëJ  ƒg  Iƒ£îdG
 k’óH ∑ƒæÑdG º¡°SCG ∂∏ªJ »a ∫ƒNódÉH á«LQÉîdG k’óH ∑ƒæÑdG º¡°SCG ∂∏ªJ »a ∫ƒNódÉH á«LQÉîdG
 ájQÉ≤©dG  iô`̀NC’G  äÉYÉ£≤dG  ≈∏Y  Égô°üb  øe ájQÉ≤©dG  iô`̀NC’G  äÉYÉ£≤dG  ≈∏Y  Égô°üb  øe
 §«°ûæJ ≈∏Y ∂dP πª©«°S »dÉàdÉHh ,á«eóîdGh §«°ûæJ ≈∏Y ∂dP πª©«°S »dÉàdÉHh ,á«eóîdGh
 ≈∏Y á«HÉéjEG  äÉ°SÉµ©fG ¿hO øe º¡°SC’G ¥ƒ°S ≈∏Y á«HÉéjEG  äÉ°SÉµ©fG ¿hO øe º¡°SC’G ¥ƒ°S

.¢†©ÑdG ó≤à©j Éªc ¬àeôH …OÉ°üàb’G ™°VƒdG.¢†©ÑdG ó≤à©j Éªc ¬àeôH …OÉ°üàb’G ™°VƒdG
 ’EG  ≈JCÉàj ’ OÉ°üàb’G §«°ûæJ ¿CG  ¿hQÉ¡dG OÉaCGh ’EG  ≈JCÉàj ’ OÉ°üàb’G §«°ûæJ ¿CG  ¿hQÉ¡dG OÉaCGh
 ≈dEG á«ÑæLC’G äGQÉªãà°S’G ∫ƒNód ÜGƒHC’G íàØH ≈dEG á«ÑæLC’G äGQÉªãà°S’G ∫ƒNód ÜGƒHC’G íàØH
 AÉ°ûfEG á¡éd ,»ÑæLC’GQÉªãà°S’G ¿ƒfÉb ôÑY OÓÑdG AÉ°ûfEG á¡éd ,»ÑæLC’GQÉªãà°S’G ¿ƒfÉb ôÑY OÓÑdG
 »a QÉªãà°S’Gh OÓÑdG πNGO äÉcô°ûdG ¢ù«°SCÉJh »a QÉªãà°S’Gh OÓÑdG πNGO äÉcô°ûdG ¢ù«°SCÉJh
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á«dÉªdG èFÉàædG IOÉjõd ácô°ûdG Iô«°ùe »a ä’ƒëàdG ºgCG øe á«bÉØJ’G :»aGôîdG QóH

 áµ∏ªªdÉH á«eƒµëdG äÉ¡édG ™e ájƒ°ùJ :"ájOƒ©°ùdG øjR"
kÉjQÉéJ áeóîdG ºjó≤J ô«¶f …ƒæ°ùdG »dÉªdG πHÉ≤ªdG ó«MƒJh

!  ,á«dÉªdG IQGRh øe πc ™e á«bÉØJG ájOƒ©°ùdG øjR ácô°T â©bh ,á«dÉªdG IQGRh øe πc ™e á«bÉØJG ájOƒ©°ùdG øjR ácô°T â©bh
 á«æ≤Jh  ä’É°üJ’G  áÄ«gh  ,äÉeƒ∏©ªdG  á«æ≤Jh  ä’É°üJ’G  IQGRhh á«æ≤Jh  ä’É°üJ’G  áÄ«gh  ,äÉeƒ∏©ªdG  á«æ≤Jh  ä’É°üJ’G  IQGRhh
 ô«¶f  …ƒæ°ùdG  »dÉªdG  πHÉ≤ªdG  ó«Mƒàd  ,áµ∏ªªdG  »a  äÉeƒ∏©ªdG ô«¶f  …ƒæ°ùdG  »dÉªdG  πHÉ≤ªdG  ó«Mƒàd  ,áµ∏ªªdG  »a  äÉeƒ∏©ªdG
 »a É¡«∏Y ∞∏àîªdG á«dÉªdG ≠dÉÑªdG ájƒ°ùJh ,ÉjQÉéJ áeóîdG ºjó≤J »a É¡«∏Y ∞∏àîªdG á«dÉªdG ≠dÉÑªdG ájƒ°ùJh ,ÉjQÉéJ áeóîdG ºjó≤J

.Iô«NC’G ™°ùàdG äGƒæ°ùdG.Iô«NC’G ™°ùàdG äGƒæ°ùdG
 ,¢ùeG ¬æe áî°ùf ,¢ùeG ¬æe áî°ùf " "á°SÉ«°ùdGá°SÉ«°ùdG" â≤∏J  ¿É«H »a øjR áYƒªée âØ°ûch â≤∏J  ¿É«H »a øjR áYƒªée âØ°ûch
 á«æ©ªdG äÉ¡édGh äÉ°ù°SDƒªdG ™e â∏°UƒJ ájOƒ©°ùdG øjR ácô°T ¿CG á«æ©ªdG äÉ¡édGh äÉ°ù°SDƒªdG ™e â∏°UƒJ ájOƒ©°ùdG øjR ácô°T ¿CG
 áeóîdG ºjó≤J ô«¶f …ƒæ°ùdG »dÉªdG πHÉ≤ªdG ó«MƒJ ≈dEG áµ∏ªªdG »a áeóîdG ºjó≤J ô«¶f …ƒæ°ùdG »dÉªdG πHÉ≤ªdG ó«MƒJ ≈dEG áµ∏ªªdG »a
 ∂dPh ,äGOGôjE’G »aÉ°U øe % ∂dPh ,äGOGôjE’G »aÉ°U øe %1010 íÑ°ü«d % íÑ°ü«d %1515 øe É¡°†«ØîJh ÉjQÉéJ øe É¡°†«ØîJh ÉjQÉéJ

.20182018 ΩÉ©dG øe ôjÉæj ô¡°T øe ∫hC’G øe kAGóàHG ΩÉ©dG øe ôjÉæj ô¡°T øe ∫hC’G øe kAGóàHG
 ájƒ°ùJ  ≈`̀ dEG  â∏°UƒJ ájƒ°ùJ  ≈`̀ dEG  â∏°UƒJ  " "ájOƒ©°ùdG  øjRájOƒ©°ùdG  øjR"  ¿CG  áYƒªéªdG  âæ«Hh ¿CG  áYƒªéªdG  âæ«Hh
 á«æ≤Jh  ä’É°üJ’G  áÄ«g  ™e  É¡«∏Y  ∞∏àîªdG  ≠dÉÑªdG  ¢Uƒ°üîH á«æ≤Jh  ä’É°üJ’G  áÄ«g  ™e  É¡«∏Y  ∞∏àîªdG  ≠dÉÑªdG  ¢Uƒ°üîH
 ÉjQÉéJ áeóîdG ºjó≤àd »dÉªdG πHÉ≤ªdG ¿CÉ°ûH áµ∏ªªdG »a äÉeƒ∏©ªdG ÉjQÉéJ áeóîdG ºjó≤àd »dÉªdG πHÉ≤ªdG ¿CÉ°ûH áµ∏ªªdG »a äÉeƒ∏©ªdG
 ≈dEG  ≈dEG 20092009 ΩÉ©dG øe IôàØdG øY ¢ü«NôàdÉH ¢UÉîdG …ƒæ°ùdG πHÉ≤ªdGh ΩÉ©dG øe IôàØdG øY ¢ü«NôàdÉH ¢UÉîdG …ƒæ°ùdG πHÉ≤ªdGh
 á«àëàdG  á«æÑdG  »a QÉªãà°S’ÉH ácô°ûdG  Ωƒ≤J ¿CG  ≈∏Y , á«àëàdG  á«æÑdG  »a QÉªãà°S’ÉH ácô°ûdG  Ωƒ≤J ¿CG  ≈∏Y ,20172017 ΩÉ©dG ΩÉ©dG

.áeOÉ≤dG äGƒæ°S çÓãdG ∫ÓN á«bÉØJ’G ΩÉµMCGh •hô°T Ö°ùM.áeOÉ≤dG äGƒæ°S çÓãdG ∫ÓN á«bÉØJ’G ΩÉµMCGh •hô°T Ö°ùM
 á«dÉe  QÉKBG  É¡æY  ºéæ«°S  á«bÉØJ’G  √òg  ¿CG   áYƒªéªdG  âë°VhCGh á«dÉe  QÉKBG  É¡æY  ºéæ«°S  á«bÉØJ’G  √òg  ¿CG   áYƒªéªdG  âë°VhCGh
 ™bƒàªdG  »dÉªdG  ôKC’Éa  ,ájOƒ©°ùdG  øjR  ácô°T  ≈∏Y  ájÉ¨∏d  á«HÉéjEG ™bƒàªdG  »dÉªdG  ôKC’Éa  ,ájOƒ©°ùdG  øjR  ácô°T  ≈∏Y  ájÉ¨∏d  á«HÉéjEG
 øe  AGóàHG   ÉjQÉéJ  áeóîdG  ºjó≤J  ô«¶f  »dÉªdG  πHÉ≤ªdG  ÜÉ°ùàM’ øe  AGóàHG   ÉjQÉéJ  áeóîdG  ºjó≤J  ô«¶f  »dÉªdG  πHÉ≤ªdG  ÜÉ°ùàM’
 20182018  ΩÉ©dG  øe  ôÑªàÑ°S   ΩÉ©dG  øe  ôÑªàÑ°S  3030  ≈àMh  ΩÉ©dG  øe  ôjÉæj  øe  ∫hC’G ≈àMh  ΩÉ©dG  øe  ôjÉæj  øe  ∫hC’G
 »a  πjó©àdG  Gòg  ¢ùµ©æ«°Sh  ,∫ÉjQ  ¿ƒ«∏e   »a  πjó©àdG  Gòg  ¢ùµ©æ«°Sh  ,∫ÉjQ  ¿ƒ«∏e  220220  ™bGƒH  ¢†Øîæ«°S ™bGƒH  ¢†Øîæ«°S

.á«dÉªdG èFÉàædG.á«dÉªdG èFÉàædG
»HÉéjEG »dÉe ôKCG

 »HÉéjEG »dÉe ôKCG ™bƒàJ ájOƒ©°ùdG øjR ácô°T ¿CG áYƒªéªdG äOÉaCGh »HÉéjEG »dÉe ôKCG ™bƒàJ ájOƒ©°ùdG øjR ácô°T ¿CG áYƒªéªdG äOÉaCGh
 …òdGh  ,ÉjQÉéJ  áeóîdG  ºjó≤J  ô«¶f  »dÉªdG  πHÉ≤ªdG  ¢†«ØîJ  øe …òdGh  ,ÉjQÉéJ  áeóîdG  ºjó≤J  ô«¶f  »dÉªdG  πHÉ≤ªdG  ¢†«ØîJ  øe

 »dÉªdG  ôKC’G  ¿CG  áæ«Ñe  ,  á«∏Ñ≤à°ùªdG  á«dÉªdG  èFÉàædG  »a  ô¡¶«°S »dÉªdG  ôKC’G  ¿CG  áæ«Ñe  ,  á«∏Ñ≤à°ùªdG  á«dÉªdG  èFÉàædG  »a  ô¡¶«°S
 ÉjQÉéJ  áeóîdG  ºjó≤J  ô«¶f  »dÉªdG  πHÉ≤ªdG  ájƒ°ùJ  øe  ™bƒàªdG ÉjQÉéJ  áeóîdG  ºjó≤J  ô«¶f  »dÉªdG  πHÉ≤ªdG  ájƒ°ùJ  øe  ™bƒàªdG
 20092009  ΩÉ©dG  øe  IôàØdG  øY  ¢ü«NôàdÉH  ¢UÉîdG  …ƒæ°ùdG  πHÉ≤ªdGh ΩÉ©dG  øe  IôàØdG  øY  ¢ü«NôàdÉH  ¢UÉîdG  …ƒæ°ùdG  πHÉ≤ªdGh
 äGƒæ°S  çÓãdG  ∫ÓN  ∫ÉjQ  QÉ«∏e   äGƒæ°S  çÓãdG  ∫ÓN  ∫ÉjQ  QÉ«∏e  1^71^7  ≈dEG  π°üj    ≈dEG  π°üj   20172017  ΩÉ©dG  ≈dEG ΩÉ©dG  ≈dEG
 ™e ájƒ°ùàdG á«bÉØJG ΩÉµMCGh •hô°T ò«ØæJ ∫ÓN øe ∂dPh ,áeOÉ≤dG ™e ájƒ°ùàdG á«bÉØJG ΩÉµMCGh •hô°T ò«ØæJ ∫ÓN øe ∂dPh ,áeOÉ≤dG
.á«àëàdG á«æÑdG »a QÉªãà°S’ÉH äÉeƒ∏©ªdG á«æ≤Jh ä’É°üJ’G áÄ«g.á«àëàdG á«æÑdG »a QÉªãà°S’ÉH äÉeƒ∏©ªdG á«æ≤Jh ä’É°üJ’G áÄ«g
 áYƒªée »a …ò«ØæàdG ¢ù«FôdGh IQGOE’G ¢ù∏ée ¢ù«FQ ÖFÉf ÜôYCGh áYƒªée »a …ò«ØæàdG ¢ù«FôdGh IQGOE’G ¢ù∏ée ¢ù«FQ ÖFÉf ÜôYCGh
 ô°UÉf  QóH  ájOƒ©°ùdG  øjR  ácô°T  IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ÖFÉf  øjR ô°UÉf  QóH  ájOƒ©°ùdG  øjR  ácô°T  IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ÖFÉf  øjR

 ΩOÉîd  √ôjó≤Jh  øY  »aGôîdG ΩOÉîd  √ôjó≤Jh  øY  »aGôîdG
 ∂∏ªdG  ø«Øjô°ûdG  ø«eôëdG ∂∏ªdG  ø«Øjô°ûdG  ø«eôëdG
 ∫BG  õ`̀jõ`̀©`̀dG  óÑY  ø`̀H  ¿Éª∏°S ∫BG  õ`̀jõ`̀©`̀dG  óÑY  ø`̀H  ¿Éª∏°S
 ô`̀«`̀eC’G  ó¡©dG  »``̀dhh  ,Oƒ`̀©`̀°`̀S ô`̀«`̀eC’G  ó¡©dG  »``̀dhh  ,Oƒ`̀©`̀°`̀S
 óÑY  ø`̀ H  ¿Éª∏°S  ø`̀ H  óªëe óÑY  ø`̀ H  ¿Éª∏°S  ø`̀ H  óªëe
 ºYódG  ≈∏Y   Oƒ©°S  ∫BG  õjõ©dG ºYódG  ≈∏Y   Oƒ©°S  ∫BG  õjõ©dG
 »a  ä’É°üJ’G  ´É£≤d  ô«ÑµdG »a  ä’É°üJ’G  ´É£≤d  ô«ÑµdG
 áª«µëdG  á`̀ jDhô`̀ dGh  ,áµ∏ªªdG áª«µëdG  á`̀ jDhô`̀ dGh  ,áµ∏ªªdG
 ,πÑ≤à°ùªdG  ±Gô°ûà°SG  »`̀a ,πÑ≤à°ùªdG  ±Gô°ûà°SG  »`̀a
 √òg  ¬LGƒJ  »àdG  äÉjóëàdGh √òg  ¬LGƒJ  »àdG  äÉjóëàdGh

."ájƒ«ëdG áYÉæ°üdGájƒ«ëdG áYÉæ°üdG
 Ωƒ≤J »àdG Oƒ¡édG »aGôîdG øªK Ωƒ≤J »àdG Oƒ¡édG »aGôîdG øªK
 ,ä’É°üJ’Gh á«dÉªdG »JQGRh É¡H ,ä’É°üJ’Gh á«dÉªdG »JQGRh É¡H
 á«æ≤Jh  ä’É`̀ °`̀ ü`̀ J’G  á`̀Ä`̀«`̀gh á«æ≤Jh  ä’É`̀ °`̀ ü`̀ J’G  á`̀Ä`̀«`̀gh

 QÉ°ùe  ¢Vôà©J  »àdG  äÉÑ≤©dG  π«dòJ  »a  ,áµ∏ªªdG  »a  äÉeƒ∏©ªdG QÉ°ùe  ¢Vôà©J  »àdG  äÉÑ≤©dG  π«dòJ  »a  ,áµ∏ªªdG  »a  äÉeƒ∏©ªdG
 ≈∏Y  ójó°ûdG  ¢UôëdGh  ,äÉeƒ∏©ªdG  É«LƒdƒæµJh  ä’É°üJ’G  ´É£b ≈∏Y  ójó°ûdG  ¢UôëdGh  ,äÉeƒ∏©ªdG  É«LƒdƒæµJh  ä’É°üJ’G  ´É£b
 ¬∏ªëJ Éeh , ¬∏ªëJ Éeh ,20302030 áµ∏ªªdG ájDhQ äÉMƒªW ΩóîJ »àdG ±GógC’G ò«ØæJ áµ∏ªªdG ájDhQ äÉMƒªW ΩóîJ »àdG ±GógC’G ò«ØæJ

.Qƒ£àªdG »JÉeƒ∏©ªdG  ™ªàéªdGh ,ôgOõªdG OÉ°üàb’G äGõµJôe øe.Qƒ£àªdG »JÉeƒ∏©ªdG  ™ªàéªdGh ,ôgOõªdG OÉ°üàb’G äGõµJôe øe

 á«îjQÉJ ä’ƒëJ

 ä’ƒëàdG  º`̀gCG  øe  ôÑà©J  á«bÉØJ’G  √òg ä’ƒëàdG  º`̀gCG  øe  ôÑà©J  á«bÉØJ’G  √òg"  ÓFÉb  »aGôîdG  í°VhCGh ÓFÉb  »aGôîdG  í°VhCGh
 äGô«KCÉJ øe ¬eó≤J Éªd Gô¶f ,ájOƒ©°ùdG øjR Iô«°ùe »a á«îjQÉàdG äGô«KCÉJ øe ¬eó≤J Éªd Gô¶f ,ájOƒ©°ùdG øjR Iô«°ùe »a á«îjQÉàdG
 ábÓ£fG  øe  ¬∏ãªà°S  Éªdh  ,ácô°û∏d  á«dÉªdG  èFÉàædG  ≈∏Y  á«HÉéjEG ábÓ£fG  øe  ¬∏ãªà°S  Éªdh  ,ácô°û∏d  á«dÉªdG  èFÉàædG  ≈∏Y  á«HÉéjEG

."ÓÑ≤à°ùe π°†aCG äGQó≤H É¡JÉ«∏ª©d ájƒbÓÑ≤à°ùe π°†aCG äGQó≤H É¡JÉ«∏ª©d ájƒb
 É¡«dEG  Éæ∏°UƒJ  »àdG  Iƒ£îdG  √òg  º¡°ùJ  ¿CG  ™bƒàªdG  øe É¡«dEG  Éæ∏°UƒJ  »àdG  Iƒ£îdG  √òg  º¡°ùJ  ¿CG  ™bƒàªdG  øe  " "  ±É°VCGh ±É°VCGh
 äÉ«∏ª©d ÉæJGôjó≤J õjõ©J »a áµ∏ªªdG »a á«æ©ªdG äÉ°ù°SDƒªdG ™e äÉ«∏ª©d ÉæJGôjó≤J õjõ©J »a áµ∏ªªdG »a á«æ©ªdG äÉ°ù°SDƒªdG ™e
 å«M  ,ájOƒ©°ùdG  øjR  ácô°T å«M  ,ájOƒ©°ùdG  øjR  ácô°T
 »a  á`̀jƒ`̀b  á`̀©`̀aO  Éæëæªà°S »a  á`̀jƒ`̀b  á`̀©`̀aO  Éæëæªà°S
 ≈``̀dEG ∫ƒ`̀ë`̀ à`̀ dG ƒ`̀ë`̀f É`̀ fOƒ`̀ ¡`̀L ≈``̀dEG ∫ƒ`̀ë`̀ à`̀ dG ƒ`̀ë`̀f É`̀ fOƒ`̀ ¡`̀L
 »a É``̀fCGó``̀H »`̀ à`̀ dGh ,á`̀«`̀ë`̀Hô`̀dG »a É``̀fCGó``̀H »`̀ à`̀ dGh ,á`̀«`̀ë`̀Hô`̀dG

