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رة  شروط وضوابط.. وال يسري على األقساط المتأخِّ
يتضمن مشروع الشروط والضوابط الالزمة لتنفيذ 

قانون تأجيل األقساط ما يلي:

أوًال: القروض /   عمليات التمويل المشمولة بالتأجيل:

القائمة  (اإلسكانية)  واملقسطة  االستهالكية  التمويل  عمليات     / القروض 
في تاريخ العمل بالقانون املذكور، وذلك وفقًا للتعريف الوارد في تعليمات 
بنك الكويت املركزي املؤرخة 10 /   11 /   2018 في شأن قواعد وأسس منح 
القروض وعمليات التمويل الشخصي لألغراض االستهالكية واإلسكانية.

ثانيًا: العمالء المشمولون بالتأجيل:
خالل  العميل  من  الحصول  شريطة  الكويتيني،  املواطنني  من  العمالء  كل 
ويمكن  بالتأجيل،  رغبته  يفيد  ما  على  بالقانون  العمل  تاريخ  من  شهر 

للجهات املانحة توفير قنوات الكترونية الستيفاء رغبة العميل.
رد  يتم  التأجيل،  فــي  رغبته  الشهر  فــتــرة  خــالل  العميل  أبـــدى  حــال  وفــي 

القسط الذي تم خصمه من حسابه خالل تلك الفترة.
اتخاذ  تم  التي  التمويل  وعمليات  الــقــروض  على  القانون  ينطبق  وال  هــذا، 
تأخر  بسبب  بالكامل  األداء  واجبة  وأصبحت  بشأنها  قانونية  إجـــراءات 

العميل في سداد التزاماته قبل تاريخ العمل بالقانون.

ثالثًا: أوامر الدفع الدائمة:

بــالــنــســبــة ألقــــســــاط الـــــقـــــروض /   عـــمـــلـــيـــات الــتــمــويــل 
االســتــهــالكــيــة واإلســكــانــيــة الــتــي يــتــم اســتــيــفــاؤهــا من 
خالل أوامر دفع دائمة، فيتم وقف االستقطاعات خالل 
فترة التأجيل، وعلى الجهات الدائنة التنسيق مع البنوك 

في هذا الشأن.

رابعًا: األقساط المتأخرة:

ال يسري التأجيل على األقساط املتأخرة، حيث يتعني 
االستمرار في املطالبة بها وفق اإلجراءات املتبعة.

خامسًا: تكلفة التأجيل:
الخزانة  تتحملها  ســوف  التي  التأجيل  تكلفة  تشمل 
الــعــامــة لــلــدولــة خــســائــر تــأجــيــل أقـــســـاط الـــقـــروض /   
ستة  ملــدة  واإلسكانية  االستهالكية  التمويل  عمليات 
 .IFRS-9 املالية للتقارير  الدولي  املعيار  حسب  أشهر 
وتشمل أيضًا هذه التكلفة أجور التأمني على أقساط 

القروض وعمليات التمويل التي تم تأجيلها.

البنوك الخليجية مطالبة بإنشاء هيئة مستقلة للتخفيف منها

كيف تمكن السيطرة على القروض المتعثرة؟
حسام علم الدين

من املتوقع أن تواجه املؤسسات املصرفية 
وبعض الشركات مشاكل مالية وارتفاعا 
واســع،  نطاق  على  املتعثرة  القروض  في 
إلى  املستمرة  كــورونــا  أزمـــة  أدت  أن  بعد 
تداعيات خطيرة على اقتصادات الخليج 

وبنوكها.
لــــيــــتــــل»  دي  «ارثـــــــــــــــــر  شـــــــركـــــــة  ودعــــــــــــــت 
التفكير  إلــى  املنطقة  بنوك  لالستشارات 
بـــإنـــشـــاء هــيــئــة مــســتــقــلــة لــلــتــخــفــيــف مــن 
تفصل  وأن  وأثـــرهـــا،  املــتــعــثــرة  الـــقـــروض 
بــــني الـــــقـــــروض املـــتـــعـــثـــرة مــــن الـــنـــواحـــي 
علما  والــقــانــونــيــة،  واملــالــيــة  التشغيلية 
بــشــكــل  تـــتـــمـــاشـــى  الــــتــــوصــــيــــة  هـــــــذه  أن 
وثــيــق مــع إدارات املــخــاطــر فــي املــصــارف 
مـــع تــوقــعــاتــهــا بــارتــفــاع حــجــم الــقــروض 

املتعثرة في املنطقة. 
اإلداري  الـــشـــريـــك  ديـــبـــاكـــر  فــيــلــيــب  وقـــــال 
فـــي «ارثــــــر دي لـــيـــتـــل»: «كــــورونــــا دمـــرت 
الــنــشــاط االقـــتـــصـــادي فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
ليست  الخليج  دول  فإن  وبالطبع  العالم 
بعيدة عما حدث، وستؤثر االضطرابات 
املدمرة في املنطقة في قطاعات الضيافة 
والسفر  واملشروبات  واألغذية  والتجزئة 
والسياحة من الناحية املالية ومستويات 
الــتــوظــيــف، وهــــذا بـــــدوره ســيــعــيــق قـــدرة 
الــشــركــات  مــن  الخليجية  الــبــنــوك  عــمــالء 
واألفـــــــراد عــلــى ســــداد الـــقـــروض والـــوفـــاء 

بااللتزامات اآلخر». 
طفيفا  ارتفاعا  نشهد  اآلن  وتابع: «حتى 
في القروض املتعثرة باملؤسسات املالية 
الـــكـــبـــرى لـــــدول الــخــلــيــج، لــكــن أعــتــقــد أن 
املصارف الخليجية أصبحت أكثر مهارة 
فــي الــتــعــامــل مــع الــقــروض املــتــعــثــرة بعد 
أدى  مــا  فــي 2009  العاملية  املــالــيــة  األزمـــة 
إلــــى تــحــســن أوضــــــاع رســامــيــلــهــا بشكل 

كبير».
وزاد ديـــبـــاكـــر: «لـــكـــن، نــــرى أيـــضـــا أنــــه ال 
ملستويات  الكبير  االستيعاب  منع  يمكن 
الـــــقـــــروض املـــتـــعـــثـــرة فــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء 
املــنــطــقــة، إذ يــجــب أن يــكــون لـــدى البنوك 

للعمل  جــاهــزة  إستراتيجية  الخليجية 
في أقرب وقت إلدارة ميزانيتها العمومية 

بشكل حذر وحصيف حتى 2023».