."GôNDƒe É«∏©a É¡≤«≤ëJGôNDƒe É«∏©a É¡≤«≤ëJ
 äGôØ£dG ¿CG ≈dEG »aGôîdG QÉ°TCGh äGôØ£dG ¿CG ≈dEG »aGôîdG QÉ°TCGh
 Iô«NC’G  äGQƒ£àdGh  ,á«HÉéjE’G Iô«NC’G  äGQƒ£àdGh  ,á«HÉéjE’G
 ø`̀jR  á`̀cô`̀°`̀T  Égó¡°ûJ  »`̀à`̀dG ø`̀jR  á`̀cô`̀°`̀T  Égó¡°ûJ  »`̀à`̀dG
 ÉgôNBG  ¿Éc  »àdGh  ,ájOƒ©°ùdG ÉgôNBG  ¿Éc  »àdGh  ,ájOƒ©°ùdG
 ô¶æf  Éæ∏©éJ  äÉ«bÉØJ’G  √òg ô¶æf  Éæ∏©éJ  äÉ«bÉØJ’G  √òg
 ôÑcCG  á≤ãH  πÑ≤à°ùªdG  ≈``̀ dEG ôÑcCG  á≤ãH  πÑ≤à°ùªdG  ≈``̀ dEG
 ,ájOƒ©°ùdG  øjR  »a  ÉæJÉ«∏ª©d ,ájOƒ©°ùdG  øjR  »a  ÉæJÉ«∏ª©d
 CGóÑà°S  ácô°ûdG  ¿CG  Éë°Vƒe CGóÑà°S  ácô°ûdG  ¿CG  Éë°Vƒe
 ó≤©f  IójóL  á∏Môe  ¿B’G  øe ó≤©f  IójóL  á∏Môe  ¿B’G  øe
 º«¶©àd  á«é«JGôà°S’G  ÉæàjDhQ  ≥«≤ëJ  »a  ∫ÉeB’G  øe  ójõªdG  É¡«∏Y º«¶©àd  á«é«JGôà°S’G  ÉæàjDhQ  ≥«≤ëJ  »a  ∫ÉeB’G  øe  ójõªdG  É¡«∏Y
 äÉeóN äÉeóN" »aGôîdG OÉaCGh . »aGôîdG OÉaCGh ." AÓª©dG á¶Øëe AGôKEGh ,ø«ªgÉ°ùªdG ¥ƒ≤M AÓª©dG á¶Øëe AGôKEGh ,ø«ªgÉ°ùªdG ¥ƒ≤M
 ,GójGõàe ÉeÉªàgG GôNDƒe âÑ°ùàcG äÉeƒ∏©ªdG É«LƒdƒæµJh ä’É°üJ’G ,GójGõàe ÉeÉªàgG GôNDƒe âÑ°ùàcG äÉeƒ∏©ªdG É«LƒdƒæµJh ä’É°üJ’G
 äÉ«æ≤àdG ¬∏ãªJ …òdG ôKDƒªdG Qhó∏d kGô¶f ∂dPh ,¥ƒÑ°ùe ô«Z πµ°ûHh äÉ«æ≤àdG ¬∏ãªJ …òdG ôKDƒªdG Qhó∏d kGô¶f ∂dPh ,¥ƒÑ°ùe ô«Z πµ°ûHh

 √òg ¿EÉa ,Gòg øe ÉbÓ£fGh ,ájƒªæàdG ±GógC’G ≥«≤ëJ »a áãjóëdG √òg ¿EÉa ,Gòg øe ÉbÓ£fGh ,ájƒªæàdG ±GógC’G ≥«≤ëJ »a áãjóëdG
 É¡d íª°ùà°S ájOƒ©°ùdG øjR ácô°T Égó¡°ûJ »àdG á«HÉéjE’G äGQƒ£àdG É¡d íª°ùà°S ájOƒ©°ùdG øjR ácô°T Égó¡°ûJ »àdG á«HÉéjE’G äGQƒ£àdG
 á©°SƒJh åjóëJh ôjƒ£J »a äGQÉªãà°S’G øe ójõªdG ï°V á∏°UGƒªH á©°SƒJh åjóëJh ôjƒ£J »a äGQÉªãà°S’G øe ójõªdG ï°V á∏°UGƒªH
 áHƒ∏£ªdG  á«∏«¨°ûàdG  IAÉØµdÉH  πª©dG  ≈∏Y  IQOÉb  ¿ƒµàd  ,áµÑ°ûdG áHƒ∏£ªdG  á«∏«¨°ûàdG  IAÉØµdÉH  πª©dG  ≈∏Y  IQOÉb  ¿ƒµàd  ,áµÑ°ûdG

."áµ∏ªªdG »a ä’É°üJ’G äÉeóN ≈∏Y ójGõàªdG Ö∏£dG á«Ñ∏àdáµ∏ªªdG »a ä’É°üJ’G äÉeóN ≈∏Y ójGõàªdG Ö∏£dG á«Ñ∏àd
 AÓª©dG IóYÉb

 »a  çó`̀MC’Gh  π°†aC’G  ≥ëà°ùJ  áµ∏ªªdG  »a  ÉæFÓªY  IóYÉb »a  çó`̀MC’Gh  π°†aC’G  ≥ëà°ùJ  áµ∏ªªdG  »a  ÉæFÓªY  IóYÉb"  ™HÉJh ™HÉJh
 äAÉL  »àdGh  ÉæJÉ«∏ª©d  IójóédG  ábÓ£f’G  ™eh  ,ä’É°üJ’G  äÉeóN äAÉL  »àdGh  ÉæJÉ«∏ª©d  IójóédG  ábÓ£f’G  ™eh  ,ä’É°üJ’G  äÉeóN
 ÉæJÉ«fÉµeEGh  ÉæJGQób  ôî°ùæ°S  ÉæfEÉa  ,Iô«NC’G  äGQGô≤dG  √òg  π°†ØH ÉæJÉ«fÉµeEGh  ÉæJGQób  ôî°ùæ°S  ÉæfEÉa  ,Iô«NC’G  äGQGô≤dG  √òg  π°†ØH
 π°†aCG  ô«aƒJh  ,ÉæJÉeóN  ô°ûf  ∫Éªµà°SG  ™e  ,±Gó`̀gC’G  √òg  áeóîd π°†aCG  ô«aƒJh  ,ÉæJÉeóN  ô°ûf  ∫Éªµà°SG  ™e  ,±Gó`̀gC’G  √òg  áeóîd

."ÉæàµÑ°T ≈∏Y ä’É°üJG áHôéJÉæàµÑ°T ≈∏Y ä’É°üJG áHôéJ
 ájOƒ©°ùdG øjR ácô°T É¡«dEG â∏°UƒJ »àdG Iô«NC’G á«bÉØJ’G ¿CG ôcòj ájOƒ©°ùdG øjR ácô°T É¡«dEG â∏°UƒJ »àdG Iô«NC’G á«bÉØJ’G ¿CG ôcòj
 á«æ≤Jh  ä’É°üJ’G  áÄ«¡d  äGQGô``̀b  ø«eÉY  πÑb  É¡≤Ñ°S  ób  ¿É`̀c á«æ≤Jh  ä’É°üJ’G  áÄ«¡d  äGQGô``̀b  ø«eÉY  πÑb  É¡≤Ñ°S  ób  ¿É`̀c
 ÉeÉY  ÉeÉY 1515 É¡d IQOÉ°üdG á°üNôdG ójóªàH »°†≤J áµ∏ªªdG »a äÉeƒ∏©ªdG É¡d IQOÉ°üdG á°üNôdG ójóªàH »°†≤J áµ∏ªªdG »a äÉeƒ∏©ªdG
 Iôàa ájOƒ©°ùdG  øjR ácô°T á°üNQ íæe …òdG QGô≤dG  ƒgh ,á«aÉ°VEG Iôàa ájOƒ©°ùdG  øjR ácô°T á°üNQ íæe …òdG QGô≤dG  ƒgh ,á«aÉ°VEG
 âØ°Uh óbh , âØ°Uh óbh ,20472047 ΩÉY »a »¡àæàd ,ÉeÉY  ΩÉY »a »¡àæàd ,ÉeÉY 4040 ƒëf ≈dEG π°üJ π«¨°ûJ ƒëf ≈dEG π°üJ π«¨°ûJ
 »dÉªdG AGOC’G ≈∏Y á«HÉéjEG GQÉKBG çóëà°S É¡fCÉH Iƒ£îdG √òg ácô°ûdG »dÉªdG AGOC’G ≈∏Y á«HÉéjEG GQÉKBG çóëà°S É¡fCÉH Iƒ£îdG √òg ácô°ûdG
 á«dÉe ≠dÉÑªH á°üNôdG AÉØWG ¢†«ØîJ »a º¡°ùà°S å«M ,»∏«¨°ûàdGh á«dÉe ≠dÉÑªH á°üNôdG AÉØWG ¢†«ØîJ »a º¡°ùà°S å«M ,»∏«¨°ûàdGh

.Éjƒæ°S (ÉÑjô≤J Q’hO ¿ƒ«∏e .Éjƒæ°S (ÉÑjô≤J Q’hO ¿ƒ«∏e 115115) ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ) ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 433433 »dGƒëH Qó≤J »dGƒëH Qó≤J
 ï°†H É¡àµÑ°T á«°ùaÉæJh IOƒL õjõ©J ≈∏Y ájOƒ©°ùdG  øjR πª©Jh ï°†H É¡àµÑ°T á«°ùaÉæJh IOƒL õjõ©J ≈∏Y ájOƒ©°ùdG  øjR πª©Jh
 ™HGôdG  ø«∏«édG  øe  É¡àµÑ°T  ≈dEG  á¡LƒªdG  äGQÉªãà°S’G  øe  ójõªdG ™HGôdG  ø«∏«édG  øe  É¡àµÑ°T  ≈dEG  á¡LƒªdG  äGQÉªãà°S’G  øe  ójõªdG
 ,äÉfÉ«ÑdG ´É£b »a É¡JÉeóN á¶Øëe ™jƒæJ ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ¢ùeÉîdGh ,äÉfÉ«ÑdG ´É£b »a É¡JÉeóN á¶Øëe ™jƒæJ ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ¢ùeÉîdGh
 AÓª©dG ÜÉ°ùàcG äÉ«∏ªY ≈∏Yôªà°ùªdG õ«côàdGh ,á«ªbôdG äÉeóîdGh AÓª©dG ÜÉ°ùàcG äÉ«∏ªY ≈∏Yôªà°ùªdG õ«côàdGh ,á«ªbôdG äÉeóîdGh
 AGôKEG  ≈∏Y  õ«côàdGh  ,≈∏YC’G  áª«≤dG  äGP  πLB’G  ™aódG  áëjô°T  øe AGôKEG  ≈∏Y  õ«côàdGh  ,≈∏YC’G  áª«≤dG  äGP  πLB’G  ™aódG  áëjô°T  øe

.AÓª©dG áHôéJ.AÓª©dG áHôéJ

!!   »aGôîdG QóH  øe ájGóH "øjR" É¡æe ó«Øà°ùà°S ∫ÉjQ QÉ«∏e 1^7
 øe É¡æµªJ ájƒ°ùàdGh äGƒæ°S 3 Ióªdh »dÉëdG ΩÉ©dG

áeóîdG IOƒL ø«°ùëJh á«àëàdG á«æÑdG »a QÉªãà°S’G

 áeóîdG ºjó≤J ô«¶f …ƒæ°ùdG »dÉªdG ¢†ØîdG ôKCG
äGOGôjE’G »aÉ°U øe % 10 ≈dEG % 15 øe ÉjQÉéJ

 ô¡°TCG 9 »a ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 220 ≈dEG π°üj

 äÉ«∏ª©d IójóL ájGóH πãªJ
 ábÓ£fGh ájOƒ©°ùdG øjR

 ÓÑ≤à°ùe π °†aCG äGQó≤H ájƒb
 É¡JÉeóN á¶Øëe ™jƒæàd

äÉfÉ«ÑdG ´É£b »a

 ∂∏ªà∏d óM ≈ °übCG % 30 :QóÑdG
 ¬JGóMh á«ªgC’ ´É£≤dÉH

…ôgƒédG √QhOh á«aô°üªdG
ó∏ÑdG OÉ°üàbG »a 

 ßaÉëªdG ∂jôëJ :¿hQÉ¡dG
 ∑ƒæÑdG º¡°SCG ∂∏ªàd á«LQÉîdG

 äÉYÉ£≤dG ≈∏Y Égô°üb øe k’óH
 á«eóîdGh ájQÉ≤©dG iôNC’G

ä’hGóàdG ¢û©æjh äGQÉªãà°S’G Üòéj QGô≤dG
 á«µ∏e ∞≤°S ójóëJ IQhô°V :¿Gô«ÑN

á«∏ëªdG ±QÉ°üªdG »a »ÑæLCÓd

!!  QóÑdG ó«°TQ »∏Y !!   ¿hQÉ¡dG ÜÉgƒdGóÑY

Q’hO QÉ«∏e ∞°üf ≈dG π°üJ áª«≤H ¿ÉbôH ∂æH ídÉ°üd

 á°UQƒÑdG »a ø«àcô°T êGQOE’ ó©à°ùfh "4sale" ≈∏Y ÉfPƒëà°SG
âjƒµdG ïjQÉàH äGóæ°S QGó°UEG ôÑcCG ≥°ùæJ "QÉªãà°SÓd »æWƒdG" :óªëdG

!  ácô°ûd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ∫Éb ácô°ûd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ∫Éb
 óÑY  π°ü«a  QÉªãà°SÓd  »æWƒdG óÑY  π°ü«a  QÉªãà°SÓd  »æWƒdG
 ácô°ûdG iód ¿EG  ,óªëdG ∞«£∏dG ácô°ûdG iód ¿EG  ,óªëdG ∞«£∏dG
 IQƒ£àeh  IójóL  á«é«JGôà°S IQƒ£àeh  IójóL  á«é«JGôà°S
 å«M  ,á∏Ñ≤ªdG  äGƒæ°S  çÓã∏d å«M  ,á∏Ñ≤ªdG  äGƒæ°S  çÓã∏d
 ,ácô°ûdG  AÓªY  äÉLÉ«àMG  ™ÑàJ ,ácô°ûdG  AÓªY  äÉLÉ«àMG  ™ÑàJ
 äÉ`̀YÉ`̀£`̀b á`̀ KÓ`̀ K ≈`̀∏`̀Y õ``cô``Jh äÉ`̀YÉ`̀£`̀b á`̀ KÓ`̀ K ≈`̀∏`̀Y õ``cô``Jh
 äÉeóîdGh  ∫ƒ`̀°`̀UC’G  IQGOEG  »g äÉeóîdGh  ∫ƒ`̀°`̀UC’G  IQGOEG  »g
.á«dÉªdG áWÉ°SƒdGh ájQÉªãà°S’G.á«dÉªdG áWÉ°SƒdGh ájQÉªãà°S’G

 ™e á∏HÉ≤e ∫ÓN ,óªëdG ±É°VCGh ™e á∏HÉ≤e ∫ÓN ,óªëdG ±É°VCGh
 ¬`̀fCG  ,á«HôYRƒ«f  …Éµ°S  IÉæb ¬`̀fCG  ,á«HôYRƒ«f  …Éµ°S  IÉæb
 ìôW  øY  k ÉÑjôb  ¿Ó``YE’G  ºà«°S ìôW  øY  k ÉÑjôb  ¿Ó``YE’G  ºà«°S
 ïjQÉàH  äGóæ°S  QGó`̀ °`̀ UEG  ô`̀Ñ`̀cCG ïjQÉàH  äGóæ°S  QGó`̀ °`̀ UEG  ô`̀Ñ`̀cCG
 ¿É`̀bô`̀H  ∂`̀æ`̀H  ídÉ°üd  â`̀jƒ`̀µ`̀dG ¿É`̀bô`̀H  ∂`̀æ`̀H  ídÉ°üd  â`̀jƒ`̀µ`̀dG

 ,Q’hO  QÉ«∏e  ∞°üf  ÜQÉ`̀≤`̀J  áª«≤H ,Q’hO  QÉ«∏e  ∞°üf  ÜQÉ`̀≤`̀J  áª«≤H
 ácô°T  øe  É¡jód ácô°T  øe  É¡jód  " "QÉªãà°SÓd  »æWƒdGQÉªãà°SÓd  »æWƒdG"  ¿CG  ≈dG  k Éàa’ ¿CG  ≈dG  k Éàa’
 »a  êGQOEÓd  Éªgõ«¡éJ  …ôéj  ø«à°UÉN  ø«àcô°T  ≈dEG »a  êGQOEÓd  Éªgõ«¡éJ  …ôéj  ø«à°UÉN  ø«àcô°T  ≈dEG

.á°UQƒÑdG.á°UQƒÑdG
 ≈∏Y  PGƒ`̀ë`̀à`̀°`̀S’G  á≤Ø°U  ìÉ`̀é`̀f  ≈``̀dEG  óªëdG  QÉ`̀ °`̀ TCGh ≈∏Y  PGƒ`̀ë`̀à`̀°`̀S’G  á≤Ø°U  ìÉ`̀é`̀f  ≈``̀dEG  óªëdG  QÉ`̀ °`̀ TCGh
 ´É£b  äÉcô°T  øª°V  ,á«àjƒµdG ´É£b  äÉcô°T  øª°V  ,á«àjƒµdG  " "4salesale"`dG  ácô°T`dG  ácô°T

.É«LƒdƒæµàdG.É«LƒdƒæµàdG
 Éæ°ùëJ  ó¡°T  »àjƒµdG  OÉ°üàb’G  ¿CG  ≈dEG  óªëdG  âØdh Éæ°ùëJ  ó¡°T  »àjƒµdG  OÉ°üàb’G  ¿CG  ≈dEG  óªëdG  âØdh
 ,% ,%3  ÜQÉ≤j  ÉªH  √ƒªf  k É©bƒàe  , ÜQÉ≤j  ÉªH  √ƒªf  k É©bƒàe  ,20182018  »a  k ÉXƒë∏e »a  k ÉXƒë∏e
 ±hô`̀¶`̀dG  √ò`̀ g π`̀X »`̀a kGó`̀«`̀L Gƒ`̀ª`̀f ∂`̀ dP kGôÑà©e ±hô`̀¶`̀dG  √ò`̀ g π`̀X »`̀a kGó`̀«`̀L Gƒ`̀ª`̀f ∂`̀ dP kGôÑà©e
 π«°UÉØJ  »∏j  Éª«a  ...á≤£æªdG  »`̀a  ájOÉ°üàb’G π«°UÉØJ  »∏j  Éª«a  ...á≤£æªdG  »`̀a  ájOÉ°üàb’G

:á∏HÉ≤ªdG:á∏HÉ≤ªdG
"  »a  IójóédGQÉªãà°SÓd  »æWƒdG  á«é«JGôà°S  øY  ÉæKóM »a  IójóédGQÉªãà°SÓd  »æWƒdG  á«é«JGôà°S  øY  ÉæKóM

?20192019
!  ,á∏Ñ≤ªdG äGƒæ°S çÓã∏d IQƒ£àe á«é«JGôà°S Éæjód ,á∏Ñ≤ªdG äGƒæ°S çÓã∏d IQƒ£àe á«é«JGôà°S Éæjód

 É¡à«é«JGôà°S  OóéJ  ácô°ûdG  ¿G  QÉÑàY’ÉH  òN’G  ™e É¡à«é«JGôà°S  OóéJ  ácô°ûdG  ¿G  QÉÑàY’ÉH  òN’G  ™e
 ,IOóéàªdG  ¥ƒ°ùdG  ´É°VhCG  ™e  Ö°SÉæàJ  ≈àM  Éjƒæ°S ,IOóéàªdG  ¥ƒ°ùdG  ´É°VhCG  ™e  Ö°SÉæàJ  ≈àM  Éjƒæ°S
 Éfõ«côJh ,ÉæFÓªY äÉLÉ«àMG ™ÑàJ Éæà«é«JGôà°S øµdh Éfõ«côJh ,ÉæFÓªY äÉLÉ«àMG ™ÑàJ Éæà«é«JGôà°S øµdh
 IQGOEG  »gh  É¡H  πª©f  »àdG  áKÓãdG  äÉYÉ£≤dG  ≈∏Y IQGOEG  »gh  É¡H  πª©f  »àdG  áKÓãdG  äÉYÉ£≤dG  ≈∏Y
 ,á«dÉªdG  áWÉ°SƒdGh  ájQÉªãà°S’G  äÉeóîdGh  ∫ƒ°UC’G ,á«dÉªdG  áWÉ°SƒdGh  ájQÉªãà°S’G  äÉeóîdGh  ∫ƒ°UC’G
 ¿hôªà°ùe  øëæa  ∫ƒ°UC’G  IQGOEG  ´É£b  á«MÉf  øªa ¿hôªà°ùe  øëæa  ∫ƒ°UC’G  IQGOEG  ´É£b  á«MÉf  øªa
 ¿ƒµ«°S  å«M  ,á«é«∏îdG  ¥Gƒ°SC’ÉH  QÉªãà°S’G  »a ¿ƒµ«°S  å«M  ,á«é«∏îdG  ¥Gƒ°SC’ÉH  QÉªãà°S’G  »a

 øe  % øe  %3535  ≠∏ÑJ  á°üëd  í`̀LÉ`̀f ≠∏ÑJ  á°üëd  í`̀LÉ`̀f
 á≤Ø°U  ºéëH  ácô°ûdG  ∫Ée  ¢SCGQ á≤Ø°U  ºéëH  ácô°ûdG  ∫Ée  ¢SCGQ
 »≤dh .QÉæjO ¿ƒ«∏e  »≤dh .QÉæjO ¿ƒ«∏e 55^855^8 ∫OÉ©j ∫OÉ©j
 RhÉéJ å«M ,Gô«ãc ÓYÉØJ ìô£dG RhÉéJ å«M ,Gô«ãc ÓYÉØJ ìô£dG
 º¡°SC’G øe % º¡°SC’G øe %230230 áÑ°ùf Ö∏£dG áÑ°ùf Ö∏£dG
 øe  ôãcCG  Üò`̀à`̀LGh  á°Vhô©ªdG øe  ôãcCG  Üò`̀à`̀LGh  á°Vhô©ªdG

.ôªãà°ùe .ôªãà°ùe 1,0001,000
 øe  QÉªãà°SÓd  »æWƒdG  ió`̀ dh øe  QÉªãà°SÓd  »æWƒdG  ió`̀ dh
 ø«à°UÉN  ø«àcô°T  ≈`̀ dEG  ácô°T ø«à°UÉN  ø«àcô°T  ≈`̀ dEG  ácô°T
 »a  êGQOEÓ```̀d  Éªgõ«¡éJ  iôéj »a  êGQOEÓ```̀d  Éªgõ«¡éJ  iôéj

. á°UQƒÑdG. á°UQƒÑdG
"  OÉ°üàb’G  AGOC’  ºµª««≤J  Ée OÉ°üàb’G  AGOC’  ºµª««≤J  Ée

 ™e ’ ΩG k É«°Vô oe ¿Éc πg ?»àjƒµdG ™e ’ ΩG k É«°Vô oe ¿Éc πg ?»àjƒµdG
 ºµJÉ©bƒJ  Éeh  ?ôeC’G  Gòg  í«°VƒJ ºµJÉ©bƒJ  Éeh  ?ôeC’G  Gòg  í«°VƒJ
 ΩÉY  ∫Ó`̀ N  »àjƒµdG  OÉ°üàbÓd ΩÉY  ∫Ó`̀ N  »àjƒµdG  OÉ°üàbÓd

?20192019
!  , ,20182018 »a k ÉXƒë∏e Éæ°ùëJ »àjƒµdG OÉ°üàb’G ó¡°T »a k ÉXƒë∏e Éæ°ùëJ »àjƒµdG OÉ°üàb’G ó¡°T

 % %2^82^8  áÑ°ùæH  ƒªædG  ä’ó©e  ´ÉØJQG  ™bƒàf  å«M áÑ°ùæH  ƒªædG  ä’ó©e  ´ÉØJQG  ™bƒàf  å«M
 ΩÉ©dG »a §ØædG êÉàfEG »a % ΩÉ©dG »a §ØædG êÉàfEG »a %2^52^5h »£ØædG ô«Z •É°ûæ∏dh »£ØædG ô«Z •É°ûæ∏d
 »dÉªLE’G  »∏ëªdG  èJÉædG  IOÉjR  ≈dEG  …ODƒj  Ée  , »dÉªLE’G  »∏ëªdG  èJÉædG  IOÉjR  ≈dEG  …ODƒj  Ée  ,20182018
 ™ØJQG  ,á«ª°SôdG  äÉfÉ«ÑdG  Ö°ùëÑa  .% ™ØJQG  ,á«ª°SôdG  äÉfÉ«ÑdG  Ö°ùëÑa  .%2^62^6  áÑ°ùæH áÑ°ùæH
 ≈∏Y % ≈∏Y %0^70^7 áÑ°ùæH  »≤«≤ëdG  »dÉªLE’G  »∏ëªdG  èJÉædG áÑ°ùæH  »≤«≤ëdG  »dÉªLE’G  »∏ëªdG  èJÉædG
 , ,20182018  ΩÉ©dG  øe  ∫hC’G  ∞°üædG  »a  …ƒæ°S  ¢SÉ°SCG ΩÉ©dG  øe  ∫hC’G  ∞°üædG  »a  …ƒæ°S  ¢SÉ°SCG
 ¢ùØf »a % ¢ùØf »a %2^22^2 áÑ°ùæH »£ØædG êÉàfE’G ¢VÉØîfG ºZQ áÑ°ùæH »£ØædG êÉàfE’G ¢VÉØîfG ºZQ
 ¢†Øîd  ∂`̀ HhC’G  á«bÉØJÉH  ΩGõàd’G  QÉ`̀WEG  »a  ,IôàØdG ¢†Øîd  ∂`̀ HhC’G  á«bÉØJÉH  ΩGõàd’G  QÉ`̀WEG  »a  ,IôàØdG
 »£ØædG ô«Z »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG ™ØJQG Éªc .êÉàfE’G »£ØædG ô«Z »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG ™ØJQG Éªc .êÉàfE’G
 ∫hC’G  ∞°üædG  »a  …ƒæ°S  ¢SÉ°SCG  ≈∏Y % ∫hC’G  ∞°üædG  »a  …ƒæ°S  ¢SÉ°SCG  ≈∏Y %4^94^9 áÑ°ùæH áÑ°ùæH
 ä’É°üJ’G äÉYÉ£≤d ó«édG AGOC’ÉH k ÉeƒYóe ,ΩÉ©dG øe ä’É°üJ’G äÉYÉ£≤d ó«édG AGOC’ÉH k ÉeƒYóe ,ΩÉ©dG øe
 ΩÉ©d ÉæJÉ©bƒàd áÑ°ùædÉHh ,áeÉ©dG ≥aGôªdGh ™«æ°üàdGh ΩÉ©d ÉæJÉ©bƒàd áÑ°ùædÉHh ,áeÉ©dG ≥aGôªdGh ™«æ°üàdGh
 ÜQÉ≤j Ée »dÉªL’G ƒªædG áÑ°ùf ≠∏ÑJ ¿CG ™bƒàf ÜQÉ≤j Ée »dÉªL’G ƒªædG áÑ°ùf ≠∏ÑJ ¿CG ™bƒàf20192019
 ±hô¶dG √òg πX »a Gó«L Gƒªf ôÑà©j Ée ƒgh ,% ±hô¶dG √òg πX »a Gó«L Gƒªf ôÑà©j Ée ƒgh ,%3

.á≤£æªdG »a ájOÉ°üàb’G.á≤£æªdG »a ájOÉ°üàb’G
 QÉ©°SCG ´ÉØJQG ºgÉ°S ó≤a »dÉªdG ™°VƒdG ¢üîj Éª«a ÉeCG QÉ©°SCG ´ÉØJQG ºgÉ°S ó≤a »dÉªdG ™°VƒdG ¢üîj Éª«a ÉeCG
 IOÉjõdG øe ºZôdÉH áeÉ©dG á«fGõ«ªdG ø°ùëJ »a §ØædG IOÉjõdG øe ºZôdÉH áeÉ©dG á«fGõ«ªdG ø°ùëJ »a §ØædG
 ,áæ°ùdG  √òg  á«fGõ«e  »a  ¥ÉØfEÓd  á££îªdG  Iô«ÑµdG ,áæ°ùdG  √òg  á«fGõ«e  »a  ¥ÉØfEÓd  á££îªdG  Iô«ÑµdG

.ΩÉ©dG »WÉ«àM’G øe Öë°ùdG ≈dEG áLÉëdG á∏b ™e.ΩÉ©dG »WÉ«àM’G øe Öë°ùdG ≈dEG áLÉëdG á∏b ™e

 øe  ÉeG  ,QÉªãà°SÓd  ô«Ñc  Ö«°üf  …Oƒ©°ùdG  ¥ƒ°ù∏d øe  ÉeG  ,QÉªãà°SÓd  ô«Ñc  Ö«°üf  …Oƒ©°ùdG  ¥ƒ°ù∏d
 ÉæªªJG  ó≤a  á°UÉîdG  äÉcô°ûdG  »a  QÉªãà°S’G  á«MÉf ÉæªªJG  ó≤a  á°UÉîdG  äÉcô°ûdG  »a  QÉªãà°S’G  á«MÉf
 QƒØdG  ácô°T  ≈∏Y PGƒëà°S’G  á≤Ø°U ô¡°ûdG  Gòg ∫ÓN QƒØdG  ácô°T  ≈∏Y PGƒëà°S’G  á≤Ø°U ô¡°ûdG  Gòg ∫ÓN
 ´É£b »a πª©J á«àjƒc ácô°T »gh ´É£b »a πª©J á«àjƒc ácô°T »gh " "4salesale" π«°S π«°S
 á∏eÉ°T  á©LGôe  á«∏ªY  É«dÉM  …ôéfh  ,É«LƒdƒæµàdG á∏eÉ°T  á©LGôe  á«∏ªY  É«dÉM  …ôéfh  ,É«LƒdƒæµàdG
 Éæ≤jOÉæ°U  ∫ÓN  øe  É«ª«∏bEGh  É«∏ëe  äGQÉªãà°SÓd Éæ≤jOÉæ°U  ∫ÓN  øe  É«ª«∏bEGh  É«∏ëe  äGQÉªãà°SÓd

. á°UÉîdG äÉ«µ∏ª∏d ájQÉªãà°S’G. á°UÉîdG äÉ«µ∏ª∏d ájQÉªãà°S’G
 ÉfQÉ°ùe πªµà°ùæ°S ,ájQÉªãà°S’G äÉeóîdG á«MÉf øeh ÉfQÉ°ùe πªµà°ùæ°S ,ájQÉªãà°S’G äÉeóîdG á«MÉf øeh
 ÉÑjôb ø∏©æ°S å«M äGóæ°ùdGh ,äÉLGQO’G á«MÉf øe ÉÑjôb ø∏©æ°S å«M äGóæ°ùdGh ,äÉLGQO’G á«MÉf øe
 ¿ÉbôH ∂æÑd âjƒµdG ïjQÉàH äGóæ°S QGó°UG ôÑcCG øY ¿ÉbôH ∂æÑd âjƒµdG ïjQÉàH äGóæ°S QGó°UG ôÑcCG øY
 ∞°üf  ÜQÉ≤j  Ée)  »àjƒc  QÉæjO  ¿ƒ«∏e   ∞°üf  ÜQÉ≤j  Ée)  »àjƒc  QÉæjO  ¿ƒ«∏e  150150  áª«≤H áª«≤H

.(Q’hO QÉ«∏e.(Q’hO QÉ«∏e
"  …OÉjQ QhO É¡d QÉªãà°SÓd »æWƒdG ácô°T ¿CG QÉÑàYG ≈∏Y …OÉjQ QhO É¡d QÉªãà°SÓd »æWƒdG ácô°T ¿CG QÉÑàYG ≈∏Y

 äÉLGQOEG ∑Éæg πg ,á°UQƒÑdÉH äÉcô°ûdG iôÑc êGQOEG »a äÉLGQOEG ∑Éæg πg ,á°UQƒÑdÉH äÉcô°ûdG iôÑc êGQOEG »a
?20192019 »a á°UQƒÑdÉH IójóL »a á°UQƒÑdÉH IójóL

!  ≈dhC’G  á¡LƒdG  ¿ƒµJ  ¿G  QÉªãà°SÓd  »æWƒdG  ≈©°ùJ ≈dhC’G  á¡LƒdG  ¿ƒµJ  ¿G  QÉªãà°SÓd  »æWƒdG  ≈©°ùJ
 á°UQƒH  »a  êGQO’G  »a  áÑZGôdG  áëLÉædG  äÉcô°û∏d á°UQƒH  »a  êGQO’G  »a  áÑZGôdG  áëLÉædG  äÉcô°û∏d
 êGQOEÉ`̀H  ΩÉ©dG  ∫ÓN  ácô°ûdG  âeÉb  Éeó©H  .âjƒµdG êGQOEÉ`̀H  ΩÉ©dG  ∫ÓN  ácô°ûdG  âeÉb  Éeó©H  .âjƒµdG
 ,âjƒµdG  á°UQƒH  »a  á°†HÉ≤dG  á∏eÉµàªdG  ácô°ûdG ,âjƒµdG  á°UQƒH  »a  á°†HÉ≤dG  á∏eÉµàªdG  ácô°ûdG
 âëJ ∫h’G  ¥ƒ°ùdG  »a É¡LGQOEG  ºàj  ácô°T  ∫hCG  »gh âëJ ∫h’G  ¥ƒ°ùdG  »a É¡LGQOEG  ºàj  ácô°T  ∫hCG  »gh
 ¢UÉN ìôW ó©H êGQOE’G ≈JG .IójóédG á°UQƒÑdG íFGƒd ¢UÉN ìôW ó©H êGQOE’G ≈JG .IójóédG á°UQƒÑdG íFGƒd

 kGójõe í«àj Éªe ,á«àjƒµdG ™jQÉ°ûªdGh äBÉ°ûæªdG kGójõe í«àj Éªe ,á«àjƒµdG ™jQÉ°ûªdGh äBÉ°ûæªdG
 ∂dP ºgÉ°ùjh »àjƒµdG ÜÉÑ°û∏d πª©dG ¢Uôa øe ∂dP ºgÉ°ùjh »àjƒµdG ÜÉÑ°û∏d πª©dG ¢Uôa øe

.á«ÑæLC’G äGQÉªãà°S’G ácôM §«°ûæJ »a.á«ÑæLC’G äGQÉªãà°S’G ácôM §«°ûæJ »a
 øe ôãcCG ∂∏ªàH »ÑæLC’G ôªãà°ùª∏d ìÉª°ùdG ÉeCG øe ôãcCG ∂∏ªàH »ÑæLC’G ôªãà°ùª∏d ìÉª°ùdG ÉeCG
 ∫ÓN øe äÉ≤Ø°U »a ∫ƒNódG »æ©j ,áÄªdG »a  ∫ÓN øe äÉ≤Ø°U »a ∫ƒNódG »æ©j ,áÄªdG »a 5
 AÉ≤JQG ™e øeGõàdÉH ,§≤a á«dÉªdG ¥GQhC’G ¥ƒ°S AÉ≤JQG ™e øeGõàdÉH ,§≤a á«dÉªdG ¥GQhC’G ¥ƒ°S

.áÄ°TÉædG ¥Gƒ°SC’G ±É°üe ≈dEG âjƒµdG á°UQƒH.áÄ°TÉædG ¥Gƒ°SC’G ±É°üe ≈dEG âjƒµdG á°UQƒH
 á«µ∏ªdG ∞≤°S ójóëJ IQhô°V ≈∏Y ¿hQÉ¡dG ócCGh á«µ∏ªdG ∞≤°S ójóëJ IQhô°V ≈∏Y ¿hQÉ¡dG ócCGh
 øe É¡æµªJ  Iô£«°ùe á°üM ≈dEG  π°üj  ’CG  ≈∏Y øe É¡æµªJ  Iô£«°ùe á°üM ≈dEG  π°üj  ’CG  ≈∏Y
 IQGOE’Gh  IQGOE’G  ¢ù∏ée  π«µ°ûJ  »a  ºµëàdG IQGOE’Gh  IQGOE’G  ¢ù∏ée  π«µ°ûJ  »a  ºµëàdG
 øjôªãà°ùª∏d  í«àj  …ò`̀ dG  ô``eC’G  ,ájò«ØæàdG øjôªãà°ùª∏d  í«àj  …ò`̀ dG  ô``eC’G  ,ájò«ØæàdG
 ∑ƒæÑdG  äÉHÉ°ùM  ájô°S  ≈∏Y  ´Ó`̀W’G  ÖfÉLC’G ∑ƒæÑdG  äÉHÉ°ùM  ájô°S  ≈∏Y  ´Ó`̀W’G  ÖfÉLC’G

.á¨dÉH IQƒ£N ó©oj Éªe.á¨dÉH IQƒ£N ó©oj Éªe
 ∞≤°S  ójóëàH  âeÉb  ,áeó≤àe  k’hO  ¿EG  :∫É`̀bh ∞≤°S  ójóëàH  âeÉb  ,áeó≤àe  k’hO  ¿EG  :∫É`̀bh
 ∫ÉãªdG  π«Ñ°S  ≈∏Y  ,É¡jód  Ö`̀fÉ`̀LC’G  á«µ∏ªd ∫ÉãªdG  π«Ñ°S  ≈∏Y  ,É¡jód  Ö`̀fÉ`̀LC’G  á«µ∏ªd
 Ö°ùf  É¡àeƒµM  äOó`̀M  »àdG  É«fÉ£jôH  ∑Éæg Ö°ùf  É¡àeƒµM  äOó`̀M  »àdG  É«fÉ£jôH  ∑Éæg
 , ,"Ωƒ«dhôàH  ¢ûàjôHΩƒ«dhôàH  ¢ûàjôH"  »a  QÉªãà°SÓd  IOóëe »a  QÉªãà°SÓd  IOóëe
 ™HÉàdG  »ÑæLC’G  QÉªãà°S’G  Öàµe  ΩÉb  Éeóæ©a ™HÉàdG  »ÑæLC’G  QÉªãà°S’G  Öàµe  ΩÉb  Éeóæ©a
 IOÉjõH  ,¿óæd  »a  QÉªãà°SÓd  áeÉ©dG  áÄ«¡∏d IOÉjõH  ,¿óæd  »a  QÉªãà°SÓd  áeÉ©dG  áÄ«¡∏d
 â∏NóJ òFóæY ,á«fÉ£jôÑdG ácô°ûdG »a ∂∏ªàdG â∏NóJ òFóæY ,á«fÉ£jôÑdG ácô°ûdG »a ∂∏ªàdG
 »àdG áÄªdG »a  »àdG áÄªdG »a 1313 øe ôãcCG AGô°T ∞bƒH áeƒµëdG øe ôãcCG AGô°T ∞bƒH áeƒµëdG
 Éªæ«H  ,Ωƒ«dhôàH  ¢ûàjôH  »a  âjƒµdG  É¡µ∏ªàJ Éªæ«H  ,Ωƒ«dhôàH  ¢ûàjôH  »a  âjƒµdG  É¡µ∏ªàJ
 øjôªãà°ùª∏d  πÑb  øe á°UôØdG  âMÉJCG  âjƒµdG øjôªãà°ùª∏d  πÑb  øe á°UôØdG  âMÉJCG  âjƒµdG

 »a áÄe â∏°Uh ∂∏ªJ Ö°ùæH ø««é«∏îdG »a áÄe â∏°Uh ∂∏ªJ Ö°ùæH ø««é«∏îdG
 " "hójQhCGhójQhCG"  ÉgRôHCG  ,ä’É°üJ’G  äÉcô°T  »a  áÄªdG ÉgRôHCG  ,ä’É°üJ’G  äÉcô°T  »a  áÄªdG
 á«é«∏N  ∫hO  Éª¡µ∏ªJ  ¿É`̀jô`̀NC’G  ¿Éàcô°ûdGh á«é«∏N  ∫hO  Éª¡µ∏ªJ  ¿É`̀jô`̀NC’G  ¿Éàcô°ûdGh

.á≤«≤°T.á≤«≤°T

!  áHPÉL âëÑ°UG á°UQƒÑdG ¿G óªëdG ∫Éb áHPÉL âëÑ°UG á°UQƒÑdG ¿G óªëdG ∫Éb
 ∂dòH »¡æàd ,äÉcô°ûdG øe ójõªdG êGQOE’ ∂dòH »¡æàd ,äÉcô°ûdG øe ójõªdG êGQOE’
.Iôàa òæe ¬Jó¡°T …òdG äÉHÉë°ùf’G ô°üY.Iôàa òæe ¬Jó¡°T …òdG äÉHÉë°ùf’G ô°üY