جودة االئتمان
مـــن جــهــتــه، قــــال نــيــمــا اوبــــوهــــات رئــيــس 
الخدمات املصرفية في الشركة: «بالنظر 
ارتفاع  املحتم  من  أنه  نرى  املستقبل  إلى 
أحجام القروض املتعثرة بشكل كبير في 
العام أو العامني املقبلني، ونظرا لتأثيرات 
ارتـــفـــاع أحـــجـــام الـــقـــروض املــتــعــثــرة على 
جدا  املهم  فمن  البنوك  ورساميل  ربحية 
لــلــبــنــوك الــخــلــيــجــيــة أن تـــكـــون مــســتــعــدة 

جيدا وإجراء ما يلزم في وقت مبكر».
االقتصادية  القطاعات  «تشهد  وأضــاف: 
الــخــلــيــجــيــة إلــــى جــانــب الـــعـــقـــارات أيــضــا 
انــخــفــاضــات كــبــيــرة فــي االيــــــرادات وهــذا 
يـــضـــر بــــجــــودة االئــــتــــمــــان، ومـــــن املـــرجـــح 
وصول القروض املتعثرة إلى مستويات 

قياسية في أزمة كورونا بالتحديد». 
وبـــــني اوبـــــوهـــــات «رغــــــم الـــتـــوقـــعـــات بـــأن 
الخليجية  الــبــنــوك  مــعــظــم  تــحــافــظ  تــظــل 

عــلــى الــربــحــيــة وتــرجــيــحــات قــويــة ببقاء 
الــدعــم الحكومي لــهــا، فــان جـــودة أصــول 
ســـتـــتـــدهـــور وســـتـــظـــهـــر ربـــحـــيـــة الــبــنــوك 
لذلك  عــــام،  بــشــكــل  منخفضة  الخليجية 
فـــإن تــقــلــيــل الــتــأثــيــرات الــســلــبــيــة وتــأمــني 
مــخــصــصــات لــلــقــروض املــتــعــثــرة يــعــدان 

أمرين ضروريني». 
وبني أهمية أن تواجه البنوك الخليجية 
الـــواقـــع الــيــوم بــشــكــل مــبــاشــر وأن تتخذ 
قرارات واقعية أكثر بشأن اإلستراتيجيات 
املــالــيــة الــتــي تــرغــب بــاتــبــاعــهــا، موضحا 
ملصارف  جــدا  حساس  الحالي  الوقت  أن 
مواقف  ملواجهتها  نظرا  األوســط  الشرق 
مالية وتشغيلية ناجمة عن ارتفاع حجم 
القروض املتعثرة، ويتعني عليها اختيار 
وضــمــان  قــدراتــهــا  وتــقــويــة  إستراتيجية 

توافر املوارد املالية قبل فوات األوان. 
وختم: «البنوك التي ستفعل هذه األمور 
ســتــكــون فـــي وضــــع أفــضــل لــلــخــروج من 
األزمة الحالية مع سرعة أكبر في التعافي 
وامــكــانــيــة وصـــول أفــضــل لــلــرســامــيــل إذا 

لزم األمر».

توقعات بارتفاع حجم القروض المتعثرة في المنطقة على وقع تداعيات «كورونا»

يمتلك خبرة 30 عاماً في القطاع المصرفي واالستثماري

«NBK كابيتال»:
نبيل معروف رئيسًا تنفيذيًا

أعــلــنــت شــركــة الــوطــنــي لــالســتــثــمــار، الــــذراع 
االستثمارية ملجموعة بنك الكويت الوطني، 
منصب  فــي  مــعــروف  نــايــف  نبيل  تعيني  عــن 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة، حــيــث يتمتع 
بـــخـــبـــرة وكـــــفـــــاءة فـــــي األســــــــــواق اإلقــلــيــمــيــة 
والــــعــــاملــــيــــة، الــــتــــي تـــؤهـــلـــه لــتــنــفــيــذ الــخــطــة 

اإلستراتيجية للشركة.
وفــــي إطـــــار مــهــامــه رئــيــســًا تــنــفــيــذيــًا لــشــركــة 
مع  مــعــروف  سيتعاون  لالستثمار،  الوطني 
فيها  الــقــيــادة  وفــريــق  الــشــركــة  إدارة  مجلس 
لــتــطــبــيــق وتــنــفــيــذ أهـــــداف الــشــركــة، وتــعــزيــز 
مــكــانــتــهــا بـــني الـــشـــركـــات االســـتـــثـــمـــاريـــة في 
الــكــويــت واملــنــطــقــة. ويــعــكــس تعيني مــعــروف 
به  تــتــمــتــع  الـــــذي  اإلداري  الــجــهــاز  اســـتـــقـــرار 
دفـــعـــة  يـــمـــثـــل  إذ  لــــالســــتــــثــــمــــار»،  «الــــوطــــنــــي 
االستراتيجية  األهــــداف  تحقيق  نحو  قــويــة 
الشركة  مكانة  لتعزيز  املــوضــوعــة  والــخــطــط 

على الساحتني املحلية واإلقليمية.
في  عامًا  الـــ30  تقارب  خبرة  معروف  ويمتلك 
الــقــطــاع املــصــرفــي واالســـتـــثـــمـــاري، ومــعــرفــة 
عــمــيــقــة بـــــاألســـــواق املــحــلــيــة والـــعـــاملـــيـــة، مــن 
والــخــدمــات  االســتــثــمــار  إدارة  تــولــيــه  خــــالل 
االســتــشــاريــة وخــدمــة الـــتـــداول، وســيــقــوم من 
خالل منصبه رئيسًا تنفيذيًا للشركة بقيادة 
أعــمــال الــشــركــة محليًا وإقــلــيــمــيــًا واإلشــــراف 

على سير العمليات فيها. 
وتعليقًا على تعيينه، قال معروف «يسعدني 
أن أحظى بقيادة فريق استثنائي في الوطني 
الكفاءات  من  نخبة  يضم  والــذي  لالستثمار، 
كافة،  الصعاب  تــجــاوز  على  الــقــادرة  املؤهلة 
حـــيـــث أتـــطـــلـــع إلـــــى مـــواصـــلـــة مــــشــــوار نــجــاح 
استثمارية  كشركة  موقعها  وتعزيز  الشركة 

رائدة في املنطقة».
لالستثمار  الوطني  شركة  ان  مــعــروف  وأكــد 
تــمــتــلــك االســتــراتــيــجــيــة الـــواضـــحـــة والـــرؤيـــة 
أنه  كما  والــتــطــور،  النمو  ملــواصــلــة  السليمة 
يـــزخـــر بـــالـــكـــوادر واملــــؤهــــالت االســتــثــمــاريــة 
لقيادة  معها  للعمل  يتطلع  التي  واملصرفية 

الشركة نحو آفاق جديدة.
وقــبــل تــعــيــني مـــعـــروف فـــي مــنــصــب الــرئــيــس 
شغل  لالستثمار،  الوطني  لشركة  التنفيذي 
منصب نائب الرئيس التنفيذي للشركة على 
مـــدار األعـــوام الستة املــاضــيــة، وارتــقــى خالل 
القطاعني  في  املناصب  من  بالعديد  مسيرته 
املصرفي واالستثماري، حيث انضم معروف 
وشغل  عــام 2001،  الوطني  الكويت  بنك  إلــى 
الخدمات   - املنتجات  تطوير  رئيس  منصب 
االســـتـــثـــمـــاريـــة فــــي بـــنـــك الـــكـــويـــت الـــوطـــنـــي، 
في  الــــثــــروات  إدارة  رئـــيـــس  مــنــصــب  وتـــولـــى 
معروف  ويحمل  لالستثمار.  الوطني  شركة 
درجة البكالوريوس في التمويل من جامعة 
بــوســطــن، وشـــــارك فـــي الــعــديــد مـــن الــبــرامــج 
الــقــيــاديــة لــكــبــرى الــجــامــعــات الــدولــيــة منها 

برامج جامعة هارفارد ووارتون.

نبيل معروف

معروف: أحظى بقيادة 
فريق استثنائي يضم 

نخبة من الكفاءات  المصارف الخليجية 
اكتسبت
 مهارة في

التعامل معها
بعد األزمة المالية 

انخفاض
إيرادات القطاعات 

االقتصادية
يضر 

بجودة االئتمان

توقعات بزيادة عدد 
المقترضين غير 

المحتاجين لالستفادة 
من القانون 

تحصيل تكلفة القانون 
من الحكومة قد يدخل 

دوامة «كتابنا وكتابكم» 

يقلص مستويات 
السيولة.. ويعرقل 

الوصول إلى
عمالء جدد 

توقعات بزيادة االزدحام في البنوك لتسجيل موافقة العمالء

470 ألف مواطن  يستفيدون من «تأجيل األقساط»
سالم عبدالغفور

بــــاشــــرت الـــبـــنـــوك املــحــلــيــة اســـتـــعـــداداتـــهـــا 
الســـتـــقـــبـــال نـــحـــو 470 الـــــف مـــقـــتـــرض مــن 
املواطنني، يحق لهم االستفادة من قانون 
تـــأجـــيـــل األقــــســــاط ملـــــدة 6 أشــــهــــر، فــــي ظــل 
توقعات بنشر القانون بالجريدة الرسمية 
خـــالل ســاعــات. وتــشــيــر الــتــوقــعــات إلـــى أن 
قصر االستفادة من القانون على املواطنني 
واشتراطه الحصول على موافقة كل عميل 
عـــلـــى تـــأجـــيـــل األقـــــســـــاط خــــــالل شـــهـــر مــن 
تاريخ العمل بالقانون، قد يزيد الضغوط 
عـــلـــى الـــبـــنـــوك ســــــواء مــــن خـــــالل مــراجــعــة 
أنظمتها  بــاســتــخــدام  أو  لــلــفــروع  الــعــمــالء 

االلكترونية.
وفـــــي ظــــل فـــتـــرة الــتــســجــيــل املـــــحـــــددة، قــد 
الف   135  ) املقترضني  املتقاعدون  يضطر 
مـــتـــقـــاعـــد) إلـــــى تــســجــيــل مــوافــقــتــهــم عــلــى 
تأجيل األقــســاط خــالل عــدة ايــام فقط قبل 
االســـتـــقـــطـــاع مــــن مـــعـــاشـــاتـــهـــم مــــع نــهــايــة 

األسبوع ، كما هو معتاد. 
يــذكــر أن الــبــنــوك لــم تــتــعــرض لــضــغــط في 
في  لألقساط  السابق  التطوعي  التأجيل 
حني  في  العمالء،  جميع  شمل  ألنــه   ،2020
لم تتجاوز نسبة من راجعوا البنوك بطلب 
عدم شمولهم بتأجيل األقساط العشرة في 

املئة. 
وأشــارت أوســاط اقتصادية إلى أن قانون 
تــأجــيــل األقــــســــاط قـــد أحـــيـــا عــنــد الــبــعــض 
مــــجــــددًا، آمـــــال إســـقـــاط الــــقــــروض، بــعــدمــا 
الصعبة  الــظــروف  عــن  الحكومة  تغاضت 
الـــتـــي تــعــانــي مــنــهــا املــــوازنــــة الـــعـــامـــة من 
عـــــــجـــــــوزات كــــبــــيــــرة وتــــــدنــــــي مـــســـتـــويـــات 
األقساط،  تأجيل  إلقــرار  وذهبت  السيولة، 
مع العلم ان تكلفة اسقاط القروض باهظة 
الفوائد  بتكلفة  مقارنتها  يمكن  وال  جــدًا 

الناجمة عن تأجيل األقساط لـ 6 أشهر. 
بــدورهــا، أشــارت مصادر مصرفية إلــى أن 
عددا كبيرا من املقترضني غير املحتاجني، 
اســـتـــبـــقـــوا بــالــفــعــل إقـــــــرار قــــانــــون تــأجــيــل 
جديدة،  قــروض  على  بالحصول  األقساط 
على أمــل االســتــفــادة مــن تأجيل األقــســاط 
وصـــوًال إلــى إســقــاط الــقــروض. وأوضحت 
األقساط،  تأجيل  قانون  اقــرار  أن  املــصــادر 

تحصيل  من  املحلية  البنوك  يحرم  ســوف 
بإجمالي  شهريًا،  دينار  مليون   250 نحو 
1.5 مــلــيــار ديــنــار خـــالل فــتــرة الــــ 6 أشــهــر، 
توظيفها  واعــــادة  استثمارها  يمكن  كــان 
باإلقراض مجددًا، كما ان التأجيل يحرمها 

من فرص الوصول على عمالء جدد.
أما فيما يخص سداد الحكومة ملستحقات 
مقابل  ديــنــار  مليون   340 البالغة  البنوك 
إن  مصرفية  مصادر  قالت  أقساط،  تأجيل 
هذا األمر غير واضح حتى تاريخه، وربما 
يكون محل نقاش مع بنك الكويت املركزي 
ممثل الحكومة خالل األيام املقبلة، معربة 
عن مخاوفها من الدخول في دوامة الدورة 
الحكومة  أن  السيما  للحكومة،  املستندية 
دأبت على تأخير دفعات املقاولني وأجلت 
مــــشــــروعــــات وألــــغــــت أخـــــــرى بـــســـبـــب شــح 
الــســيــولــة، األمـــــر الـــــذي قـــد يـــدخـــل الــبــنــوك 
وكــتــابــكــم لتحصيل  دوامــــــة «كــتــابــنــا  فـــي 

مستحقاتها».

عبء ثقيل على البنوك
جــراء  البنوك،  على  ثقيل  بعبء  القت  الحكومة  إن  مصرفية  مــصــادر  قالت 
ملدة 10  واملتوسطة  الصغيرة  املشروعات  بتمويل  وربطها  األقساط  تأجيل 
وأشــارت  املتعّثر.  العميل  قرض  قيمة  من  نسبة %20  تحملها  مع  سنوات، 
بدراسة  تبدأ  إضافية  بالتزامات  السنوات  تلك  خالل  مطالبة  البنوك  أن  إلى 
الفوائد  وتسجيل  األقــســاط  وتحصيل  الــشــروط،  عليه  تنطبق  الــذي  العميل 
ذلك  وانعكاس  ميزانياتها  في  اإلعــفــاء  فترات  خــالل  الحكومة  تدفعها  التي 
ومراقبي  املالية  اإلدارات  داخــل  إضافيًا  جهدًا  يتطلب  مما  ميزانياتها،  على 

الحسابات الداخلية والخارجية.