 »a  áXƒë∏ªdG  äGô««¨àdG  ¿G  ∂`̀°`̀T’h »a  áXƒë∏ªdG  äGô««¨àdG  ¿G  ∂`̀°`̀T’h
 »a »HÉéjEG πµ°ûH ºgÉ°ùJ âjƒµdG á°UQƒH »a »HÉéjEG πµ°ûH ºgÉ°ùJ âjƒµdG á°UQƒH
 íFGƒ∏dG  Éª«°S  ’  ,êGQOEÓ`̀d  äÉcô°ûdG  ÜòL íFGƒ∏dG  Éª«°S  ’  ,êGQOEÓ`̀d  äÉcô°ûdG  ÜòL
 π«Ñ°S  ≈∏Y  .êGQOEÓ`̀d  á©é°ûªdG  IójóédG π«Ñ°S  ≈∏Y  .êGQOEÓ`̀d  á©é°ûªdG  IójóédG
 ,á«ëHôdG äÉÑ∏£àe ádGREG ∫ÓN øe ,∫ÉãªdG ,á«ëHôdG äÉÑ∏£àe ádGREG ∫ÓN øe ,∫ÉãªdG
 »àdG áÄ°TÉædG äÉcô°û∏d øµªªdG øe íÑ°UCG »àdG áÄ°TÉædG äÉcô°û∏d øµªªdG øe íÑ°UCG
 ¢SCGQ  ™ªéJ  ¿G  Ió«L  ƒªf  ¥ÉaBÉH  ™àªàJ ¢SCGQ  ™ªéJ  ¿G  Ió«L  ƒªf  ¥ÉaBÉH  ™àªàJ
 áaÉ°VEG .âjƒµdG á°UQƒH »a êQóJh ∫ÉªdG áaÉ°VEG .âjƒµdG á°UQƒH »a êQóJh ∫ÉªdG
 á«ªdÉ©dG  äGô°TDƒª∏d  ΩÉª°†f’G  ¿G  ≈`̀dG á«ªdÉ©dG  äGô°TDƒª∏d  ΩÉª°†f’G  ¿G  ≈`̀dG
 á°UÉîdG  äÉcô°ûdG  ΩÉªàgG  ójõj  ±ƒ°S á°UÉîdG  äÉcô°ûdG  ΩÉªàgG  ójõj  ±ƒ°S
 ¥ƒ°ùdG  »`̀a  ø«ªdÉ©dG  øjôªãà°ùªdGh ¥ƒ°ùdG  »`̀a  ø«ªdÉ©dG  øjôªãà°ùªdGh

.»àjƒµdG.»àjƒµdG
 ¿Éc   ¿Éc  20182018  »a  á°UQƒÑdG  AGOG  ¿G  ±É°VGh »a  á°UQƒÑdG  AGOG  ¿G  ±É°VGh
 ∫ÉNOG  ∫ÓN  øe  ∂`̀dPh  Ée  óM  ≈`̀dEG  kGó«L ∫ÉNOG  ∫ÓN  øe  ∂`̀dPh  Ée  óM  ≈`̀dEG  kGó«L
 »àdG áª¶fC’Gh äGhOC’G øe ójó©dG ôjƒ£Jh »àdG áª¶fC’Gh äGhOC’G øe ójó©dG ôjƒ£Jh
 ∫hGóà∏d øjôªãà°ùªdG ÜòL ≈∏Y äóYÉ°S ∫hGóà∏d øjôªãà°ùªdG ÜòL ≈∏Y äóYÉ°S
 …òdG  ¥ƒ°ùdG  º«°ù≤J  É¡æeh  á°UQƒÑdÉH …òdG  ¥ƒ°ùdG  º«°ù≤J  É¡æeh  á°UQƒÑdÉH

 áaÉ°VE’ÉH , IóY äÉjóëJ RhÉéJ »a ºgÉ°S áaÉ°VE’ÉH , IóY äÉjóëJ RhÉéJ »a ºgÉ°S
 å«M  ,êGQOE’G  óYGƒb  Qƒ°üb  áédÉ©e  ≈dEG å«M  ,êGQOE’G  óYGƒb  Qƒ°üb  áédÉ©e  ≈dEG
 ™«é°ûJ  ≈∏Y  ¥ƒ°ùdG  º«°ù≤J  ±ó¡à°SG ™«é°ûJ  ≈∏Y  ¥ƒ°ùdG  º«°ù≤J  ±ó¡à°SG
 øe  á«eƒµëdGh  á°UÉîdG  äÉcô°ûdG  êGQOEG øe  á«eƒµëdGh  á°UÉîdG  äÉcô°ûdG  êGQOEG
 äGƒæb ≥∏N ±ó¡Hh IóY äÉMôà≤e ∫ÓN äGƒæb ≥∏N ±ó¡Hh IóY äÉMôà≤e ∫ÓN

.∫GƒeC’G ¢ShDhQ ácôëd k Éª«¶æJ ôãcCG.∫GƒeC’G ¢ShDhQ ácôëd k Éª«¶æJ ôãcCG
 èeGôH  øe  ójó©dG  á°UQƒÑdG  äó¡°T  Éªc èeGôH  øe  ójó©dG  á°UQƒÑdG  äó¡°T  Éªc
 Ió©°UC’G ∞∏àîe ≈∏Y åjóëàdGh ôjƒ£àdG Ió©°UC’G ∞∏àîe ≈∏Y åjóëàdGh ôjƒ£àdG
 á°üæªdG  êQÉN  ∫hGóàdG  ΩÉ¶f  ¥ÓWEGÉ¡æeh á°üæªdG  êQÉN  ∫hGóàdG  ΩÉ¶f  ¥ÓWEGÉ¡æeh
 ∫hGó``̀J  º¶æ«d  AÉ``̀L  …ò```̀dGh  ( ∫hGó``̀J  º¶æ«d  AÉ``̀L  …ò```̀dGh  (OTCOTC)
 hG  áÑë°ùæªdG  hCG  áLQóªdG  ô«Z  äÉcô°ûdG hG  áÑë°ùæªdG  hCG  áLQóªdG  ô«Z  äÉcô°ûdG
 å«M  ,»ª°SôdG  ¥ƒ°ùdG  øe  áHƒ£°ûªdG å«M  ,»ª°SôdG  ¥ƒ°ùdG  øe  áHƒ£°ûªdG
 ∫hGóàdG  á«fÉµeEG  IójóédG  á«dB’G  äóLhG ∫hGóàdG  á«fÉµeEG  IójóédG  á«dB’G  äóLhG
 èdÉ©j  Qƒ£àe  »dBG  ∫hGóJ  ΩÉ¶f  ∫ÓN  øe èdÉ©j  Qƒ£àe  »dBG  ∫hGóJ  ΩÉ¶f  ∫ÓN  øe
 Oƒ≤©d  äôªà°SG  »àdG  ájhó«dG  ä’hGóàdG Oƒ≤©d  äôªà°SG  »àdG  ájhó«dG  ä’hGóàdG
 ΩÉ¶ædG  Gòg ¥ÓWEG  ¿CG  iôf  å«M .á∏jƒW ΩÉ¶ædG  Gòg ¥ÓWEG  ¿CG  iôf  å«M .á∏jƒW
 AÓª©dGh  äÉcô°ûdG  Üò`̀L  »`̀a  ºgÉ°ùj AÓª©dGh  äÉcô°ûdG  Üò`̀L  »`̀a  ºgÉ°ùj
 πµH  I πµH  ItQGóªdG  á°üæªdG  ∫ÓN  øe ∫hGóà∏dQGóªdG  á°üæªdG  ∫ÓN  øe ∫hGóà∏d
 º¡°SC’G QÉ©°SCG á©HÉàªd á«aÉØ°Th á«aGôàMG º¡°SC’G QÉ©°SCG á©HÉàªd á«aÉØ°Th á«aGôàMG

.ájƒ°ùàdGh ¢UÉ≤àdG á«dBG ôjƒ£J ∂dòch.ájƒ°ùàdGh ¢UÉ≤àdG á«dBG ôjƒ£J ∂dòch

!  ió`̀e  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H  ó`̀ª`̀ë`̀dG  π°ü«a  ô`̀Ñ`̀Y ió`̀e  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H  ó`̀ª`̀ë`̀dG  π°ü«a  ô`̀Ñ`̀Y
 á∏ªàëªdG  á«bôà∏d  á°UQƒÑdG  ájõgÉL á∏ªàëªdG  á«bôà∏d  á°UQƒÑdG  ájõgÉL
 »a  áÄ°TÉædG  ¥Gƒ°SCÓd »a  áÄ°TÉædG  ¥Gƒ°SCÓd  " "MSCIMSCI"  `d `d
 ô¶æ∏d  ó¡ªJ  Iƒ£N É¡fÉH  πÑ≤ªdG  ΩÉ©dG ô¶æ∏d  ó¡ªJ  Iƒ£N É¡fÉH  πÑ≤ªdG  ΩÉ©dG
 ¥Gƒ°SC’G  ±É°üe ≈dEG  ¥ƒ°ùdG  á«bôJ »a ¥Gƒ°SC’G  ±É°üe ≈dEG  ¥ƒ°ùdG  á«bôJ »a
 äRô``̀HCG  ó``bh  . äRô``̀HCG  ó``bh  .20192019  ∫Ó``N  áÄ°TÉædG ∫Ó``N  áÄ°TÉædG
 á«HÉéjE’G äGQOÉÑªdG øe kGOóY  á«HÉéjE’G äGQOÉÑªdG øe kGOóY MSCIMSCI
 kGôNDƒe  É¡≤«Ñ£àH  á°UQƒÑdG  âeÉb  »àdG kGôNDƒe  É¡≤«Ñ£àH  á°UQƒÑdG  âeÉb  »àdG
 ,¥ƒ°ùdG  ôjƒ£Jh  ìÓ°UEG  á£N  øª°V ,¥ƒ°ùdG  ôjƒ£Jh  ìÓ°UEG  á£N  øª°V
 äÉHÉ°ùëdG íàa äGAGôLEG §«°ùÑJ É¡æeh äÉHÉ°ùëdG íàa äGAGôLEG §«°ùÑJ É¡æeh
 á°UÉîdG  º¶ædGh  äÉ©jô°ûàdG  ôjƒ£Jh á°UÉîdG  º¶ædGh  äÉ©jô°ûàdG  ôjƒ£Jh
 ¥GQhC’G  ßØMh  á°UÉ≤ªdGh  ∫hGó`̀à`̀dÉ`̀H ¥GQhC’G  ßØMh  á°UÉ≤ªdGh  ∫hGó`̀à`̀dÉ`̀H
 áaÉ°VEG  ¿CÉ``H  ø`̀eDƒ`̀f  øëfh   .á«dÉªdG áaÉ°VEG  ¿CÉ``H  ø`̀eDƒ`̀f  øëfh   .á«dÉªdG
 á©LGôªdG áªFÉb ≈dEG á«àjƒµdG á°UQƒÑdG á©LGôªdG áªFÉb ≈dEG á«àjƒµdG á°UQƒÑdG
 √É`̀é`̀J’G  »`̀a  Iƒ`̀£`̀N  ôÑà©J  ájƒæ°ùdG √É`̀é`̀J’G  »`̀a  Iƒ`̀£`̀N  ôÑà©J  ájƒæ°ùdG
 ¿CG  QÉÑàY’G  ø«©H  ò`̀NC’G  ™e  ,í«ë°üdG ¿CG  QÉÑàY’G  ø«©H  ò`̀NC’G  ™e  ,í«ë°üdG
 ≈∏Y óªà©j ¿CÉ°ûdG Gòg »a »FÉ¡ædG QGô≤dG ≈∏Y óªà©j ¿CÉ°ûdG Gòg »a »FÉ¡ædG QGô≤dG
 ™e  ™e MSCIMSCI É¡jôéà°S »àdG äGQhÉ°ûªdG É¡jôéà°S »àdG äGQhÉ°ûªdG
 »a  ÉªH  ,¥ƒ°ùdG  »a  á«æ©ªdG  äÉ¡édG »a  ÉªH  ,¥ƒ°ùdG  »a  á«æ©ªdG  äÉ¡édG
 AÉæeCGh  AÉ£°SƒdGh  ¿hôªãà°ùªdG  ∂dP AÉæeCGh  AÉ£°SƒdGh  ¿hôªãà°ùªdG  ∂dP

 √òg  ¿CG  ¬«a  ∂°T  ’  É`̀ª`̀Hh  .ß`̀Ø`̀ë`̀dG √òg  ¿CG  ¬«a  ∂°T  ’  É`̀ª`̀Hh  .ß`̀Ø`̀ë`̀dG
 ójóëJ »a á«°SÉ°SCG ¿ƒµà°S äGQhÉ°ûªdG ójóëJ »a á«°SÉ°SCG ¿ƒµà°S äGQhÉ°ûªdG
 ≈∏Y  π°üëà°S  âjƒµdG  âfÉc  GPEG  Ée ≈∏Y  π°üëà°S  âjƒµdG  âfÉc  GPEG  Ée
 áªFÉb  øª°V  ≈≤Ñà°S  É¡fCG  ΩCG  á«bôàdG áªFÉb  øª°V  ≈≤Ñà°S  É¡fCG  ΩCG  á«bôàdG

.á«dÉàdG äGƒæ°ùdG »a á©LGôªdG.á«dÉàdG äGƒæ°ùdG »a á©LGôªdG
 áª«b  π°üJ  ¿CG  ¿ƒ∏∏ëªdG  ™`̀bƒ`̀à`̀jh áª«b  π°üJ  ¿CG  ¿ƒ∏∏ëªdG  ™`̀bƒ`̀à`̀jh
  á£°ûædG  ô«Z  ájQÉªãà°S’G  äÉ≤aóàdG  á£°ûædG  ô«Z  ájQÉªãà°S’G  äÉ≤aóàdG
 ádÉM  »a  Q’hO  QÉ«∏e   ádÉM  »a  Q’hO  QÉ«∏e  1^71^7  »dGƒM  ≈`̀dEG »dGƒM  ≈`̀dEG
 »`̀gh  , »`̀gh  ,MSCIMSCI  π`̀Ñ`̀b  ø`̀ e  á`̀«`̀bô`̀à`̀dG π`̀Ñ`̀b  ø`̀ e  á`̀«`̀bô`̀à`̀dG
 á«bôJ øY áéJÉædG  äÉ≤aóàdG  øe ≈∏YCG á«bôJ øY áéJÉædG  äÉ≤aóàdG  øe ≈∏YCG
 âHQÉb »àdGh  âHQÉb »àdGh FTSEFTSE π nÑ pb øe ¥ƒ°ùdG π nÑ pb øe ¥ƒ°ùdG
 π°üJ  É`̀e  IOÉ``̀Yh  .Q’hO  ¿ƒ«∏e   π°üJ  É`̀e  IOÉ``̀Yh  .Q’hO  ¿ƒ«∏e  900900
 Qhôe  ó©H  ¥ƒ°ùdG  ≈dEG  äÉ≤aóàdG  ∂∏J Qhôe  ó©H  ¥ƒ°ùdG  ≈dEG  äÉ≤aóàdG  ∂∏J
 ™e ≥aGƒàj ÉªH á«bôàdG øe ΩÉY »dGƒM ™e ≥aGƒàj ÉªH á«bôàdG øe ΩÉY »dGƒM
 ójó©dG  Ö≤©àJ  Éªc  .≥«Ñ£àdG  ïjQÉJ ójó©dG  Ö≤©àJ  Éªc  .≥«Ñ£àdG  ïjQÉJ
 ™ÑàJ  »àdG  á«ªdÉ©dG  ≥jOÉæ°üdG  øe ™ÑàJ  »àdG  á«ªdÉ©dG  ≥jOÉæ°üdG  øe
 äGô°TDƒe  á£°ûf  ájQÉªãà°SG  äÉ°SÉ«°S äGô°TDƒe  á£°ûf  ájQÉªãà°SG  äÉ°SÉ«°S
 π°üJh  áÄ°TÉædG  ¥Gƒ`̀°`̀SCÓ`̀d   π°üJh  áÄ°TÉædG  ¥Gƒ`̀°`̀SCÓ`̀d  MSCIMSCI
 ƒëf  ≈`̀dG  É¡∏Ñb  øe  IQGó`̀ª`̀dG  ∫ƒ`̀°`̀UC’G ƒëf  ≈`̀dG  É¡∏Ñb  øe  IQGó`̀ª`̀dG  ∫ƒ`̀°`̀UC’G

.Q’hO ¿ƒ«∏jôàdG.Q’hO ¿ƒ«∏jôàdG

 á≤HÉ°ùdG ΩGƒYC’G äÉjóëJ äRhÉéJ á°UQƒÑdGí«ë°üdG √ÉéJ’G »a Iƒ£N á«bôàdG

 ´ÉØJQG ™bƒàf
 ƒªf ä’ó©e

 »àjƒµdG OÉ°üàb’G
 IOÉjRh ... % 3
 »∏ëªdG èJÉædG

% 2^6 »dÉªLE’G
!!    óªëdG π°ü«a
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KUWAIT: Faisal Al-Hamad, the Chief Executive Officer
(CEO) of NBK Capital Company, said that the company
has a new strategy for the next three years. It follows the
needs of the company’s customers and focuses on three
sectors: asset management, investment services and finan-
cial intermediation, indicating that the Saudi market will
have a large share of investment in the region.

Al-Hamad said during an interview with Sky News
Arabia that the largest bond issue in Kuwait for Burgan
Bank would be announced soon, with a value of nearly
half a billion dollars.

Al-Hamad said that NBK Capital has two companies to
be listed on the Kuwait Stock Exchange as part of its
efforts to be the first destination for successful companies
wishing to be listed on the Kuwait Stock Exchange. Al-
Hamad pointed out the successful acquisition of Kuwait’s
4-sale company as part of the technology sector.

As for the changes in the Kuwaiti stock market, Al-
Hamad said: “The development witnessed by the stock
market has contributed positively to attract companies to
the listing, especially the new regulations that encourage
listing.” For example, by eliminating profitability require-
ments, it is possible for emerging companies with good
growth prospects adding that joining the global indices
will increase the interest of private companies and
investors in the Kuwaiti market. “ “The Kuwaiti economy
has witnessed a remarkable improvement in 2018,” he
said. “We expect the Kuwaiti economy to grow by about 3
percent,” he said. “This is a good growth under these eco-
nomic conditions in the region.”

On the general budget of the state, he said: “The rise in
oil prices improves the public budget despite the large
increase planned for spending in the budget this year, with
the need to draw from the general reserve, expected to
shrink this year to 1 percent of GDP, (Considering our out-
look for the Brent price at $70 a barrel - the average of
the fiscal year).”

Question: Tell us about NBK Capital new investment
strategy in 2019?

Al-Hamad: We have a strategy for the next three years,
taking into account that the company renews its strategy
annually to suit the conditions of the renewable market,
but our strategy follows the needs of our customers and
our focus on the three sectors we work in is asset man-
agement, investment services and financial intermediation.
In terms of investment in the Gulf markets. The Saudi mar-
ket will have a large share of investment. In terms of
investment in private companies, we completed this month
the acquisition of Foursale, a Kuwaiti company operating

in the technology sector. We are currently conducting a
comprehensive review of investments locally and region-
ally through our private equity funds. Outside the region,
there is strong demand for investment in the real estate
sector of some European countries, as well as a high
demand for diversification of clients’ investments outside
the region. In terms of investment services, we will contin-
ue our path in terms of listings and bonds. We will soon
announce the largest bond issue in Kuwait for Burgan
Bank with a value of 150 million Kuwaiti Dinars (about half
a billion dollars).

Question: As the National Investment Company has a
leading role in listing the largest companies in the stock
exchange, are there new listings in the stock exchange in
2019?

Al-Hamad: NBK Capital is seeking to be the first desti-
nation for successful companies wishing to be listed on
the Kuwait Stock Exchange. During the year, NBK Capital
Company listed Kuwait Holding
Company as the first company
to be listed on the first market
under the new stock exchange
regulations. The listing came
after a successful private place-
ment of 35 percent of the com-
pany’s capital with a transac-
tion size of KD 55.8 million. The
offer was highly interactive,
with demand exceeding 230
percent of the offered shares
and attracting more than 1,000
investors. We are proud of NBK Capital for investing in
this important transaction.

NBK Capital has two private companies being
processed for listing on the Kuwaiti bourse. Both deals are
in the early stages of preparation and are unlikely to be
listed in 2019.

Question: What is your assessment of the performance
of the Kuwaiti economy, was it satisfactory or not, with
clarification of this? What are your expectations for the
Kuwaiti economy during 2019?

Al-Hamad: The Kuwaiti economy witnessed a remark-
able improvement in 2018. We expect growth of 2.8 per-
cent for non-oil activity and 2.5 percent for oil production
in 2018, leading to an increase of 2.6 percent in GDP.
According to official data, real GDP rose by 0.7 percent
year-on-year in the first half of 2018, despite 2.2 percent
decline in oil production in the same period as part of
OPEC’s commitment to reduce production. Non-oil GDP

grew by 4.9 percent year-on-year in the first half of the
year, boosted by good performance in communications,
manufacturing and utilities.

For our 2019 projections, we expect total growth to be
close to 3 percent, which is a good growth under these
economic conditions in the region. With regard to the
financial situation, the increase in oil prices contributed to
the improvement of the general budget despite the large
planned increase in spending in the budget this year, with
the need to withdraw from the general reserve. This year’s
deficit is expected to shrink to 1 percent of GDP, given our
expectations for the Brent crude at $ 70 a barrel (the
average of the fiscal year).

Question: Do you feel that the stock market has
become attractive to the inclusion of more companies,
ending the era of withdrawals that have been seen for
some time?

Al-Hamad: Certainly, the noticeable changes on the
Kuwait Stock Exchange are
positively contributing to
attracting companies to listing,
especially the new regulations
that encourage listing. For
example, by removing prof-
itability requirements, it is pos-
sible for emerging companies
with good growth prospects to
raise capital and be listed on
the Kuwait Stock Exchange. In
addition, joining the global
indices will increase the inter-

est of private companies and investors worldwide in the
Kuwaiti market. 

The stock market in 2018 
Faisal Al-Hamad said the performance of the Kuwait

Stock Exchange in 2018 was fairly good by introducing
and developing several tools and systems that helped
attract investors to trade in the stock exchange, including
the division of the market, which contributed to overcom-
ing several challenges such as liquidity decline on listed
companies in the first market, the lack of an attractive
source base, and the low efficiency of information, in addi-
tion to addressing the shortcomings of the rules of listing.
The division of the market was aimed at encouraging the
inclusion of private and government companies through
several proposals and with the aim of creating more
orderly channels of capital movement.

The KSE also witnessed a number of development and

modernization programs at
various levels, including the
launch of the OTC trading
system which regulates the
trading of companies that
are not listed, withdrawn or
written off from the official
market. The new mechanism
has created the possibility of
trading through an advanced
automated trading system
Hand trades continued for
decades. We believe that the
launch of this system con-
tributes to attract companies
and customers to trade
through the platform man-
aged by all professionalism
and transparency to follow up stock prices as well as the
development of clearing mechanism and settlement. 

A step in the right direction
Faisal Al-Hamad expressed the readiness of the stock

exchange for the potential upgrade of MSCI Emerging
Markets next year as a step forward to consider upgrad-
ing the market to emerging markets by 2019. MSCI high-
lighted a number of positive initiatives implemented by the
Kuwait Stock Exchange recently in the market reform and
development plan, including simplifying procedures for
opening accounts and developing legislation and regula-
tions for trading, clearing and custody of securities. MSCI
announced in June 2018 that it would add Kuwait to its
annual review list. We believe that the addition of the
Kuwait Stock Exchange to the annual review list is a step
in the right direction, bearing in mind that the final deci-
sion is based on MSCI consultations with market stake-
holders, including investors, brokers and custodians. There
is no doubt that these consultations will be essential in
determining whether Kuwait will receive the promotion or
will remain on the checklist in the following years.

Analysts estimate that passive flows will be around $1.7
billion if upgraded by MSCI, higher than the $900 million
market-induced inflows from the FTSE. These flows usu-
ally reach the market after approximately one year of pro-
motion in accordance with the date of application. Many
international funds with active managed funds track MSCI
Emerging Markets indices and their managed assets reach
about $1 trillion, which could help increase market inflows
in the event of an upgrade.

CEO outlines NBK Capital’s strategy in interview with Sky News Arabia

NBK Capital to be coordinator of largest 
bond issue in Kuwait for Burgan Bank

Turkish Airlines 
reaches 81.4% 
load factor in 
November 2018
KUWAIT: Turkish Airlines, who has
recently announced its passenger and
cargo traffic results for November
2018, reached 81.4 percent load factor
in that month. On top of the strong
base effect of the last year, growth in
the number of passengers, revenue per
kilometer and load factor, is an impor-
tant indicator of the continued growing
interest in Turkey and Turkish Airlines
in the last quarter of the year as well.  

According to the November 2018
traffic results; 

● The passenger growth trend con-
tinued in November, thus total number
of passengers carried went up by 4
percent -compared to the same month
of 2017- reaching 5.5 million passen-

gers, and Load Factor went up to 81.4
percent. 

● In November 2018, Total Load
Factor improved by 2 points -compared
to the same period of 2017-, while
international Load Factor increased by
3 points to 81 percent, domestic Load
Factor reached to 84 percent.

● International-to-international
transfer passengers (transit passen-
gers) went up by approximately 8 per-
cent, while the number of international
passengers -excluding international-
to-international transfer passengers
(transit passengers)- went up by 13
percent.

● In November, cargo/mail volume
continued the double digit growth
trend and increased by 25 percent,
compared to the same period of 2017.
Main contributors to this growth in
cargo/mail volume, are N. America with
45 percent, Africa with 32 percent, Far
East with 23 percent and Europe with
21 percent increase.

● In November, Africa, N. America,
Far East and Middle East showed load
factor growth of 5 points, 5 points, 3

points and 2 points respectively.
According to the January-November

2018 traffic results;
● During January- November,

increase in demand and total number of
passengers was 10 percent, over the
same period of last year. Total number
of passengers reached to 69,7 million.

● During January-November, total
Load Factor improved by 3 points up to
82 percent. While international Load

Factor increased by 3 points reaching
82 percent, domestic Load Factor went
up by 1 points reaching 85 percent.

● Excluding international-to-inter-
national transfer passengers (transit
passengers), number of international
passengers went up significantly by 12
percent.

● Cargo/mail carried during the
eleven months of the year increased by
25 percent, reaching to 1.3 million tons. 

Flydubai announces 
new fare structure 
offering passengers 
more choice 
DUBAI: Dubai-based flydubai launches
new fare types offering passengers
more choice when travel l ing in
Economy. The new fare types are
applicable for all bookings made from
02 December onwards and allows pas-
sengers to choose between Lite, Value
and Flex bundles designed to cater to
their different travel needs and budget.

Passengers travelling in Business
continue to benefit from great value
for money with the existing business
class fares that include a generous
checked-in baggage allowance, meal
opt ions  f rom an  in te rna t iona l ly
insp i red  menu , compl imentary
inflight entertainment and many oth-
er add-ons.

Commenting on the launch of the
new fare structure, Hamad Obaidalla,
Chief Commercial Officer at flydubai
said: “As we enter a new chapter of the
airline’s maturity we remain committed
to innovation and meeting the chang-
ing demands of our customers. The
new fare restructure is the latest in a
series of product innovation by fly-
dubai which has seen the introduction
of an award winning new cabin interior
on the new Boeing 737 MAX 8 aircraft,

a brand-new uniform, the launch of
Hol idays divis ion and Emirates
Skywards become our new rewards
program.”

“We recognize the challenges and
the opportunities that come from oper-
ating in such a diverse network.
Passengers travelling on flydubai to
Muscat, Moscow or Helsinki have dif-
ferent travel needs and preferences
and the new fare types wi l l  help
enhance their flydubai experience by
simplifying the booking journey and
offering the option to choose between
unbundled or bundled packages,”
commented Jeyhun Efendi, Senior Vice
President Commercial Operations and
E-commerce for flydubai.

Flydubai carried more than 10.4 mil-
lion passengers in 2017 and since its
inception in 2009 has built a network
of 90 destinations in 46 countries
spanning from Bangladesh in the east,
Finland in the west, Russia in the north
and Zanzibar in the south.

The new fare structure is comple-
mented with a revised meal offering for
passengers travelling in Economy. All
new bookings from December onward
will be required to choose a fare type
and the meal product available for the
Value and Flex fare types respectively.
The meal options will vary depending
on the route, duration of the flight and
time of day and includes sandwiches,
hot wraps, hot meals and bento boxes.
Passengers who opted for the Lite fare
type can chose to buy from the
onboard catering cart which includes a
selection of snacks and beverages.

Al-Tijari announces 
winner of Al-Najma 
prize program
KUWAIT: Commercial Bank of Kuwait
announced the winner of the weekly draw as
follows :-

Weekly draw prize KD 5,000 - Abdukadir
Mohamed Aden Ishaq

The draw was conducted in the presence of
Ministry of Commerce and Industry represen-
tative  Abdulaziz Ashkanani.  

The bank stated that the account prizes this
year is featured by the highest cash prize and
diversity of prizes throughout the year clarify-
ing that Al-Najma Account will offer weekly
prize of KD 5,000 and  monthly prize of KD
20,000 and a semi-annual prize of KD
500,000 in addition to the grand prize (the

biggest prize in the world) of KD 1,500,000 for
which the draw will be held in January 2019. Al-
Najma Account can be opened by depositing
KD 100, and customer should maintain a mini-
mum amount of KD 500 to be eligible to enter
all draws on Al-Najma Account prizes. As for
the chances of winning, the more balance a
customer maintains in Al-Najma Account, the
more chances the account holder will get to
win, where each KD 25 will give the customer
one chance to win, the account also offers
additional benefits like the ATM card, a credit
card against customer’s account and all CBK
banking services that customer can enjoy.    

Now CBK existing customers can open Al-
Najma Account through Al-Tijari Online and
enter all draws without visiting the Bank’s
branch. However, CBK non-customers can sub-
mit an account opening application via the
Bank’s website where the bank’ sales unit will
call them to arrange a visit to the customers to
complete the account opening formalities. 

Kuwait GDP to
grow at 3% in 2019,
positive changes in

stock market

NBK Capital CEO Faisal
Al-Hamad during the

interview with Sky News

Nissan Al-Babtain 
offers 7 years of 
free service package 
on Nissan Patrol 
KUWAIT: For the first time in seven decades, in
celebration of Abdulmohsen Abdulaziz Al-
Babtain Company’s (AABC) successful journey in
Kuwait and the region, the sole authorized dealer
of Nissan vehicles in the state of Kuwait, is bring-
ing its loyal customers an irresistible offer on
some of the world’s toughest off-road vehicles.

Driven with the aim to ensure everyone enjoys
memorable experiences on Kuwait’s roads,
Nissan Al-Babtain now offers a free comprehen-
sive service package for 7 years on its Nissan
Patrol models to guarantee peace of mind to all
Nissan’s customers.

The most powerful in its class, Nissan Patrol
V8 is backed by a power of 400 hp, and torque
of 560 Nm comes with the direct fuel injection
system and the variable valve shift control tech-
nology, Patrol will give you maximum power with
the lowest percentage of emissions while the
new V6 has a 275 horsepower and 394 Nm of
torque. The Patrol V6 offers 12 percent more
torque while driving than competing cars.
Strength, luxury, and flexibility await any cus-
tomer to embark on any adventure.

Discover the technologies packed inside
Nissan Patrol are practical, useful and, often
times, indulgent. They are designed to make trav-
el easier, safer and a lot more entertaining. The
Nissan Intelligent Key allows one to press a but-
ton on the door handle or hatch to unlock the
doors, while keeping the keys within the pocket
or purse. And with remote start, one can start
your Nissan Patrol from nearly 60 meters away,
allowing the cabin to heat or cool. The intelligent
braking system can help save the passengers
from a potential frontal collision. 

When it comes to blind spot warning, if
another vehicle is detected in the blind spot area,
blind spot warning flashes the indicator to put
the signal on, and the indicator flashes with a
warning chime to alert the driver. Intelligent
Forward Collision Warning is on the lookout
when one can’t see what’s going on ahead. It
watches two cars ahead, monitoring your speed
and distance, and when it detects sudden decel-
eration, it gives the driver a heads-up to slow
down. 

Nissan Al-Babtain invites customers to seize
this exclusive opportunity and celebrate the
grand occasion of its 70 year anniversary by
benefitting from the ongoing offer on the Hero of
All Terrains. 

VIVA launches
draw campaign;
customers may 
win brand new car
KUWAIT: VIVA, Kuwait’s fastest-
growing and most developed telecom
operator, launched a draw campaign
that allows customers to win a brand
new car. As part of VIVA’s 10th anniver-
sary celebration. 

VIVA gives both postpaid and pre-

paid customers a unique opportunity to
win a brand new Range Rover Evoque
2019. All they have to do for a chance
to win is pay their VIVA bills through
the VIVA website, VIVA’s Kiosks, VIVA
App, calling 102 or visiting any VIVA
store. For every KD1 bill payment for
postpaid or KD 1 recharged for pre-
paid, they earn one chance to win. 

On this occasion, Abdulrazzak Bader
Al-Essa, Corporate Communications
Director at VIVA said: “As VIVA’s first
decade celebration continues, we are
eager to appreciate VIVA’s loyal cus-
tomers with unique and attractive offers
exclusively for this occasion.”
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KUWAIT: Faisal Al-Hamad, the Chief Executive Officer
(CEO) of NBK Capital Company, said that the company
has a new strategy for the next three years. It follows the
needs of the company’s customers and focuses on three
sectors: asset management, investment services and finan-
cial intermediation, indicating that the Saudi market will
have a large share of investment in the region.

Al-Hamad said during an interview with Sky News
Arabia that the largest bond issue in Kuwait for Burgan
Bank would be announced soon, with a value of nearly
half a billion dollars.

Al-Hamad said that NBK Capital has two companies to
be listed on the Kuwait Stock Exchange as part of its
efforts to be the first destination for successful companies
wishing to be listed on the Kuwait Stock Exchange. Al-
Hamad pointed out the successful acquisition of Kuwait’s
4-sale company as part of the technology sector.

As for the changes in the Kuwaiti stock market, Al-
Hamad said: “The development witnessed by the stock
market has contributed positively to attract companies to
the listing, especially the new regulations that encourage
listing.” For example, by eliminating profitability require-
ments, it is possible for emerging companies with good
growth prospects adding that joining the global indices
will increase the interest of private companies and
investors in the Kuwaiti market. “ “The Kuwaiti economy
has witnessed a remarkable improvement in 2018,” he
said. “We expect the Kuwaiti economy to grow by about 3
percent,” he said. “This is a good growth under these eco-
nomic conditions in the region.”

On the general budget of the state, he said: “The rise in
oil prices improves the public budget despite the large
increase planned for spending in the budget this year, with
the need to draw from the general reserve, expected to
shrink this year to 1 percent of GDP, (Considering our out-
look for the Brent price at $70 a barrel - the average of
the fiscal year).”

Question: Tell us about NBK Capital new investment
strategy in 2019?

Al-Hamad: We have a strategy for the next three years,
taking into account that the company renews its strategy
annually to suit the conditions of the renewable market,
but our strategy follows the needs of our customers and
our focus on the three sectors we work in is asset man-
agement, investment services and financial intermediation.
In terms of investment in the Gulf markets. The Saudi mar-
ket will have a large share of investment. In terms of
investment in private companies, we completed this month
the acquisition of Foursale, a Kuwaiti company operating

in the technology sector. We are currently conducting a
comprehensive review of investments locally and region-
ally through our private equity funds. Outside the region,
there is strong demand for investment in the real estate
sector of some European countries, as well as a high
demand for diversification of clients’ investments outside
the region. In terms of investment services, we will contin-
ue our path in terms of listings and bonds. We will soon
announce the largest bond issue in Kuwait for Burgan
Bank with a value of 150 million Kuwaiti Dinars (about half
a billion dollars).

Question: As the National Investment Company has a
leading role in listing the largest companies in the stock
exchange, are there new listings in the stock exchange in
2019?

Al-Hamad: NBK Capital is seeking to be the first desti-
nation for successful companies wishing to be listed on
the Kuwait Stock Exchange. During the year, NBK Capital
Company listed Kuwait Holding
Company as the first company
to be listed on the first market
under the new stock exchange
regulations. The listing came
after a successful private place-
ment of 35 percent of the com-
pany’s capital with a transac-
tion size of KD 55.8 million. The
offer was highly interactive,
with demand exceeding 230
percent of the offered shares
and attracting more than 1,000
investors. We are proud of NBK Capital for investing in
this important transaction.

NBK Capital has two private companies being
processed for listing on the Kuwaiti bourse. Both deals are
in the early stages of preparation and are unlikely to be
listed in 2019.

Question: What is your assessment of the performance
of the Kuwaiti economy, was it satisfactory or not, with
clarification of this? What are your expectations for the
Kuwaiti economy during 2019?

Al-Hamad: The Kuwaiti economy witnessed a remark-
able improvement in 2018. We expect growth of 2.8 per-
cent for non-oil activity and 2.5 percent for oil production
in 2018, leading to an increase of 2.6 percent in GDP.
According to official data, real GDP rose by 0.7 percent
year-on-year in the first half of 2018, despite 2.2 percent
decline in oil production in the same period as part of
OPEC’s commitment to reduce production. Non-oil GDP

grew by 4.9 percent year-on-year in the first half of the
year, boosted by good performance in communications,
manufacturing and utilities.

For our 2019 projections, we expect total growth to be
close to 3 percent, which is a good growth under these
economic conditions in the region. With regard to the
financial situation, the increase in oil prices contributed to
the improvement of the general budget despite the large
planned increase in spending in the budget this year, with
the need to withdraw from the general reserve. This year’s
deficit is expected to shrink to 1 percent of GDP, given our
expectations for the Brent crude at $ 70 a barrel (the
average of the fiscal year).

Question: Do you feel that the stock market has
become attractive to the inclusion of more companies,
ending the era of withdrawals that have been seen for
some time?

Al-Hamad: Certainly, the noticeable changes on the
Kuwait Stock Exchange are
positively contributing to
attracting companies to listing,
especially the new regulations
that encourage listing. For
example, by removing prof-
itability requirements, it is pos-
sible for emerging companies
with good growth prospects to
raise capital and be listed on
the Kuwait Stock Exchange. In
addition, joining the global
indices will increase the inter-

est of private companies and investors worldwide in the
Kuwaiti market. 

The stock market in 2018 
Faisal Al-Hamad said the performance of the Kuwait

Stock Exchange in 2018 was fairly good by introducing
and developing several tools and systems that helped
attract investors to trade in the stock exchange, including
the division of the market, which contributed to overcom-
ing several challenges such as liquidity decline on listed
companies in the first market, the lack of an attractive
source base, and the low efficiency of information, in addi-
tion to addressing the shortcomings of the rules of listing.
The division of the market was aimed at encouraging the
inclusion of private and government companies through
several proposals and with the aim of creating more
orderly channels of capital movement.

The KSE also witnessed a number of development and

modernization programs at
various levels, including the
launch of the OTC trading
system which regulates the
trading of companies that
are not listed, withdrawn or
written off from the official
market. The new mechanism
has created the possibility of
trading through an advanced
automated trading system
Hand trades continued for
decades. We believe that the
launch of this system con-
tributes to attract companies
and customers to trade
through the platform man-
aged by all professionalism
and transparency to follow up stock prices as well as the
development of clearing mechanism and settlement. 

A step in the right direction
Faisal Al-Hamad expressed the readiness of the stock

exchange for the potential upgrade of MSCI Emerging
Markets next year as a step forward to consider upgrad-
ing the market to emerging markets by 2019. MSCI high-
lighted a number of positive initiatives implemented by the
Kuwait Stock Exchange recently in the market reform and
development plan, including simplifying procedures for
opening accounts and developing legislation and regula-
tions for trading, clearing and custody of securities. MSCI
announced in June 2018 that it would add Kuwait to its
annual review list. We believe that the addition of the
Kuwait Stock Exchange to the annual review list is a step
in the right direction, bearing in mind that the final deci-
sion is based on MSCI consultations with market stake-
holders, including investors, brokers and custodians. There
is no doubt that these consultations will be essential in
determining whether Kuwait will receive the promotion or
will remain on the checklist in the following years.

Analysts estimate that passive flows will be around $1.7
billion if upgraded by MSCI, higher than the $900 million
market-induced inflows from the FTSE. These flows usu-
ally reach the market after approximately one year of pro-
motion in accordance with the date of application. Many
international funds with active managed funds track MSCI
Emerging Markets indices and their managed assets reach
about $1 trillion, which could help increase market inflows
in the event of an upgrade.