التكاليف على الحكومة .. آجلة وليس عاجلة
عن  والناجمة  الحكومة،  على  املستحقة  التكلفة  أن  إلى  املصادر  أشــارت 
مليون   600 نحو  البالغة  املالي»،  و«الضمان  األقساط»  «تأجيل  قانوني 
دينار، مؤجلة، وتتحمل البنوك العبء األكبر منها. وأشارت إلى أن البنوك 
متى  بعد  يعرف  لم  حني  في  الــقــروض،  أقساط  بتأجيل  عاجًال  ستقوم 
البنوك  تــقــوم  كما  ديــنــار،  مليون   340 البالغة  التكلفة  الحكومة  تــســدد 
بإقراض املشروعات الصغيرة واملتوسطة مسبقًا بقيمة إجمالية تصل 
إلى 500 مليون دينار والسداد على مدى 10 سنوات، في حني أن التكلفة 
على  املترتبة  الفوائد  بسداد  ســواء  مؤجلة،  تكون  الحكومة  على  املترتبة 
بــني 182  تــتــراوح  إجمالية  وبتكلفة  التعّثر  حالة  فــي  أو  اإلعــفــاء  ســنــوات 

و228 مليون دينار.

10 % يفّضلون االستمرار في السداد
تأجيل  عـــدم  يفضلون  الــذيــن  الــعــمــالء  نسبة  تــتــجــاوز  أال  مصرفية  مــصــادر  تــوقــعــت 
األقساط ألسباب تتعلق بعدم جــدوى ذلك اإلجــراء فعليًا عليهم 10%، خصوصًا أنه 

سوف يستأنف سداد األقساط نفسها مرة أخرى بعد انتهاء مدة التأجيل. 

يحرم   الــقــانــون 
الـــــبـــــنـــــوك مــن 
أقساط تحصيل 

بـ 250
مـــلـــيـــون ديـــنـــار 
شـــــــــهـــــــــريـــــــــًا 

أيام  أمامهم  المتقاعدين  من  المقترضون 
معدودة فقط للتسجيل قبل تحويل رواتبهم

سادسًا: شركة شبكة
:Ci-Net المعلومات االئتمانية

وبني  بينها  فيما  بالتنسيق  والشركات  البنوك  تقوم 
شركة شبكة املعلومات االئتمانية (Ci-Net) بحيث ال 
تحتسب األقساط املؤجلة كأقساط متأخرة وأال يؤثر 
تأجيل األقــســاط فــي احــتــســاب االلــتــزامــات الشهرية 

للعمالء.

سابعًا:
يتعني على كل البنوك والشركات موافاة بنك الكويت 
املركزي خالل ثالثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون 
ببيانات تفصيلية مدققة من مراقبي الحسابات عن 
مراقبي  من  بشهادة  مصحوبة  التأجيل،  حــاالت  كل 
الــحــســابــات تتضمن الــتــأكــيــد عــلــى أن كــل الــقــروض 
ألحــكــام  وفــقــًا  تأجيلها  تــم  الــتــي  الــتــمــويــل  عمليات     /
الشروط  لجميع  مستوفية  الذكرة  السالفة  الـــ2  املــادة 
سوف  التي  التأجيل  تكلفة  وأن  املعتمدة،  والضوابط 
تتحملها الخزانة العامة للدولة قد تم احتسابها على 

نحو صحيح.

منطقة المنقف
القيمة التقديرية للعقار كما في مارس 2021

KD 268,000

أرض فضاء 400 م2

شارع واحد - داخلي
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رة  شروط وضوابط.. وال يسري على األقساط المتأخِّ
يتضمن مشروع الشروط والضوابط الالزمة لتنفيذ 

قانون تأجيل األقساط ما يلي:

أوًال: القروض /   عمليات التمويل المشمولة بالتأجيل:

القائمة  (اإلسكانية)  واملقسطة  االستهالكية  التمويل  عمليات     / القروض 
في تاريخ العمل بالقانون املذكور، وذلك وفقًا للتعريف الوارد في تعليمات 
بنك الكويت املركزي املؤرخة 10 /   11 /   2018 في شأن قواعد وأسس منح 
القروض وعمليات التمويل الشخصي لألغراض االستهالكية واإلسكانية.

ثانيًا: العمالء المشمولون بالتأجيل:
خالل  العميل  من  الحصول  شريطة  الكويتيني،  املواطنني  من  العمالء  كل 
ويمكن  بالتأجيل،  رغبته  يفيد  ما  على  بالقانون  العمل  تاريخ  من  شهر 

للجهات املانحة توفير قنوات الكترونية الستيفاء رغبة العميل.
رد  يتم  التأجيل،  فــي  رغبته  الشهر  فــتــرة  خــالل  العميل  أبـــدى  حــال  وفــي 

القسط الذي تم خصمه من حسابه خالل تلك الفترة.
اتخاذ  تم  التي  التمويل  وعمليات  الــقــروض  على  القانون  ينطبق  وال  هــذا، 
تأخر  بسبب  بالكامل  األداء  واجبة  وأصبحت  بشأنها  قانونية  إجـــراءات 

العميل في سداد التزاماته قبل تاريخ العمل بالقانون.

ثالثًا: أوامر الدفع الدائمة:

بــالــنــســبــة ألقــــســــاط الـــــقـــــروض /   عـــمـــلـــيـــات الــتــمــويــل 
االســتــهــالكــيــة واإلســكــانــيــة الــتــي يــتــم اســتــيــفــاؤهــا من 
خالل أوامر دفع دائمة، فيتم وقف االستقطاعات خالل 
فترة التأجيل، وعلى الجهات الدائنة التنسيق مع البنوك 

في هذا الشأن.

رابعًا: األقساط المتأخرة:

ال يسري التأجيل على األقساط املتأخرة، حيث يتعني 
االستمرار في املطالبة بها وفق اإلجراءات املتبعة.

خامسًا: تكلفة التأجيل:
الخزانة  تتحملها  ســوف  التي  التأجيل  تكلفة  تشمل 
الــعــامــة لــلــدولــة خــســائــر تــأجــيــل أقـــســـاط الـــقـــروض /   
ستة  ملــدة  واإلسكانية  االستهالكية  التمويل  عمليات 
 .IFRS-9 املالية للتقارير  الدولي  املعيار  حسب  أشهر 
وتشمل أيضًا هذه التكلفة أجور التأمني على أقساط 

القروض وعمليات التمويل التي تم تأجيلها.

البنوك الخليجية مطالبة بإنشاء هيئة مستقلة للتخفيف منها

كيف تمكن السيطرة على القروض المتعثرة؟
حسام علم الدين

من املتوقع أن تواجه املؤسسات املصرفية 
وبعض الشركات مشاكل مالية وارتفاعا 
واســع،  نطاق  على  املتعثرة  القروض  في 
إلى  املستمرة  كــورونــا  أزمـــة  أدت  أن  بعد 
تداعيات خطيرة على اقتصادات الخليج 

وبنوكها.
لــــيــــتــــل»  دي  «ارثـــــــــــــــــر  شـــــــركـــــــة  ودعــــــــــــــت 
التفكير  إلــى  املنطقة  بنوك  لالستشارات 
بـــإنـــشـــاء هــيــئــة مــســتــقــلــة لــلــتــخــفــيــف مــن 
تفصل  وأن  وأثـــرهـــا،  املــتــعــثــرة  الـــقـــروض 
بــــني الـــــقـــــروض املـــتـــعـــثـــرة مــــن الـــنـــواحـــي 
علما  والــقــانــونــيــة،  واملــالــيــة  التشغيلية 
بــشــكــل  تـــتـــمـــاشـــى  الــــتــــوصــــيــــة  هـــــــذه  أن 
وثــيــق مــع إدارات املــخــاطــر فــي املــصــارف 
مـــع تــوقــعــاتــهــا بــارتــفــاع حــجــم الــقــروض 