CEO outlines NBK Capital’s strategy in interview with Sky News Arabia

NBK Capital to be coordinator of largest 
bond issue in Kuwait for Burgan Bank

Turkish Airlines 
reaches 81.4% 
load factor in 
November 2018
KUWAIT: Turkish Airlines, who has
recently announced its passenger and
cargo traffic results for November
2018, reached 81.4 percent load factor
in that month. On top of the strong
base effect of the last year, growth in
the number of passengers, revenue per
kilometer and load factor, is an impor-
tant indicator of the continued growing
interest in Turkey and Turkish Airlines
in the last quarter of the year as well.  

According to the November 2018
traffic results; 

● The passenger growth trend con-
tinued in November, thus total number
of passengers carried went up by 4
percent -compared to the same month
of 2017- reaching 5.5 million passen-

gers, and Load Factor went up to 81.4
percent. 

● In November 2018, Total Load
Factor improved by 2 points -compared
to the same period of 2017-, while
international Load Factor increased by
3 points to 81 percent, domestic Load
Factor reached to 84 percent.

● International-to-international
transfer passengers (transit passen-
gers) went up by approximately 8 per-
cent, while the number of international
passengers -excluding international-
to-international transfer passengers
(transit passengers)- went up by 13
percent.

● In November, cargo/mail volume
continued the double digit growth
trend and increased by 25 percent,
compared to the same period of 2017.
Main contributors to this growth in
cargo/mail volume, are N. America with
45 percent, Africa with 32 percent, Far
East with 23 percent and Europe with
21 percent increase.

● In November, Africa, N. America,
Far East and Middle East showed load
factor growth of 5 points, 5 points, 3

points and 2 points respectively.
According to the January-November

2018 traffic results;
● During January- November,

increase in demand and total number of
passengers was 10 percent, over the
same period of last year. Total number
of passengers reached to 69,7 million.

● During January-November, total
Load Factor improved by 3 points up to
82 percent. While international Load

Factor increased by 3 points reaching
82 percent, domestic Load Factor went
up by 1 points reaching 85 percent.

● Excluding international-to-inter-
national transfer passengers (transit
passengers), number of international
passengers went up significantly by 12
percent.

● Cargo/mail carried during the
eleven months of the year increased by
25 percent, reaching to 1.3 million tons. 

Flydubai announces 
new fare structure 
offering passengers 
more choice 
DUBAI: Dubai-based flydubai launches
new fare types offering passengers
more choice when travel l ing in
Economy. The new fare types are
applicable for all bookings made from
02 December onwards and allows pas-
sengers to choose between Lite, Value
and Flex bundles designed to cater to
their different travel needs and budget.

Passengers travelling in Business
continue to benefit from great value
for money with the existing business
class fares that include a generous
checked-in baggage allowance, meal
opt ions  f rom an  in te rna t iona l ly
insp i red  menu , compl imentary
inflight entertainment and many oth-
er add-ons.

Commenting on the launch of the
new fare structure, Hamad Obaidalla,
Chief Commercial Officer at flydubai
said: “As we enter a new chapter of the
airline’s maturity we remain committed
to innovation and meeting the chang-
ing demands of our customers. The
new fare restructure is the latest in a
series of product innovation by fly-
dubai which has seen the introduction
of an award winning new cabin interior
on the new Boeing 737 MAX 8 aircraft,

a brand-new uniform, the launch of
Hol idays divis ion and Emirates
Skywards become our new rewards
program.”

“We recognize the challenges and
the opportunities that come from oper-
ating in such a diverse network.
Passengers travelling on flydubai to
Muscat, Moscow or Helsinki have dif-
ferent travel needs and preferences
and the new fare types wi l l  help
enhance their flydubai experience by
simplifying the booking journey and
offering the option to choose between
unbundled or bundled packages,”
commented Jeyhun Efendi, Senior Vice
President Commercial Operations and
E-commerce for flydubai.

Flydubai carried more than 10.4 mil-
lion passengers in 2017 and since its
inception in 2009 has built a network
of 90 destinations in 46 countries
spanning from Bangladesh in the east,
Finland in the west, Russia in the north
and Zanzibar in the south.

The new fare structure is comple-
mented with a revised meal offering for
passengers travelling in Economy. All
new bookings from December onward
will be required to choose a fare type
and the meal product available for the
Value and Flex fare types respectively.
The meal options will vary depending
on the route, duration of the flight and
time of day and includes sandwiches,
hot wraps, hot meals and bento boxes.
Passengers who opted for the Lite fare
type can chose to buy from the
onboard catering cart which includes a
selection of snacks and beverages.

Al-Tijari announces 
winner of Al-Najma 
prize program
KUWAIT: Commercial Bank of Kuwait
announced the winner of the weekly draw as
follows :-

Weekly draw prize KD 5,000 - Abdukadir
Mohamed Aden Ishaq

The draw was conducted in the presence of
Ministry of Commerce and Industry represen-
tative  Abdulaziz Ashkanani.  

The bank stated that the account prizes this
year is featured by the highest cash prize and
diversity of prizes throughout the year clarify-
ing that Al-Najma Account will offer weekly
prize of KD 5,000 and  monthly prize of KD
20,000 and a semi-annual prize of KD
500,000 in addition to the grand prize (the

biggest prize in the world) of KD 1,500,000 for
which the draw will be held in January 2019. Al-
Najma Account can be opened by depositing
KD 100, and customer should maintain a mini-
mum amount of KD 500 to be eligible to enter
all draws on Al-Najma Account prizes. As for
the chances of winning, the more balance a
customer maintains in Al-Najma Account, the
more chances the account holder will get to
win, where each KD 25 will give the customer
one chance to win, the account also offers
additional benefits like the ATM card, a credit
card against customer’s account and all CBK
banking services that customer can enjoy.    

Now CBK existing customers can open Al-
Najma Account through Al-Tijari Online and
enter all draws without visiting the Bank’s
branch. However, CBK non-customers can sub-
mit an account opening application via the
Bank’s website where the bank’ sales unit will
call them to arrange a visit to the customers to
complete the account opening formalities. 

Kuwait GDP to
grow at 3% in 2019,
positive changes in

stock market

NBK Capital CEO Faisal
Al-Hamad during the

interview with Sky News

Nissan Al-Babtain 
offers 7 years of 
free service package 
on Nissan Patrol 
KUWAIT: For the first time in seven decades, in
celebration of Abdulmohsen Abdulaziz Al-
Babtain Company’s (AABC) successful journey in
Kuwait and the region, the sole authorized dealer
of Nissan vehicles in the state of Kuwait, is bring-
ing its loyal customers an irresistible offer on
some of the world’s toughest off-road vehicles.

Driven with the aim to ensure everyone enjoys
memorable experiences on Kuwait’s roads,
Nissan Al-Babtain now offers a free comprehen-
sive service package for 7 years on its Nissan
Patrol models to guarantee peace of mind to all
Nissan’s customers.

The most powerful in its class, Nissan Patrol
V8 is backed by a power of 400 hp, and torque
of 560 Nm comes with the direct fuel injection
system and the variable valve shift control tech-
nology, Patrol will give you maximum power with
the lowest percentage of emissions while the
new V6 has a 275 horsepower and 394 Nm of
torque. The Patrol V6 offers 12 percent more
torque while driving than competing cars.
Strength, luxury, and flexibility await any cus-
tomer to embark on any adventure.

Discover the technologies packed inside
Nissan Patrol are practical, useful and, often
times, indulgent. They are designed to make trav-
el easier, safer and a lot more entertaining. The
Nissan Intelligent Key allows one to press a but-
ton on the door handle or hatch to unlock the
doors, while keeping the keys within the pocket
or purse. And with remote start, one can start
your Nissan Patrol from nearly 60 meters away,
allowing the cabin to heat or cool. The intelligent
braking system can help save the passengers
from a potential frontal collision. 

When it comes to blind spot warning, if
another vehicle is detected in the blind spot area,
blind spot warning flashes the indicator to put
the signal on, and the indicator flashes with a
warning chime to alert the driver. Intelligent
Forward Collision Warning is on the lookout
when one can’t see what’s going on ahead. It
watches two cars ahead, monitoring your speed
and distance, and when it detects sudden decel-
eration, it gives the driver a heads-up to slow
down. 

Nissan Al-Babtain invites customers to seize
this exclusive opportunity and celebrate the
grand occasion of its 70 year anniversary by
benefitting from the ongoing offer on the Hero of
All Terrains. 

VIVA launches
draw campaign;
customers may 
win brand new car
KUWAIT: VIVA, Kuwait’s fastest-
growing and most developed telecom
operator, launched a draw campaign
that allows customers to win a brand
new car. As part of VIVA’s 10th anniver-
sary celebration. 

VIVA gives both postpaid and pre-

paid customers a unique opportunity to
win a brand new Range Rover Evoque
2019. All they have to do for a chance
to win is pay their VIVA bills through
the VIVA website, VIVA’s Kiosks, VIVA
App, calling 102 or visiting any VIVA
store. For every KD1 bill payment for
postpaid or KD 1 recharged for pre-
paid, they earn one chance to win. 

On this occasion, Abdulrazzak Bader
Al-Essa, Corporate Communications
Director at VIVA said: “As VIVA’s first
decade celebration continues, we are
eager to appreciate VIVA’s loyal cus-
tomers with unique and attractive offers
exclusively for this occasion.”
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طيران اإلمارات تقدم 
وزن أمتعة إضافي للطلبة 

املسافرين من الكويت

أعلنت طيران اإلمارات عن تقدمي وزن أمتعة إضافي للطلبة املسافرين 
من الكويت، الذين يتابعون دراساتهم في الواليات املتحدة األميركية 
واململكة املتحدة وأوروبا وأستراليا ونيوزيلندا. وتسري العروض على 
احلجوزات التي يتم إجنازها ابتداًء من اليوم ولغاية 28 فبراير اجلاري 

على أن يتم السفر حتى 31 مارس 2019.
ويستفيد الطلبة املسافرون من الكويت في الدرجة السياحية ودرجة 
رجال األعمال إلى اململكة املتحدة وأوروبا وأستراليا ونيوزيلندا من وزن 
أمتعة إضافي مجاناً قدره 10 كيلوغرامات. أما املسافرون إلى الواليات 
املتحدة، فيمكنهم االستفادة من اصطحاب حقيبة أمتعة إضافية مجاناً 

يصل وزنها إلى 23 كيلوغراماً.
ويستمتع املسافرون في جميع ال��درج��ات بنظام طيران اإلم��ارات 
للمعلومات واالتصاالت والترفيه اجلوي ice احلائز جوائز عاملية والذي 
يوفر نحو 3500 قناة مرئية ومسموعة، باإلضافة إلى أشهى الوجبات 
احملضرة على أيدي طهاة عامليني. كما يحصل كل راكب على 20 ميغابايت 

من البيانات عبر االتصال املجاني بخدمة اإلنترنت

» التمدين«:  مراحل 
متقدمة في أكبر مشروع 

شراكة بني القطاعني 
العام واخلاص

أعلنت مجموعة 
ال��ت��م��دي��ن ع��ن تقدم 
األع��م��ال االنشائية 
ف������ي م������ش������روع » 
مجمع الشيخ جابر 
ال��ع��ب��دال��ل��ه اجل��اب��ر 
ال���ص���ب���اح ال���دول���ي 
ل��ل��ت��ن��س«مت��اش��ي��اً 
م���������������ع خ�����ط�����ة 
األع��م��االمل��وض��وع��ة، 
ل��ي��ص��ب��ح امل��ج��م��ع 
بعد إكتماله صرح 
رياضي هو األفضل 
م��ن ن��وع��ه ف��ي دول��ة 
ال��ك��وي��ت وال��ش��رق 

األوسط.
يعد »مجمع الشيخ 
ج���اب���ر ال��ع��ب��دال��ل��ه 
اجل����اب����ر ال��ص��ب��اح 
الدولي للتنس » أحد 
أهم مشاريع الشراكة 
بني القطاعني العام 
واخل���اص ف��ي دول��ة 
ال���ك���وي���ت وأك���ب���ر 

مشروع رياضي من حيث القيمة واحلجم يتبع الهيئة العامة للرياضة 
منذ انشائها.  ومن خالل هذه الشراكة ستقوم »مجموعة التمدين« ليس 
فقط باستثمار املشروع من حيث تصميمه ، وتشييده ، تشغيله وصيانته 
بل ستعمل كذلك على دعم إنشاء أكبر أكادميية للتنس في منطقة الشرق 
األوسط وذلك بالتنسيق مع االحتاد الكويتي للتنس آخذين في االعتبار 
حتقيق االستفادة القصوى لدولة الكويت من كون رياضة التنس األرضي 

ثاني أكثر الرياضات شهرة وشعبية في العالم بعد كرة القدم.
ف��ي ه��ذا ال��ص��دد ص��رح محمد جاسم امل���رزوق، رئيس مجلس إدارة 
»مجموعة التمدين« قائاًل: ها نحن نصل إل��ى مراحل متقدمة من بناء 
هذا الصرح الرياضي اإلبداعي الذي سيضع دولة الكويت على خارطة 

الرياضة العاملية وجعل بطوالتها أكثر جذباً.

استمرارًا الحتفاالتها مبرور عشر سنوات 

سحب  حملة  تطلق   VIVA
على سيارة جديدة

أطلقت شركة االتصاالت الكويتية VIVA، حملة سحب على سيارة 
جديدة وذلك مبناسبة احتفاالتها مبرور عشرات سنوات على تأسيسها.

وتقّدم VIVA لعمالء الدفع اآلجل واملسبق معاً فرصة رائعة لربح 
سيارة Range Rover Evoque جديدة موديل 2019، وذل��ك مقابل 
 VIVA موقع ،VIVA تسديد ف��ات��ورة الهاتف النقال عبر تطبيق
اإللكتروني، أجهزة الدفع اآللي، االتصال مبركز خدمة العمالء على رقم 
102 أو زيارة أي من فروع VIVA، حيث يحصل كل عميل للدفع اآلجل 
مقابل كل دينار كويتي عند تسديد فاتورته، وعميل الدفع املسبق مقابل كل 

دينار كويتي عند إعادة الشحن، على فرصة واحدة للفوز.   
وفي هذه املناسبة، قال عبد الرزاق بدر العيسى، مدير إدارة إتصاالت 
الشركات في VIVA: »استمراراً باالحتفاالت مبرور العقد األول على 
تأسيس VIVA، نحرص على مكافأة عمالئنا األوفياء من خالل عروض 

فريدة مت إطالقها خصيصاً لهذه املناسبة.«
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الضعف الذي أصاب أسواق املال العاملية أبقى اخلام حتت وطأة الضغوط

23 باملئة في نوفمبر املاضي »كامكو«: تراجع أسعار مزيج خام برنت 
ق��ال��ت ش��رك��ة كامكو لالستثمار إن 
أسعار العقود الفورية ملزيج خام برنت 
ت��راج��ع��ت بنسبة 23 باملئة ف��ي شهر 
نوفمبر املاضي إث��ر استمرار املخاوف 
املتعلقة بتخمة اإلم���دادات والسيما من 

الواليات املتحدة.
وأض����اف����ت )ك���ام���ك���و( ف���ي ت��ق��ري��ر 
متخصص أصدرته أمس  األحد أن أسعار 
النفط ظلت متقلبة خالل النصف األول 
من ديسمبر اجلاري إال أنها شهدت بعض 
التحسن ف��ي ب���ادىء األم���ر إث��ر الهدنة 
التجارية املعلنة بني الواليات املتحدة 
والصني والتي تبعها أسبوعان متتاليان 

من تراجع مخزونات اخلام األمريكي.
وأوض��ح��ت أن إع��الن منظمة ال��دول 
املصدرة للنفط )أوبك( وحلفائها تقليص 
اإلنتاج بواقع 2ر1 مليون برميل يوميا 
خالل النصف األول من عام 2019 ساهم 
في دع��م األس��ع��ار إال أن الضعف العام 
ال��ذي أص��اب أس��واق امل��ال العاملية أبقى 

أسعار النفط حتت وطأة الضغوط.
ولفتت إل��ى أن أس��ع��ار مزيج برنت 
وخ���ام )أوب����ك( ت��راج��ع��ت إل��ى م��ا دون 

مستوى 60 دوالرا أمريكيا للبرميل 
للمرة األولى منذ أكتوبر 2017 في حني 
انخفض متوسط التقديرات على مدار 
الفصول األرب��ع��ة املقبلة مبعدل 7ر2 

دوالر أمريكي للبرميل.
وذكرت أن أسعار النفط شهدت بعض 

االن��ت��ع��اش خ��الل الشهر اجل���اري على 
أمل صدور إعالن ال��دول األعضاء وغير 
األعضاء مبنظمة )أوب��ك( لقرار يقضي 
بخفض اإلنتاج »إال أن التأخير البسيط 
في اإلع��الن أدى إل��ى دف��ع األس��ع��ار إلى 

التراجع«.

وبينت أن متوسط أسعار خام )أوبك( 
تراجع بنسبة 7ر17 في املئة خالل الشهر 
اجل��اري كما انخفض سعر النفط اخلام 
الكويتي بنسبة 1ر17 في املئة ليبلغ في 
املتوسط 2ر65 دوالر للبرميل في حني 
شهد مزيج خام برنت أعلى معدل تراجع 

على مستوى درجات اخلام الثالث بفقده 
نسبة 3ر20 في املئة من قيمته ليصل إلى 

7ر64 دوالر للبرميل.
أما بالنسبة ألسعار النفط خالل عام 
2019 أف���ادت )ك��ام��و( بأنه مت خفض 
توقعات منو املعروض النفطي بواقع 
08ر0 مليون برميل يوميا ليصل إلى 
16ر2 مليون برميل يوميا متوقعة أن 
يصل إجمالي امل��ع��روض النفطي إلى 

19ر62 مليون برميل يوميا.
وقالت إن تلك التغيرات عكست في 
امل��ق��ام األول انخفاضا ف��ي ال��ع��رض من 
كندا التي نفذت تعديال إلزاميا لالنتاج 
بالتزامن مع التخفيضات التي وافقت 
عليها 10 من الدول احللفاء ل)أوبك( من 
خارج املجموعة خالل النصف األول من 

العام املقبل.
وأضافت أن زيادة املعروض النفطي 
في العام املقبل من املتوقع أن تأتي بشكل 
رئيس من الواليات املتحدة والبرازيل 
وروس��ي��ا واململكة املتحدة ويعادلها 
جزئيا انخفاض م��ن جهة اإلن��ت��اج في 

املكسيك والنرويج.