املتعثرة في املنطقة. 
اإلداري  الـــشـــريـــك  ديـــبـــاكـــر  فــيــلــيــب  وقـــــال 
فـــي «ارثــــــر دي لـــيـــتـــل»: «كــــورونــــا دمـــرت 
الــنــشــاط االقـــتـــصـــادي فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
ليست  الخليج  دول  فإن  وبالطبع  العالم 
بعيدة عما حدث، وستؤثر االضطرابات 
املدمرة في املنطقة في قطاعات الضيافة 
والسفر  واملشروبات  واألغذية  والتجزئة 
والسياحة من الناحية املالية ومستويات 
الــتــوظــيــف، وهــــذا بـــــدوره ســيــعــيــق قـــدرة 
الــشــركــات  مــن  الخليجية  الــبــنــوك  عــمــالء 
واألفـــــــراد عــلــى ســــداد الـــقـــروض والـــوفـــاء 

بااللتزامات اآلخر». 
طفيفا  ارتفاعا  نشهد  اآلن  وتابع: «حتى 
في القروض املتعثرة باملؤسسات املالية 
الـــكـــبـــرى لـــــدول الــخــلــيــج، لــكــن أعــتــقــد أن 
املصارف الخليجية أصبحت أكثر مهارة 
فــي الــتــعــامــل مــع الــقــروض املــتــعــثــرة بعد 
أدى  مــا  فــي 2009  العاملية  املــالــيــة  األزمـــة 
إلــــى تــحــســن أوضــــــاع رســامــيــلــهــا بشكل 

كبير».
وزاد ديـــبـــاكـــر: «لـــكـــن، نــــرى أيـــضـــا أنــــه ال 
ملستويات  الكبير  االستيعاب  منع  يمكن 
الـــــقـــــروض املـــتـــعـــثـــرة فــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء 
املــنــطــقــة، إذ يــجــب أن يــكــون لـــدى البنوك 

للعمل  جــاهــزة  إستراتيجية  الخليجية 
في أقرب وقت إلدارة ميزانيتها العمومية 

بشكل حذر وحصيف حتى 2023».

جودة االئتمان
مـــن جــهــتــه، قــــال نــيــمــا اوبــــوهــــات رئــيــس 
الخدمات املصرفية في الشركة: «بالنظر 
ارتفاع  املحتم  من  أنه  نرى  املستقبل  إلى 
أحجام القروض املتعثرة بشكل كبير في 
العام أو العامني املقبلني، ونظرا لتأثيرات 
ارتـــفـــاع أحـــجـــام الـــقـــروض املــتــعــثــرة على 
جدا  املهم  فمن  البنوك  ورساميل  ربحية 
لــلــبــنــوك الــخــلــيــجــيــة أن تـــكـــون مــســتــعــدة 

جيدا وإجراء ما يلزم في وقت مبكر».
االقتصادية  القطاعات  «تشهد  وأضــاف: 
الــخــلــيــجــيــة إلــــى جــانــب الـــعـــقـــارات أيــضــا 
انــخــفــاضــات كــبــيــرة فــي االيــــــرادات وهــذا 
يـــضـــر بــــجــــودة االئــــتــــمــــان، ومـــــن املـــرجـــح 
وصول القروض املتعثرة إلى مستويات 

قياسية في أزمة كورونا بالتحديد». 
وبـــــني اوبـــــوهـــــات «رغــــــم الـــتـــوقـــعـــات بـــأن 
الخليجية  الــبــنــوك  مــعــظــم  تــحــافــظ  تــظــل 

عــلــى الــربــحــيــة وتــرجــيــحــات قــويــة ببقاء 
الــدعــم الحكومي لــهــا، فــان جـــودة أصــول 
ســـتـــتـــدهـــور وســـتـــظـــهـــر ربـــحـــيـــة الــبــنــوك 
لذلك  عــــام،  بــشــكــل  منخفضة  الخليجية 
فـــإن تــقــلــيــل الــتــأثــيــرات الــســلــبــيــة وتــأمــني 
مــخــصــصــات لــلــقــروض املــتــعــثــرة يــعــدان 

أمرين ضروريني». 
وبني أهمية أن تواجه البنوك الخليجية 
الـــواقـــع الــيــوم بــشــكــل مــبــاشــر وأن تتخذ 
قرارات واقعية أكثر بشأن اإلستراتيجيات 
املــالــيــة الــتــي تــرغــب بــاتــبــاعــهــا، موضحا 
ملصارف  جــدا  حساس  الحالي  الوقت  أن 
مواقف  ملواجهتها  نظرا  األوســط  الشرق 
مالية وتشغيلية ناجمة عن ارتفاع حجم 
القروض املتعثرة، ويتعني عليها اختيار 
وضــمــان  قــدراتــهــا  وتــقــويــة  إستراتيجية 

توافر املوارد املالية قبل فوات األوان. 
وختم: «البنوك التي ستفعل هذه األمور 
ســتــكــون فـــي وضــــع أفــضــل لــلــخــروج من 
األزمة الحالية مع سرعة أكبر في التعافي 
وامــكــانــيــة وصـــول أفــضــل لــلــرســامــيــل إذا 

لزم األمر».

توقعات بارتفاع حجم القروض المتعثرة في المنطقة على وقع تداعيات «كورونا»

يمتلك خبرة 30 عاماً في القطاع المصرفي واالستثماري

«NBK كابيتال»:
نبيل معروف رئيسًا تنفيذيًا

أعــلــنــت شــركــة الــوطــنــي لــالســتــثــمــار، الــــذراع 
االستثمارية ملجموعة بنك الكويت الوطني، 
منصب  فــي  مــعــروف  نــايــف  نبيل  تعيني  عــن 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة، حــيــث يتمتع 
بـــخـــبـــرة وكـــــفـــــاءة فـــــي األســــــــــواق اإلقــلــيــمــيــة 
والــــعــــاملــــيــــة، الــــتــــي تـــؤهـــلـــه لــتــنــفــيــذ الــخــطــة 

اإلستراتيجية للشركة.
وفــــي إطـــــار مــهــامــه رئــيــســًا تــنــفــيــذيــًا لــشــركــة 
مع  مــعــروف  سيتعاون  لالستثمار،  الوطني 
فيها  الــقــيــادة  وفــريــق  الــشــركــة  إدارة  مجلس 
لــتــطــبــيــق وتــنــفــيــذ أهـــــداف الــشــركــة، وتــعــزيــز 
مــكــانــتــهــا بـــني الـــشـــركـــات االســـتـــثـــمـــاريـــة في 
الــكــويــت واملــنــطــقــة. ويــعــكــس تعيني مــعــروف 
به  تــتــمــتــع  الـــــذي  اإلداري  الــجــهــاز  اســـتـــقـــرار 
دفـــعـــة  يـــمـــثـــل  إذ  لــــالســــتــــثــــمــــار»،  «الــــوطــــنــــي 
االستراتيجية  األهــــداف  تحقيق  نحو  قــويــة 
الشركة  مكانة  لتعزيز  املــوضــوعــة  والــخــطــط 