ط��رح احمل��ام��ي فهد ان���ور احل���داد ، 
ح��زم��ة م���ن احل���ل���ول وامل��ق��ت��رح��ات 
التشريعية والقانونية للحيلولة  دون 
ال��ت��ج��اوزات واملخالفات املستقبلية 
ل��أن��ش��ط��ة ال��ت��ج��اري��ة وال��ع��ق��اري��ة 
وللحد من األزم��ات التي تواجه سوق 
العقار ف��ي الكويت مقدما مجموعة 
من اإلرش��ادات والنصائح التوعوية 
للتعامالت املالية ألصحاب التعاقدات 
العقارية ومن يرغبون في امتالك عقار 

خارج الكويت 
واض����اف احل����داد خ���الل »ملتقي 
متضرري العقار األجنبي واحمللي 
» ال��ذي عقد ليلة أول من أم��س وسط 
حضور كثيف ،أن األساليب امللتوية 
التي يستخدمها مسوقي العقارات 
وممثلي الشركات العقارية كانت دافعاَ  
لوقوع األالف من املواطنيني واملقيمني 
في شباك االحتيال والنصب متكبدين 
خسائراً ضخمة باملاليني من الدوالرات 
، محذراَ من اإلنسياق خلف محاوالت 
الشركات اإللتفاف بعمل تسويات 
وهمية أو غير قانونية ال تعد سوي 

مماطلة وتسويف غير مجدي 
وق���ال احل���داد إن اخل��ط��وات التي 
اتخذها واملتعلقة بالشق القانوني 
تسير في طريقها ومسارها اإليجابي 
وصوالً إلي حتقيق مصلحة املتضررين 
مم��ن وك��ل��وه ل��ل��دع��اوي القضائية 
مؤكداً أن هناك جهود كبيرة تبذل من 
احلكومة حل��ل اشكاليات متضرري 
العقار السيما وف��ي ظ��ل االتفاقيات 
الدولية مع الكويت الستعادة الفارين 
م��ن ال��ق��ان��ون واس��ت��دائ��ه��م ع��ن طريق 

االنتربول 

واشارإلي أن هناك اهتمام كبير من 
سمو رئيس مجلس ال���وزراء الشيخ 
جابر املبارك وكذلك من رئيس مجلس 
األمة مرزوق الغامن  ومن النائب العام 
مشيدا بجهودهم  وسرعة استجابة 
ومرونةالنائب ال��ع��ام ف��ي استقبال 
شكاوي املتضررين ومتابعتها فضال 
عن ان هناك اهتمام برملاني وتشريعي 
لوضع احللول ألزمة متضرري النصب 
العقاري فضال عن التحركات الشعبية 
والتنفيذية املوسعة التي تعمل من أجل 
مصلحة املتضررين الفتا إلى مواصلة 

ال��ل��ق��اءات م��ع امل��س��ؤول��ني وج��ه��ات 
االختصاص،لسد الثغرة التي حتاول 
الشركات العقارية  من خاللها إيهام 
املتضررين قيامها بإجراء تسويات أو 
استبدال حقوقهم النقدية بأسهم في 
شركات أخ��ري أو خالفها منوهاَ إلي 
ضرورة عرض اي حلول علي وكالئهم 
احملامني كونهم املختصني في القانون 

ملنع التالعب مجدداً
وقدم احل��داد ثالث مقترحات مهمة 
:األول إع���داد م��ش��روع ق��ان��ون انشاء 
مؤسسة »وس��اط��ة دول��ي��ة« ومقرها 

الكويت تتبع وزارة التجارة والصناعة 
علي أن تقوم بأعمال الوساطة بني 
املشتري والبائع للعقارات الكائنة 
خارج حدود إقليم دولة الكويت علي أن 
تلزم الشركات التي تعمل في النشاط 
ال��ع��ق��اري احل��ص��ول ع��ل��ي ترخيص 
منها فضال عن ذل��ك تلتزم املؤسسة 
بالكشف عن العقارات خارج الكويت 
بالتنسيق والتعاون مع القنصليات 
والسفارات األجنبية بالكويت ومع 
اجلهات الرسمية في بلد املنشأ  وتعتمد 
ضمن اغراضها الرقابة علي املعارض 
العقارية ومنحها املوافقات واالجرءات 
بعد كشفها ووث��وق��ه��ا م��ن صحة اي 
ع��روض ومنتجات تطرح في السوق 
احمل��ل��ي س���واء ع��ن ط��ري��ق امل��ع��ارض 
أو األعالنات وكافة اشكال الترويج 

والتسويق العقاري 
واش����ارإل����ي أن امل��ق��ت��رح ال��ث��ان��ي 
يتضمن ان��ش��اء ص��ن��دوق لتعويض 
امل��ت��ض��رري��ن م��ن ق��ب��ل ال��دول��ة ويتم 
اعتماده كأحد االدوات التي تخفف 
األع��ب��اء ع��ن املجتمع ال���ذي تعرض 
خلسائر ناجتة عن شركات جتارية 
حتمل تراخيصا رسمية دفعت بهم 
إل��ي ال��وث��وق ف��ي أنشطتها مبيناً أن 
معظم الدول تطلب من الكويت ضرورة 
االستثمار في عقاراتها بهدف تنمية 
قاعدة االستثمار املشترك وهو األمر 
الذي حتقق معه التوجهات الكويتية 
للشراكة االستثمارية الدولية ومعها 
تعديل وحتسني التشريعات جلذب 

االستثمارات املباشرة للكويت 
 وذك��ر احل���داد ان املقترح الثالث 
يتضمن ت��وج��ي��ه ح��م��الت ت��وع��وي��ة 

ومكثفة حترص علي توجيه املواطنيني 
ف���ي ال���ط���رق ال��س��ل��ي��م��ة الس���ت���ردات 
مكتسياتهم ومدخراتهم التي فقدوها 
مع الشركات العقارية التي باعت لهم 
الوهم مع احل��رص علي ع��دم تشويه 
ال��ص��ورة ال��ع��ام��ة لقطاع الشركات 
احمللية حتي ال تنعكس سلباً علي بيئة 
األعمال  احمللية والشركات الكويتية 

في اخلارج 
وتابع نبذل قصاري جهدنا  لعرض 
مسودة قانون انشاء مؤسة » وساطة 
مالية » على أعضاء املجلس، مبديا 
استعداده الكامل للقيام بكل ما يلزم 
وفي كل االجتاهات ضمن اختصاصاته 
وخبراته القانونية للوصول إلى اسرع 
اخلطوات واحللول ملوكليه ‘ومتابعة 
ملف القضايا ف��ي ال��والي��ات املتحدة 
األم��ري��ك��ي��ة وب��ري��ط��ان��ي��ا  واي دول��ة 

اجنبية تتعلق بحقوق املتضررين
 ودع����ا  احل����داد وزارة ال��ت��ج��ارة 
إل��ي ض��رورة تبني ودع��م املقترحات 
اإليجابية التي تخدم مصلحة الوطن 
وامل���واط���ن ومب���ا ي��س��اه��م ف��ي تنويع 
مصادر الدخل للدولة واملجتمع علي 
حد سواء وفقا للقوانيني واللوائح التي 
حتقق النمو واالستقراراالقتصادي 
للكويت   وط��ال��ب ف��ي خ��ت��ام امللتقي 
جميع املواطنني املتضررينفي حال 
ات��ص��ال اي اح���د م��ن ال��ش��رك��ات بهم 
ال��ي ض���رورة االت��ص��ال م��ع احملامي 
والتنسيق املستمر لإلجابة عن كل 
أسئلتهم واستفساراتهم حول القضية، 
إلرشادهم وتوجيههم نحو اإلجراءات 
الالزمة حلفظ حقوقهم داخل الكويت 

وخارجها.

فهد احلداد متحدثاً

ناقش املستجدات واحللول القانونية والتعويضات املستقبلية 

احلداد : مشروع قانون مؤسسة »وساطة دولية« لتنظيم العقاراألجنبي 
محمد املرزوق

قال الرئيس التنفيذي لشركة الوطني لالستثمار 
فيصل عبد اللطيف احلمد ان لدى الشركة استراتيجية 
جديدة ومتطورة للثالث سنوات املقبلة، حيث تتبع 
احتياجات عمالء الشركة وتركز على ثالثة قطاعات 
هي إدارة األصول واخلدمات االستثمارية والوساطة 
املالية، مبيناً ان السوق السعودي سيكون له نصيب 

كبير من االستثمار مقارنة بدول املنطقة.
وأضاف احلمد خالل مقابلته على قناة سكاي نيوز 
عربية انه سيتم اإلعالن قريباً عن طرح أكبر اصدار 
سندات بتاريخ الكويت لصالح بنك برقان بقيمة 

تقارب نصف مليار دوالر. 
وذك��ر احلمد ان » الوطني لالستثمار« لديه من 
ش��رك��ة إل���ى ش��رك��ت��ني خ��اص��ت��ني ي��ج��رى جتهيزهم 
لإلدراج في البورصة الكويتية، وذلك ضمن مساعي 
الشركة بأن تكون الوجهة األولى للشركات الناجحة 

الراغبة في االدراج في بورصة الكويت.
وأش��ار احلمد إل��ى جن��اح صفقة االستحواذ على 
شركة ال� »sale 4 » الكويتية وذل��ك ضمن شركات 

قطاع التكنولوجيا.
وحول التغيرات التي تشهدها البورصة الكويتية 
ق��ال احل��م��د: »ان التطور التي شهدتها البورصة 
ساهمت بشكل إيجابي في جذب الشركات لإلدراج، 
ال سيما اللوائح اجلديدة املشجعة ل���إلدراج. على 
سبيل املثال، من خالل إزالة متطلبات الربحية، أصبح 
من املمكن للشركات الناشئة التي تتمتع بآفاق منو 
جيدة ان جتمع رأس املال وتدرج في بورصة الكويت. 
إضافة، االنضمام للمؤشرات العاملية سوف يزيد 
اهتمام الشركات اخلاصة واملستثمرين العاملني في 

السوق الكويتي ”.
وق��ال احلمد ان االقتصاد الكويتي شهد حتسنا 
ملحوظاً في 2018، متوقعاً منو االقتصاد الكويتي 
مبا يقارب %3، معتبراً ذلك منوا جيدا في ظل هذه 

الظروف االقتصادية في املنطقة.
وح��ول امليزانية العامة للدولة ق��ال: »ان ارتفاع 

أسعار النفط في حتسن امليزانية العامة بالرغم من 
الزيادة الكبيرة املخططة لإلنفاق في ميزانية هذه 
السنة، مع قلة احلاجة إلى السحب من االحتياطي 
العام، متوقعاً أن يتقلص العجز هذا العام إلى 1-٪ 
من الناجت احمللي اإلجمالي، )باعتبار توقعاتنا لسعر 
مزيج برنت عند 70 دوالراً للبرميل -متوسط السنة 

املالية-(“.
وت��اب��ع : لدينا استراتيجية م��ت��ط��ورة للثالث 
س��ن��وات املقبلة، م��ع االخ���ذ باالعتبار ان الشركة 
جت��دد استراتيجيتها سنويا حتى تتناسب مع 
أوض���اع ال��س��وق امل��ت��ج��ددة، ول��ك��ن استراتيجيتنا 
تتبع احتياجات عمالئنا، وتركيزنا على القطاعات 
الثالثة التي نعمل بها وهي إدارة األصول واخلدمات 
االستثمارية والوساطة املالية، فمن ناحية قطاع 

إدارة األص���ول فنحن مستمرون ف��ي االستثمار 
باألسواق اخلليجية، حيث سيكون للسوق السعودي 
نصيب كبير لالستثمار، اما من ناحية االستثمار في 
الشركات اخلاصة فقد امتمنا خالل هذا الشهر صفقة 
االستحواذ على شركة الفور سيل )4sale( وهي 
شركة كويتية تعمل في قطاع التكنولوجيا، وجنري 
حاليا عملية مراجعة شاملة لالستثمارات محليا 
وإقليميا من خالل صناديقنا االستثمارية للملكيات 
اخلاصة .ومن ناحية خارج املنطقة فهناك اقبال كبير 
على االستثمار في القطاع العقاري لبعض الدول 
األوروبية، فضال عن اقبال كبير لتنويع استثمارات 

العمالء خارج املنطقة.
وم��ن ناحية اخلدمات االستثمارية، سنستكمل 
مسارنا م��ن ناحية االدراج����ات، وال��س��ن��دات حيث 
سنعلن قريبا عن أكبر اصدار سندات بتاريخ الكويت 
لبنك برقان بقيمة 150 مليون دينار كويتي )ما 

يقارب نصف مليار دوالر(.
وأض��اف : تسعى الوطني لالستثمار ان تكون 
الوجهة األولى للشركات الناجحة الراغبة في االدراج 
في بورصة الكويت. قامت الوطني لالستثمار خالل 
العام بإدراج الشركة املتكاملة القابضة في بورصة 
الكويت، وه��ي أول شركة يتم إدراج��ه��ا في السوق 
االول حتت لوائح البورصة اجلديدة. اتى اإلدراج 
بعد طرح خاص ناجح حلصة تبلغ ٪35 من رأس 
مال الشركة بحجم صفقة يعادل 55.8 مليون دينار 
كويتي. ولقى الطرح تفاعال كثيرا، حيث جتاوز 
الطلب نسبة ٪230 من األسهم املعروضة واجتذب 
أكثر من 1،000 مستثمر. نحن فخورون في الوطني 

لالستثمار بأننا ادرنا هذه الصفقة الهامة. 
ولدى الوطني لالستثمار من شركة إلى شركتني 
خاصتني يجرى جتهيزهم ل���إلدراج في البورصة 
الكويتية. وكلتا الصفقتني في املراحل املبكرة من 
االعداد ومن الغير املتوقع ادراج الشركتني في 2019.

وع��ن االق��ت��ص��اد الكويتي ق��ال : شهد االقتصاد 

الكويتي حتسنا ملحوظاً في 2018، حيث نتوقع 
ارتفاع معدالت النمو بنسبة %2.8 للنشاط غير 
النفطي و%2.5 في إنتاج النفط في العام 2018، 
مما يؤدي إلى زيادة الناجت احمللي اإلجمالي بنسبة 
%2.6. فبحسب البيانات الرسمية، ارتفع الناجت 
احمللي اإلجمالي احلقيقي بنسبة %0.7 على أساس 
سنوي ف��ي النصف األول م��ن ال��ع��ام 2018، رغم 
انخفاض اإلن��ت��اج النفطي بنسبة %2.2 في نفس 
الفترة، في إط��ار االل��ت��زام باتفاقية األوب��ك خلفض 
اإلن��ت��اج. كما ارت��ف��ع ال��ن��اجت احمللي اإلجمالي غير 
النفطي بنسبة %4.9 على أساس سنوي في النصف 
األول من ال��ع��ام، مدعوماً ب���األداء اجليد لقطاعات 

االتصاالت والتصنيع واملَرافق العامة
وبالنسبة لتوقعاتنا لعام 2019نتوقع أن تبلغ 
نسبة النمو االجمالي ما يقارب %3، وهو ما يعتبر 
من��وا جيدا ف��ي ظ��ل ه��ذه ال��ظ��روف االقتصادية في 

املنطقة.
أما فيما يخص الوضع املالي فقد ساهم ارتفاع 
أسعار النفط في حتسن امليزانية العامة بالرغم من 
الزيادة الكبيرة املخططة لإلنفاق في ميزانية هذه 
السنة، مع قلة احلاجة إلى السحب من االحتياطي 
العام. ومن املتوقع أن يتقلص العجز هذا العام إلى 
1-٪ من الناجت احمللي اإلجمالي، باعتبار توقعاتنا 
لسعر مزيج برنت عند 70 دوالراً للبرميل )متوسط 

السنة املالية(.
وختم : بالتأكيد، التغييرات امللحوظة في بورصة 
الكويت تساهم بشكل إيجابي في ج��ذب الشركات 
لإلدراج، ال سيما اللوائح اجلديدة املشجعة لإلدراج. 
على سبيل املثال، من خالل إزالة متطلبات الربحية، 
أصبح من املمكن للشركات الناشئة التي تتمتع بآفاق 
منو جيدة ان جتمع رأس امل��ال وت��درج في بورصة 
الكويت. إضافة، االنضمام للمؤشرات العاملية سوف 
يزيد اهتمام الشركات اخلاصة واملستثمرين العاملني 

في السوق الكويتي.

فيصل احلمد

لصالح بنك برقان بقيمة تقارب نصف مليار دوالر

احلمد: »الوطني لالستثمار« منسقًا ألكبر إصدار سندات في تاريخ  الكويت
مل���ئ���ة ب���ا  2.6 ل���ي  ج���م���ا إل ا حمل���ل���ي  ا جت  ل���ن���ا ا ة  د ي�����ا ز و  . يتي%3. لكو ا د  ق���ت���ص���ا ال ا من���و  ت  ال م���ع���د ع  ت����ف����ا ر ا ق���ع   ت���و
ًا ر ال و د  70 ع��ن��د  ن��ت  ب��ر م��ي��ل  ب��ر ر  ع��ت��ب��ا ب��ا حمل��ل��ي  ا جت  ل��ن��ا ا م��ن   ٪-1 ل��ى  إ م  ل��ع��ا ا ا  ه��ذ ي��ت��ق��ل��ص  ن��ة  ز ا مل��و ا ع��ج��ز 

طيران اإلمارات تقدم 
وزن أمتعة إضافي للطلبة 

املسافرين من الكويت

أعلنت طيران اإلمارات عن تقدمي وزن أمتعة إضافي للطلبة املسافرين 
من الكويت، الذين يتابعون دراساتهم في الواليات املتحدة األميركية 
واململكة املتحدة وأوروبا وأستراليا ونيوزيلندا. وتسري العروض على 
احلجوزات التي يتم إجنازها ابتداًء من اليوم ولغاية 28 فبراير اجلاري 

على أن يتم السفر حتى 31 مارس 2019.
ويستفيد الطلبة املسافرون من الكويت في الدرجة السياحية ودرجة 
رجال األعمال إلى اململكة املتحدة وأوروبا وأستراليا ونيوزيلندا من وزن 
أمتعة إضافي مجاناً قدره 10 كيلوغرامات. أما املسافرون إلى الواليات 
املتحدة، فيمكنهم االستفادة من اصطحاب حقيبة أمتعة إضافية مجاناً 

يصل وزنها إلى 23 كيلوغراماً.
ويستمتع املسافرون في جميع ال��درج��ات بنظام طيران اإلم��ارات 
للمعلومات واالتصاالت والترفيه اجلوي ice احلائز جوائز عاملية والذي 
يوفر نحو 3500 قناة مرئية ومسموعة، باإلضافة إلى أشهى الوجبات 
احملضرة على أيدي طهاة عامليني. كما يحصل كل راكب على 20 ميغابايت 

من البيانات عبر االتصال املجاني بخدمة اإلنترنت

» التمدين«:  مراحل 
متقدمة في أكبر مشروع 

شراكة بني القطاعني 
العام واخلاص

أعلنت مجموعة 
ال��ت��م��دي��ن ع��ن تقدم 
األع��م��ال االنشائية 
ف������ي م������ش������روع » 
مجمع الشيخ جابر 
ال��ع��ب��دال��ل��ه اجل��اب��ر 
ال���ص���ب���اح ال���دول���ي 
ل��ل��ت��ن��س«مت��اش��ي��اً 
م���������������ع خ�����ط�����ة 
األع��م��االمل��وض��وع��ة، 
ل��ي��ص��ب��ح امل��ج��م��ع 
بعد إكتماله صرح 
رياضي هو األفضل 
م��ن ن��وع��ه ف��ي دول��ة 
ال��ك��وي��ت وال��ش��رق 

األوسط.
يعد »مجمع الشيخ 
ج���اب���ر ال��ع��ب��دال��ل��ه 
اجل����اب����ر ال��ص��ب��اح 
الدولي للتنس » أحد 
أهم مشاريع الشراكة 
بني القطاعني العام 
واخل���اص ف��ي دول��ة 
ال���ك���وي���ت وأك���ب���ر 

مشروع رياضي من حيث القيمة واحلجم يتبع الهيئة العامة للرياضة 
منذ انشائها.  ومن خالل هذه الشراكة ستقوم »مجموعة التمدين« ليس 
فقط باستثمار املشروع من حيث تصميمه ، وتشييده ، تشغيله وصيانته 
بل ستعمل كذلك على دعم إنشاء أكبر أكادميية للتنس في منطقة الشرق 
األوسط وذلك بالتنسيق مع االحتاد الكويتي للتنس آخذين في االعتبار 
حتقيق االستفادة القصوى لدولة الكويت من كون رياضة التنس األرضي 

ثاني أكثر الرياضات شهرة وشعبية في العالم بعد كرة القدم.
ف��ي ه��ذا ال��ص��دد ص��رح محمد جاسم امل���رزوق، رئيس مجلس إدارة 
»مجموعة التمدين« قائاًل: ها نحن نصل إل��ى مراحل متقدمة من بناء 
هذا الصرح الرياضي اإلبداعي الذي سيضع دولة الكويت على خارطة 

الرياضة العاملية وجعل بطوالتها أكثر جذباً.

استمرارًا الحتفاالتها مبرور عشر سنوات 

سحب  حملة  تطلق   VIVA
على سيارة جديدة

أطلقت شركة االتصاالت الكويتية VIVA، حملة سحب على سيارة 
جديدة وذلك مبناسبة احتفاالتها مبرور عشرات سنوات على تأسيسها.