على الساحتني املحلية واإلقليمية.
في  عامًا  الـــ30  تقارب  خبرة  معروف  ويمتلك 
الــقــطــاع املــصــرفــي واالســـتـــثـــمـــاري، ومــعــرفــة 
عــمــيــقــة بـــــاألســـــواق املــحــلــيــة والـــعـــاملـــيـــة، مــن 
والــخــدمــات  االســتــثــمــار  إدارة  تــولــيــه  خــــالل 
االســتــشــاريــة وخــدمــة الـــتـــداول، وســيــقــوم من 
خالل منصبه رئيسًا تنفيذيًا للشركة بقيادة 
أعــمــال الــشــركــة محليًا وإقــلــيــمــيــًا واإلشــــراف 

على سير العمليات فيها. 
وتعليقًا على تعيينه، قال معروف «يسعدني 
أن أحظى بقيادة فريق استثنائي في الوطني 
الكفاءات  من  نخبة  يضم  والــذي  لالستثمار، 
كافة،  الصعاب  تــجــاوز  على  الــقــادرة  املؤهلة 
حـــيـــث أتـــطـــلـــع إلـــــى مـــواصـــلـــة مــــشــــوار نــجــاح 
استثمارية  كشركة  موقعها  وتعزيز  الشركة 

رائدة في املنطقة».
لالستثمار  الوطني  شركة  ان  مــعــروف  وأكــد 
تــمــتــلــك االســتــراتــيــجــيــة الـــواضـــحـــة والـــرؤيـــة 
أنه  كما  والــتــطــور،  النمو  ملــواصــلــة  السليمة 
يـــزخـــر بـــالـــكـــوادر واملــــؤهــــالت االســتــثــمــاريــة 
لقيادة  معها  للعمل  يتطلع  التي  واملصرفية 

الشركة نحو آفاق جديدة.
وقــبــل تــعــيــني مـــعـــروف فـــي مــنــصــب الــرئــيــس 
شغل  لالستثمار،  الوطني  لشركة  التنفيذي 
منصب نائب الرئيس التنفيذي للشركة على 
مـــدار األعـــوام الستة املــاضــيــة، وارتــقــى خالل 
القطاعني  في  املناصب  من  بالعديد  مسيرته 
املصرفي واالستثماري، حيث انضم معروف 
وشغل  عــام 2001،  الوطني  الكويت  بنك  إلــى 
الخدمات   - املنتجات  تطوير  رئيس  منصب 
االســـتـــثـــمـــاريـــة فــــي بـــنـــك الـــكـــويـــت الـــوطـــنـــي، 
في  الــــثــــروات  إدارة  رئـــيـــس  مــنــصــب  وتـــولـــى 
معروف  ويحمل  لالستثمار.  الوطني  شركة 
درجة البكالوريوس في التمويل من جامعة 
بــوســطــن، وشـــــارك فـــي الــعــديــد مـــن الــبــرامــج 
الــقــيــاديــة لــكــبــرى الــجــامــعــات الــدولــيــة منها 

برامج جامعة هارفارد ووارتون.

نبيل معروف

معروف: أحظى بقيادة 
فريق استثنائي يضم 

نخبة من الكفاءات  المصارف الخليجية 
اكتسبت
 مهارة في

التعامل معها
بعد األزمة المالية 

انخفاض
إيرادات القطاعات 

االقتصادية
يضر 

بجودة االئتمان

توقعات بزيادة عدد 
المقترضين غير 

المحتاجين لالستفادة 
من القانون 

تحصيل تكلفة القانون 
من الحكومة قد يدخل 

دوامة «كتابنا وكتابكم» 

يقلص مستويات 
السيولة.. ويعرقل 

الوصول إلى
عمالء جدد 

توقعات بزيادة االزدحام في البنوك لتسجيل موافقة العمالء

470 ألف مواطن  يستفيدون من «تأجيل األقساط»
سالم عبدالغفور

بــــاشــــرت الـــبـــنـــوك املــحــلــيــة اســـتـــعـــداداتـــهـــا 
الســـتـــقـــبـــال نـــحـــو 470 الـــــف مـــقـــتـــرض مــن 
املواطنني، يحق لهم االستفادة من قانون 
تـــأجـــيـــل األقــــســــاط ملـــــدة 6 أشــــهــــر، فــــي ظــل 
توقعات بنشر القانون بالجريدة الرسمية 
خـــالل ســاعــات. وتــشــيــر الــتــوقــعــات إلـــى أن 
قصر االستفادة من القانون على املواطنني 
واشتراطه الحصول على موافقة كل عميل 
عـــلـــى تـــأجـــيـــل األقـــــســـــاط خــــــالل شـــهـــر مــن 
تاريخ العمل بالقانون، قد يزيد الضغوط 
عـــلـــى الـــبـــنـــوك ســــــواء مــــن خـــــالل مــراجــعــة 
أنظمتها  بــاســتــخــدام  أو  لــلــفــروع  الــعــمــالء 

االلكترونية.
وفـــــي ظــــل فـــتـــرة الــتــســجــيــل املـــــحـــــددة، قــد 
الف   135  ) املقترضني  املتقاعدون  يضطر 
مـــتـــقـــاعـــد) إلـــــى تــســجــيــل مــوافــقــتــهــم عــلــى 
تأجيل األقــســاط خــالل عــدة ايــام فقط قبل 
االســـتـــقـــطـــاع مــــن مـــعـــاشـــاتـــهـــم مــــع نــهــايــة 

األسبوع ، كما هو معتاد. 
يــذكــر أن الــبــنــوك لــم تــتــعــرض لــضــغــط في 
في  لألقساط  السابق  التطوعي  التأجيل 
حني  في  العمالء،  جميع  شمل  ألنــه   ،2020
لم تتجاوز نسبة من راجعوا البنوك بطلب 
عدم شمولهم بتأجيل األقساط العشرة في 

املئة. 
وأشــارت أوســاط اقتصادية إلى أن قانون 
تــأجــيــل األقــــســــاط قـــد أحـــيـــا عــنــد الــبــعــض 
مــــجــــددًا، آمـــــال إســـقـــاط الــــقــــروض، بــعــدمــا 
الصعبة  الــظــروف  عــن  الحكومة  تغاضت 
الـــتـــي تــعــانــي مــنــهــا املــــوازنــــة الـــعـــامـــة من 
عـــــــجـــــــوزات كــــبــــيــــرة وتــــــدنــــــي مـــســـتـــويـــات 
األقساط،  تأجيل  إلقــرار  وذهبت  السيولة، 
مع العلم ان تكلفة اسقاط القروض باهظة 
الفوائد  بتكلفة  مقارنتها  يمكن  وال  جــدًا 

الناجمة عن تأجيل األقساط لـ 6 أشهر. 
بــدورهــا، أشــارت مصادر مصرفية إلــى أن 
عددا كبيرا من املقترضني غير املحتاجني، 
اســـتـــبـــقـــوا بــالــفــعــل إقـــــــرار قــــانــــون تــأجــيــل 
جديدة،  قــروض  على  بالحصول  األقساط 
على أمــل االســتــفــادة مــن تأجيل األقــســاط 
وصـــوًال إلــى إســقــاط الــقــروض. وأوضحت 
األقساط،  تأجيل  قانون  اقــرار  أن  املــصــادر 