وتقّدم VIVA لعمالء الدفع اآلجل واملسبق معاً فرصة رائعة لربح 
سيارة Range Rover Evoque جديدة موديل 2019، وذل��ك مقابل 
 VIVA موقع ،VIVA تسديد ف��ات��ورة الهاتف النقال عبر تطبيق
اإللكتروني، أجهزة الدفع اآللي، االتصال مبركز خدمة العمالء على رقم 
102 أو زيارة أي من فروع VIVA، حيث يحصل كل عميل للدفع اآلجل 
مقابل كل دينار كويتي عند تسديد فاتورته، وعميل الدفع املسبق مقابل كل 

دينار كويتي عند إعادة الشحن، على فرصة واحدة للفوز.   
وفي هذه املناسبة، قال عبد الرزاق بدر العيسى، مدير إدارة إتصاالت 
الشركات في VIVA: »استمراراً باالحتفاالت مبرور العقد األول على 
تأسيس VIVA، نحرص على مكافأة عمالئنا األوفياء من خالل عروض 

فريدة مت إطالقها خصيصاً لهذه املناسبة.«
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الضعف الذي أصاب أسواق املال العاملية أبقى اخلام حتت وطأة الضغوط

23 باملئة في نوفمبر املاضي »كامكو«: تراجع أسعار مزيج خام برنت 
ق��ال��ت ش��رك��ة كامكو لالستثمار إن 
أسعار العقود الفورية ملزيج خام برنت 
ت��راج��ع��ت بنسبة 23 باملئة ف��ي شهر 
نوفمبر املاضي إث��ر استمرار املخاوف 
املتعلقة بتخمة اإلم���دادات والسيما من 

الواليات املتحدة.
وأض����اف����ت )ك���ام���ك���و( ف���ي ت��ق��ري��ر 
متخصص أصدرته أمس  األحد أن أسعار 
النفط ظلت متقلبة خالل النصف األول 
من ديسمبر اجلاري إال أنها شهدت بعض 
التحسن ف��ي ب���ادىء األم���ر إث��ر الهدنة 
التجارية املعلنة بني الواليات املتحدة 
والصني والتي تبعها أسبوعان متتاليان 

من تراجع مخزونات اخلام األمريكي.
وأوض��ح��ت أن إع��الن منظمة ال��دول 
املصدرة للنفط )أوبك( وحلفائها تقليص 
اإلنتاج بواقع 2ر1 مليون برميل يوميا 
خالل النصف األول من عام 2019 ساهم 
في دع��م األس��ع��ار إال أن الضعف العام 
ال��ذي أص��اب أس��واق امل��ال العاملية أبقى 

أسعار النفط حتت وطأة الضغوط.
ولفتت إل��ى أن أس��ع��ار مزيج برنت 
وخ���ام )أوب����ك( ت��راج��ع��ت إل��ى م��ا دون 

مستوى 60 دوالرا أمريكيا للبرميل 
للمرة األولى منذ أكتوبر 2017 في حني 
انخفض متوسط التقديرات على مدار 
الفصول األرب��ع��ة املقبلة مبعدل 7ر2 

دوالر أمريكي للبرميل.
وذكرت أن أسعار النفط شهدت بعض 

االن��ت��ع��اش خ��الل الشهر اجل���اري على 
أمل صدور إعالن ال��دول األعضاء وغير 
األعضاء مبنظمة )أوب��ك( لقرار يقضي 
بخفض اإلنتاج »إال أن التأخير البسيط 
في اإلع��الن أدى إل��ى دف��ع األس��ع��ار إلى 

التراجع«.

وبينت أن متوسط أسعار خام )أوبك( 
تراجع بنسبة 7ر17 في املئة خالل الشهر 
اجل��اري كما انخفض سعر النفط اخلام 
الكويتي بنسبة 1ر17 في املئة ليبلغ في 
املتوسط 2ر65 دوالر للبرميل في حني 
شهد مزيج خام برنت أعلى معدل تراجع 

على مستوى درجات اخلام الثالث بفقده 
نسبة 3ر20 في املئة من قيمته ليصل إلى 

7ر64 دوالر للبرميل.
أما بالنسبة ألسعار النفط خالل عام 
2019 أف���ادت )ك��ام��و( بأنه مت خفض 
توقعات منو املعروض النفطي بواقع 
08ر0 مليون برميل يوميا ليصل إلى 
16ر2 مليون برميل يوميا متوقعة أن 
يصل إجمالي امل��ع��روض النفطي إلى 

19ر62 مليون برميل يوميا.
وقالت إن تلك التغيرات عكست في 
امل��ق��ام األول انخفاضا ف��ي ال��ع��رض من 
كندا التي نفذت تعديال إلزاميا لالنتاج 
بالتزامن مع التخفيضات التي وافقت 
عليها 10 من الدول احللفاء ل)أوبك( من 
خارج املجموعة خالل النصف األول من 

العام املقبل.
وأضافت أن زيادة املعروض النفطي 
في العام املقبل من املتوقع أن تأتي بشكل 
رئيس من الواليات املتحدة والبرازيل 
وروس��ي��ا واململكة املتحدة ويعادلها 
جزئيا انخفاض م��ن جهة اإلن��ت��اج في 

املكسيك والنرويج.

ط��رح احمل��ام��ي فهد ان���ور احل���داد ، 
ح��زم��ة م���ن احل���ل���ول وامل��ق��ت��رح��ات 
التشريعية والقانونية للحيلولة  دون 
ال��ت��ج��اوزات واملخالفات املستقبلية 
ل��أن��ش��ط��ة ال��ت��ج��اري��ة وال��ع��ق��اري��ة 
وللحد من األزم��ات التي تواجه سوق 
العقار ف��ي الكويت مقدما مجموعة 
من اإلرش��ادات والنصائح التوعوية 
للتعامالت املالية ألصحاب التعاقدات 
العقارية ومن يرغبون في امتالك عقار 

خارج الكويت 
واض����اف احل����داد خ���الل »ملتقي 
متضرري العقار األجنبي واحمللي 
» ال��ذي عقد ليلة أول من أم��س وسط 
حضور كثيف ،أن األساليب امللتوية 
التي يستخدمها مسوقي العقارات 
وممثلي الشركات العقارية كانت دافعاَ  
لوقوع األالف من املواطنيني واملقيمني 
في شباك االحتيال والنصب متكبدين 
خسائراً ضخمة باملاليني من الدوالرات 
، محذراَ من اإلنسياق خلف محاوالت 
الشركات اإللتفاف بعمل تسويات 
وهمية أو غير قانونية ال تعد سوي 

مماطلة وتسويف غير مجدي 
وق���ال احل���داد إن اخل��ط��وات التي 
اتخذها واملتعلقة بالشق القانوني 
تسير في طريقها ومسارها اإليجابي 
وصوالً إلي حتقيق مصلحة املتضررين 
مم��ن وك��ل��وه ل��ل��دع��اوي القضائية 
مؤكداً أن هناك جهود كبيرة تبذل من 
احلكومة حل��ل اشكاليات متضرري 
العقار السيما وف��ي ظ��ل االتفاقيات 
الدولية مع الكويت الستعادة الفارين 
م��ن ال��ق��ان��ون واس��ت��دائ��ه��م ع��ن طريق 

االنتربول 

واشارإلي أن هناك اهتمام كبير من 
سمو رئيس مجلس ال���وزراء الشيخ 
جابر املبارك وكذلك من رئيس مجلس 
األمة مرزوق الغامن  ومن النائب العام 
مشيدا بجهودهم  وسرعة استجابة 
ومرونةالنائب ال��ع��ام ف��ي استقبال 
شكاوي املتضررين ومتابعتها فضال 
عن ان هناك اهتمام برملاني وتشريعي 
لوضع احللول ألزمة متضرري النصب 
العقاري فضال عن التحركات الشعبية 
والتنفيذية املوسعة التي تعمل من أجل 
مصلحة املتضررين الفتا إلى مواصلة 

ال��ل��ق��اءات م��ع امل��س��ؤول��ني وج��ه��ات 
االختصاص،لسد الثغرة التي حتاول 
الشركات العقارية  من خاللها إيهام 
املتضررين قيامها بإجراء تسويات أو 
استبدال حقوقهم النقدية بأسهم في 
شركات أخ��ري أو خالفها منوهاَ إلي 
ضرورة عرض اي حلول علي وكالئهم 
احملامني كونهم املختصني في القانون 

ملنع التالعب مجدداً
وقدم احل��داد ثالث مقترحات مهمة 
:األول إع���داد م��ش��روع ق��ان��ون انشاء 
مؤسسة »وس��اط��ة دول��ي��ة« ومقرها 

الكويت تتبع وزارة التجارة والصناعة 
علي أن تقوم بأعمال الوساطة بني 
املشتري والبائع للعقارات الكائنة 
خارج حدود إقليم دولة الكويت علي أن 
تلزم الشركات التي تعمل في النشاط 
ال��ع��ق��اري احل��ص��ول ع��ل��ي ترخيص 
منها فضال عن ذل��ك تلتزم املؤسسة 
بالكشف عن العقارات خارج الكويت 
بالتنسيق والتعاون مع القنصليات 
والسفارات األجنبية بالكويت ومع 
اجلهات الرسمية في بلد املنشأ  وتعتمد 
ضمن اغراضها الرقابة علي املعارض 
العقارية ومنحها املوافقات واالجرءات 
بعد كشفها ووث��وق��ه��ا م��ن صحة اي 
ع��روض ومنتجات تطرح في السوق 
احمل��ل��ي س���واء ع��ن ط��ري��ق امل��ع��ارض 
أو األعالنات وكافة اشكال الترويج 

والتسويق العقاري 
واش����ارإل����ي أن امل��ق��ت��رح ال��ث��ان��ي 
يتضمن ان��ش��اء ص��ن��دوق لتعويض 
امل��ت��ض��رري��ن م��ن ق��ب��ل ال��دول��ة ويتم 
اعتماده كأحد االدوات التي تخفف 
األع��ب��اء ع��ن املجتمع ال���ذي تعرض 
خلسائر ناجتة عن شركات جتارية 
حتمل تراخيصا رسمية دفعت بهم 
إل��ي ال��وث��وق ف��ي أنشطتها مبيناً أن 
معظم الدول تطلب من الكويت ضرورة 
االستثمار في عقاراتها بهدف تنمية 
قاعدة االستثمار املشترك وهو األمر 
الذي حتقق معه التوجهات الكويتية 
للشراكة االستثمارية الدولية ومعها 
تعديل وحتسني التشريعات جلذب 

االستثمارات املباشرة للكويت 
 وذك��ر احل���داد ان املقترح الثالث 
يتضمن ت��وج��ي��ه ح��م��الت ت��وع��وي��ة 

ومكثفة حترص علي توجيه املواطنيني 
ف���ي ال���ط���رق ال��س��ل��ي��م��ة الس���ت���ردات 
مكتسياتهم ومدخراتهم التي فقدوها 
مع الشركات العقارية التي باعت لهم 
الوهم مع احل��رص علي ع��دم تشويه 
ال��ص��ورة ال��ع��ام��ة لقطاع الشركات 
احمللية حتي ال تنعكس سلباً علي بيئة 
األعمال  احمللية والشركات الكويتية 

في اخلارج 
وتابع نبذل قصاري جهدنا  لعرض 
مسودة قانون انشاء مؤسة » وساطة 
مالية » على أعضاء املجلس، مبديا 
استعداده الكامل للقيام بكل ما يلزم 
وفي كل االجتاهات ضمن اختصاصاته 
وخبراته القانونية للوصول إلى اسرع 
اخلطوات واحللول ملوكليه ‘ومتابعة 
ملف القضايا ف��ي ال��والي��ات املتحدة 
األم��ري��ك��ي��ة وب��ري��ط��ان��ي��ا  واي دول��ة 

اجنبية تتعلق بحقوق املتضررين
 ودع����ا  احل����داد وزارة ال��ت��ج��ارة 
إل��ي ض��رورة تبني ودع��م املقترحات 
اإليجابية التي تخدم مصلحة الوطن 
وامل���واط���ن ومب���ا ي��س��اه��م ف��ي تنويع 
مصادر الدخل للدولة واملجتمع علي 
حد سواء وفقا للقوانيني واللوائح التي 
حتقق النمو واالستقراراالقتصادي 
للكويت   وط��ال��ب ف��ي خ��ت��ام امللتقي 
جميع املواطنني املتضررينفي حال 
ات��ص��ال اي اح���د م��ن ال��ش��رك��ات بهم 
ال��ي ض���رورة االت��ص��ال م��ع احملامي 
والتنسيق املستمر لإلجابة عن كل 
أسئلتهم واستفساراتهم حول القضية، 
إلرشادهم وتوجيههم نحو اإلجراءات 
الالزمة حلفظ حقوقهم داخل الكويت 

وخارجها.

فهد احلداد متحدثاً

ناقش املستجدات واحللول القانونية والتعويضات املستقبلية 

احلداد : مشروع قانون مؤسسة »وساطة دولية« لتنظيم العقاراألجنبي 
محمد املرزوق

قال الرئيس التنفيذي لشركة الوطني لالستثمار 
فيصل عبد اللطيف احلمد ان لدى الشركة استراتيجية 
جديدة ومتطورة للثالث سنوات املقبلة، حيث تتبع 
احتياجات عمالء الشركة وتركز على ثالثة قطاعات 
هي إدارة األصول واخلدمات االستثمارية والوساطة 
املالية، مبيناً ان السوق السعودي سيكون له نصيب 

كبير من االستثمار مقارنة بدول املنطقة.
وأضاف احلمد خالل مقابلته على قناة سكاي نيوز 
عربية انه سيتم اإلعالن قريباً عن طرح أكبر اصدار 
سندات بتاريخ الكويت لصالح بنك برقان بقيمة 

تقارب نصف مليار دوالر. 
وذك��ر احلمد ان » الوطني لالستثمار« لديه من 
ش��رك��ة إل���ى ش��رك��ت��ني خ��اص��ت��ني ي��ج��رى جتهيزهم 
لإلدراج في البورصة الكويتية، وذلك ضمن مساعي 
الشركة بأن تكون الوجهة األولى للشركات الناجحة 

الراغبة في االدراج في بورصة الكويت.
وأش��ار احلمد إل��ى جن��اح صفقة االستحواذ على 
شركة ال� »sale 4 » الكويتية وذل��ك ضمن شركات 

قطاع التكنولوجيا.
وحول التغيرات التي تشهدها البورصة الكويتية 
ق��ال احل��م��د: »ان التطور التي شهدتها البورصة 
ساهمت بشكل إيجابي في جذب الشركات لإلدراج، 
ال سيما اللوائح اجلديدة املشجعة ل���إلدراج. على 
سبيل املثال، من خالل إزالة متطلبات الربحية، أصبح 
من املمكن للشركات الناشئة التي تتمتع بآفاق منو 
جيدة ان جتمع رأس املال وتدرج في بورصة الكويت. 
إضافة، االنضمام للمؤشرات العاملية سوف يزيد 
اهتمام الشركات اخلاصة واملستثمرين العاملني في 

السوق الكويتي ”.
وق��ال احلمد ان االقتصاد الكويتي شهد حتسنا 
ملحوظاً في 2018، متوقعاً منو االقتصاد الكويتي 
مبا يقارب %3، معتبراً ذلك منوا جيدا في ظل هذه 

الظروف االقتصادية في املنطقة.
وح��ول امليزانية العامة للدولة ق��ال: »ان ارتفاع 

أسعار النفط في حتسن امليزانية العامة بالرغم من 
الزيادة الكبيرة املخططة لإلنفاق في ميزانية هذه 
السنة، مع قلة احلاجة إلى السحب من االحتياطي 
العام، متوقعاً أن يتقلص العجز هذا العام إلى 1-٪ 
من الناجت احمللي اإلجمالي، )باعتبار توقعاتنا لسعر 
مزيج برنت عند 70 دوالراً للبرميل -متوسط السنة 

املالية-(“.
وت��اب��ع : لدينا استراتيجية م��ت��ط��ورة للثالث 
س��ن��وات املقبلة، م��ع االخ���ذ باالعتبار ان الشركة 
جت��دد استراتيجيتها سنويا حتى تتناسب مع 
أوض���اع ال��س��وق امل��ت��ج��ددة، ول��ك��ن استراتيجيتنا 
تتبع احتياجات عمالئنا، وتركيزنا على القطاعات 
الثالثة التي نعمل بها وهي إدارة األصول واخلدمات 
االستثمارية والوساطة املالية، فمن ناحية قطاع 

إدارة األص���ول فنحن مستمرون ف��ي االستثمار 
باألسواق اخلليجية، حيث سيكون للسوق السعودي 
نصيب كبير لالستثمار، اما من ناحية االستثمار في 
الشركات اخلاصة فقد امتمنا خالل هذا الشهر صفقة 
االستحواذ على شركة الفور سيل )4sale( وهي 
شركة كويتية تعمل في قطاع التكنولوجيا، وجنري 
حاليا عملية مراجعة شاملة لالستثمارات محليا 
وإقليميا من خالل صناديقنا االستثمارية للملكيات 
اخلاصة .ومن ناحية خارج املنطقة فهناك اقبال كبير 
على االستثمار في القطاع العقاري لبعض الدول 
األوروبية، فضال عن اقبال كبير لتنويع استثمارات 

العمالء خارج املنطقة.
وم��ن ناحية اخلدمات االستثمارية، سنستكمل 
مسارنا م��ن ناحية االدراج����ات، وال��س��ن��دات حيث 
سنعلن قريبا عن أكبر اصدار سندات بتاريخ الكويت 
لبنك برقان بقيمة 150 مليون دينار كويتي )ما 

يقارب نصف مليار دوالر(.
وأض��اف : تسعى الوطني لالستثمار ان تكون 
الوجهة األولى للشركات الناجحة الراغبة في االدراج 
في بورصة الكويت. قامت الوطني لالستثمار خالل 
العام بإدراج الشركة املتكاملة القابضة في بورصة 
الكويت، وه��ي أول شركة يتم إدراج��ه��ا في السوق 
االول حتت لوائح البورصة اجلديدة. اتى اإلدراج 
بعد طرح خاص ناجح حلصة تبلغ ٪35 من رأس 
مال الشركة بحجم صفقة يعادل 55.8 مليون دينار 
كويتي. ولقى الطرح تفاعال كثيرا، حيث جتاوز 
الطلب نسبة ٪230 من األسهم املعروضة واجتذب 
أكثر من 1،000 مستثمر. نحن فخورون في الوطني 

لالستثمار بأننا ادرنا هذه الصفقة الهامة. 
ولدى الوطني لالستثمار من شركة إلى شركتني 
خاصتني يجرى جتهيزهم ل���إلدراج في البورصة 
الكويتية. وكلتا الصفقتني في املراحل املبكرة من 
االعداد ومن الغير املتوقع ادراج الشركتني في 2019.

وع��ن االق��ت��ص��اد الكويتي ق��ال : شهد االقتصاد 

الكويتي حتسنا ملحوظاً في 2018، حيث نتوقع 
ارتفاع معدالت النمو بنسبة %2.8 للنشاط غير 
النفطي و%2.5 في إنتاج النفط في العام 2018، 
مما يؤدي إلى زيادة الناجت احمللي اإلجمالي بنسبة 
%2.6. فبحسب البيانات الرسمية، ارتفع الناجت 
احمللي اإلجمالي احلقيقي بنسبة %0.7 على أساس 
سنوي ف��ي النصف األول م��ن ال��ع��ام 2018، رغم 
انخفاض اإلن��ت��اج النفطي بنسبة %2.2 في نفس 
الفترة، في إط��ار االل��ت��زام باتفاقية األوب��ك خلفض 
اإلن��ت��اج. كما ارت��ف��ع ال��ن��اجت احمللي اإلجمالي غير 
النفطي بنسبة %4.9 على أساس سنوي في النصف 
األول من ال��ع��ام، مدعوماً ب���األداء اجليد لقطاعات 

االتصاالت والتصنيع واملَرافق العامة
وبالنسبة لتوقعاتنا لعام 2019نتوقع أن تبلغ 
نسبة النمو االجمالي ما يقارب %3، وهو ما يعتبر 
من��وا جيدا ف��ي ظ��ل ه��ذه ال��ظ��روف االقتصادية في 

املنطقة.
أما فيما يخص الوضع املالي فقد ساهم ارتفاع 
أسعار النفط في حتسن امليزانية العامة بالرغم من 
الزيادة الكبيرة املخططة لإلنفاق في ميزانية هذه 
السنة، مع قلة احلاجة إلى السحب من االحتياطي 
العام. ومن املتوقع أن يتقلص العجز هذا العام إلى 
1-٪ من الناجت احمللي اإلجمالي، باعتبار توقعاتنا 
لسعر مزيج برنت عند 70 دوالراً للبرميل )متوسط 

السنة املالية(.
وختم : بالتأكيد، التغييرات امللحوظة في بورصة 
الكويت تساهم بشكل إيجابي في ج��ذب الشركات 
لإلدراج، ال سيما اللوائح اجلديدة املشجعة لإلدراج. 
على سبيل املثال، من خالل إزالة متطلبات الربحية، 
أصبح من املمكن للشركات الناشئة التي تتمتع بآفاق 
منو جيدة ان جتمع رأس امل��ال وت��درج في بورصة 
الكويت. إضافة، االنضمام للمؤشرات العاملية سوف 
يزيد اهتمام الشركات اخلاصة واملستثمرين العاملني 

في السوق الكويتي.

فيصل احلمد

لصالح بنك برقان بقيمة تقارب نصف مليار دوالر
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