تحصيل  من  املحلية  البنوك  يحرم  ســوف 
بإجمالي  شهريًا،  دينار  مليون   250 نحو 
1.5 مــلــيــار ديــنــار خـــالل فــتــرة الــــ 6 أشــهــر، 
توظيفها  واعــــادة  استثمارها  يمكن  كــان 
باإلقراض مجددًا، كما ان التأجيل يحرمها 

من فرص الوصول على عمالء جدد.
أما فيما يخص سداد الحكومة ملستحقات 
مقابل  ديــنــار  مليون   340 البالغة  البنوك 
إن  مصرفية  مصادر  قالت  أقساط،  تأجيل 
هذا األمر غير واضح حتى تاريخه، وربما 
يكون محل نقاش مع بنك الكويت املركزي 
ممثل الحكومة خالل األيام املقبلة، معربة 
عن مخاوفها من الدخول في دوامة الدورة 
الحكومة  أن  السيما  للحكومة،  املستندية 
دأبت على تأخير دفعات املقاولني وأجلت 
مــــشــــروعــــات وألــــغــــت أخـــــــرى بـــســـبـــب شــح 
الــســيــولــة، األمـــــر الـــــذي قـــد يـــدخـــل الــبــنــوك 
وكــتــابــكــم لتحصيل  دوامــــــة «كــتــابــنــا  فـــي 

مستحقاتها».

عبء ثقيل على البنوك
جــراء  البنوك،  على  ثقيل  بعبء  القت  الحكومة  إن  مصرفية  مــصــادر  قالت 
ملدة 10  واملتوسطة  الصغيرة  املشروعات  بتمويل  وربطها  األقساط  تأجيل 
وأشــارت  املتعّثر.  العميل  قرض  قيمة  من  نسبة %20  تحملها  مع  سنوات، 
بدراسة  تبدأ  إضافية  بالتزامات  السنوات  تلك  خالل  مطالبة  البنوك  أن  إلى 
الفوائد  وتسجيل  األقــســاط  وتحصيل  الــشــروط،  عليه  تنطبق  الــذي  العميل 
ذلك  وانعكاس  ميزانياتها  في  اإلعــفــاء  فترات  خــالل  الحكومة  تدفعها  التي 
ومراقبي  املالية  اإلدارات  داخــل  إضافيًا  جهدًا  يتطلب  مما  ميزانياتها،  على 

الحسابات الداخلية والخارجية.

التكاليف على الحكومة .. آجلة وليس عاجلة
عن  والناجمة  الحكومة،  على  املستحقة  التكلفة  أن  إلى  املصادر  أشــارت 
مليون   600 نحو  البالغة  املالي»،  و«الضمان  األقساط»  «تأجيل  قانوني 
دينار، مؤجلة، وتتحمل البنوك العبء األكبر منها. وأشارت إلى أن البنوك 
متى  بعد  يعرف  لم  حني  في  الــقــروض،  أقساط  بتأجيل  عاجًال  ستقوم 
البنوك  تــقــوم  كما  ديــنــار،  مليون   340 البالغة  التكلفة  الحكومة  تــســدد 
بإقراض املشروعات الصغيرة واملتوسطة مسبقًا بقيمة إجمالية تصل 
إلى 500 مليون دينار والسداد على مدى 10 سنوات، في حني أن التكلفة 
على  املترتبة  الفوائد  بسداد  ســواء  مؤجلة،  تكون  الحكومة  على  املترتبة 
بــني 182  تــتــراوح  إجمالية  وبتكلفة  التعّثر  حالة  فــي  أو  اإلعــفــاء  ســنــوات 

و228 مليون دينار.

10 % يفّضلون االستمرار في السداد
تأجيل  عـــدم  يفضلون  الــذيــن  الــعــمــالء  نسبة  تــتــجــاوز  أال  مصرفية  مــصــادر  تــوقــعــت 
األقساط ألسباب تتعلق بعدم جــدوى ذلك اإلجــراء فعليًا عليهم 10%، خصوصًا أنه 

سوف يستأنف سداد األقساط نفسها مرة أخرى بعد انتهاء مدة التأجيل. 

يحرم   الــقــانــون 
الـــــبـــــنـــــوك مــن 
أقساط تحصيل 

بـ 250
مـــلـــيـــون ديـــنـــار 
شـــــــــهـــــــــريـــــــــًا 

أيام  أمامهم  المتقاعدين  من  المقترضون 
معدودة فقط للتسجيل قبل تحويل رواتبهم

سادسًا: شركة شبكة
:Ci-Net المعلومات االئتمانية

وبني  بينها  فيما  بالتنسيق  والشركات  البنوك  تقوم 
شركة شبكة املعلومات االئتمانية (Ci-Net) بحيث ال 
تحتسب األقساط املؤجلة كأقساط متأخرة وأال يؤثر 
تأجيل األقــســاط فــي احــتــســاب االلــتــزامــات الشهرية 

للعمالء.

سابعًا:
يتعني على كل البنوك والشركات موافاة بنك الكويت 
املركزي خالل ثالثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون 
ببيانات تفصيلية مدققة من مراقبي الحسابات عن 
مراقبي  من  بشهادة  مصحوبة  التأجيل،  حــاالت  كل 
الــحــســابــات تتضمن الــتــأكــيــد عــلــى أن كــل الــقــروض 
ألحــكــام  وفــقــًا  تأجيلها  تــم  الــتــي  الــتــمــويــل  عمليات     /
الشروط  لجميع  مستوفية  الذكرة  السالفة  الـــ2  املــادة 
سوف  التي  التأجيل  تكلفة  وأن  املعتمدة،  والضوابط 
تتحملها الخزانة العامة للدولة قد تم احتسابها على 

نحو صحيح.

منطقة المنقف
القيمة التقديرية للعقار كما في مارس 2021

KD 268,000

أرض فضاء 400 م2

شارع واحد - داخلي
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يمتلك خبرة 30 عامًا في القطاع املصرفي واالستثماري

نبيل معروف رئيسًا تنفيذيًا لـ «الوطني لالستثمار»

لالستثمار،  الــوطــنــي  شــركــة  ــنــت 
ّ
عــي

الـــــــذراع االســـتـــثـــمـــاريـــة ملــجــمــوعــة بنك 

معروف  نايف  نبيل  الوطني،  الكويت 

الفتة  التنفيذي،  الــرئــيــس  منصب  فــي 

إلــى أنــه يتمتع بخبرة تقارب 30 عامًا 

فـــي الــقــطــاع املــصــرفــي واالســتــثــمــاري، 

ــاءة فـــــي األســــــــــــواق اإلقـــلـــيـــمـــيـــة  ــ ــفـ ــ ــكـ ــ وبـ

ــيــــة تـــؤهـــلـــه لــتــنــفــيــذ خــطــتــهــا  ــاملــ والــــعــ

اإلستراتيجية.

مهامه  إطــار  في  معروف  وسيتعاون 

«الوطني لالستثمار»،  كرئيس تنفيذي لـ

مع مجلس إدارة الشركة وفريق القيادة 

وتعزيز  أهدافها،  وتنفيذ  لتطبيق  بها 

مكانتها بني الشركات االستثمارية في 

الكويت واملنطقة.

ويــعــكــس تــعــيــني مـــعـــروف اســتــقــرار 

بــه  ــتـــمـــتـــع  تـ الـــــــــذي  اإلداري  الــــجــــهــــاز 

يــمــثــل  إذ  لــــالســــتــــثــــمــــار»،  «الـــــوطـــــنـــــي 

دفــــعــــة قــــويــــة نـــحـــو تــحــقــيــق األهـــــــداف 

اإلســتــراتــيــجــيــة والــخــطــط املــوضــوعــة 

ــتـــعـــزيـــز مـــكـــانـــتـــهـــا عـــلـــى الـــســـاحـــتـــني  لـ

املحلية واإلقليمية.

ويــمــتــلــك مـــعـــروف خـــبـــرة تـــقـــارب 30 

عامًا في القطاع املصرفي واالستثماري، 

ومــــعــــرفــــة عـــمـــيـــقـــة بــــــاألســــــواق املــحــلــيــة 

إدارة  ــه  ــيــ ــولــ تــ خـــــــالل  ــــن  مــ ــة،  ــ ــيـ ــ ــاملـ ــ ــعـ ــ والـ

االســـتـــثـــمـــار والــــخــــدمــــات االســـتـــشـــاريـــة 

ــداول، وســـيـــقـــوم مـــن خــالل  ــ ــتـ ــ وخـــدمـــة الـ

منصبه كرئيس تنفيذي للشركة بقيادة 

أعمالها محليًا وإقليميًا واإلشراف على 

سير العمليات فيها.

وأعــــــــــــــــــرب مـــــــــعـــــــــروف عـــــــــن ســـــعـــــادتـــــه 

بــقــيــادة فـــريـــق اســتــثــنــائــي فـــي «الــوطــنــي 

لـــالســـتـــثـــمـــار»، والــــــــذي يـــضـــم نـــخـــبـــة مــن 

ــقــــادرة عــلــى تــجــاوز  الـــكـــفـــاءات املــؤهــلــة الــ

كـــل الــصــعــاب، الفــتــًا إلـــى أنـــه يــتــطــلــع إلــى 

مــواصــلــة مــشــوار نــجــاح الــشــركــة وتعزيز 

مــوقــعــهــا كــشــركــة اســتــثــمــاريــة رائـــــدة في 

املنطقة.

«الــــــوطــــــنــــــي  أن  مـــــــــعـــــــــروف  وأكــــــــــــــد 

لــالســتــثــمــار» تــمــتــلــك اإلســتــراتــيــجــيــة 

ملواصلة  السليمة  والــرؤيــة  الــواضــحــة 

بالكوادر  تزخر  وأنها  والتطور،  النمو 

واملـــؤهـــالت االســتــثــمــاريــة واملــصــرفــيــة 

الــتــي يــتــطــلــع لــلــعــمــل مــعــهــا لــقــيــادتــهــا 

نحو آفاق جديدة.

مناصب عدة

ــيـــني مـــــعـــــروف فـــــي مــنــصــب  ــعـ ــبــــل تـ قــ

ــيــــذي فــــــي «الــــوطــــنــــي  ــفــ ــنــ ــتــ ــيـــــس الــ ــ ــرئـ ــ الـ

لالستثمار»، كان قد شغل منصب نائب 

الرئيس التنفيذي لها على مدار آخر 6 

خــالل مسيرته بالعديد  وارتــقــى  أعـــوام، 

مـــن املـــنـــاصـــب فـــي الــقــطــاعــني املــصــرفــي 

واالستثماري.

وانـــضـــم مـــعـــروف إلــــى بــنــك الــكــويــت 

مــنــصــب  ــغــــل  وشــ  2001 عــــــام  ــنــــي  الــــوطــ

رئـــيـــس تــطــويــر املــنــتــجــات والـــخـــدمـــات 

رئيس  منصب  تولى  كما  االستثمارية، 

إدارة الثروات في «الوطني لالستثمار».

 ويحمل معروف درجة البكالوريوس 

فـــــي الــــتــــمــــويــــل مـــــن جــــامــــعــــة بـــوســـطـــن، 

وشارك في العديد من البرامج القيادية 

لكبرى الجامعات الدولية، ومنها برامج 

جامعة «هارفارد» و«وارتون».

6.8 مليار دوالر

 
ً
وتدير «الوطني لالستثمار» أصوال

على 6.8  تزيد  بقيمة  ودولية  إقليمية 

إقليميًا  حضورًا  وتملك  دوالر،  مليار 

ــويـــت واإلمـــــــــــارات والـــبـــحـــريـــن  ــكـ فــــي الـ

ومصر وتركيا. 

ــركـــة مــــن خــبــراتــهــا  وتــســتــفــيــد الـــشـ

ــة، مــن  ــعــ ــواســ املـــحـــلـــيـــة واإلقـــلـــيـــمـــيـــة الــ

خالل الجمع بني نقاط القوة واملوارد 

ــــي»،  ــنـ ــ ــــوطـ ــبــــكــــة الــــعــــاملــــيــــة لــــــ «الـ والــــشــ

املاليـــة  املــؤســســات  ــــدم  وأقـ أكــبــر  أحـــد 

ــة، بـــغـــرض  ــقــ ــنــــطــ واملــــصــــرفــــيــــة فـــــي املــ

قــيــمــة  ذات  مـــتـــكـــامـــلـــة  ــلــــول  حــ ــديـــم  ــقـ تـ

وبحوث  مبتكرة،  ومنتجات  مضافة، 

موضوعية، وخدمة مميزة. 

من  لالستثمار»  «الــوطــنــي  وتعمل 

خــــالل شــبــكــة أعـــمـــال إقــلــيــمــيــة تــتــوزع 

فـــي الــكــويــت والــســعــوديــة واإلمــــــارات 

أكثر  ومــع  ومصر،  وتركيا  والبحرين 

وتفخر  اســتــثــمــاريــًا،  خــبــيــرًا  مـــن 158 

بقدرتها في الوصول إلى نطاق عاملي 

واســـــــع، والـــتـــمـــتـــع بـــحـــضـــور إقــلــيــمــي 

مرموق ومستوى خدمة شخصي.

معروف: فريق الشركة يضم نخبة 

من الكفاءات القادرة على تجاوز 

كل الصعاب

نمتلك اإلستراتيجية الواضحة 

والرؤية السليمة ملواصلة النمو 

والتطور باألسواق

نبيل معروف

بالتعاون مع «ProgressSoft» لرقمنة الخدمات املصرفية

«بيتك» يطلق نظام النماذج اإللكترونية

ــمــــويــــل  ــتــ أطــــــلــــــق «بــــــيــــــت الــ

ــتــــي» (بــــيــــتــــك)، نـــظـــام  ــويــ ــكــ الــ

الـــنـــمـــاذج اإللــكــتــرونــيــة الـــذي 

ــنــــمــــاذج املــصــرفــيــة  ل الــ
ّ

ــو ــحــ يــ

ــــة إلــــــــــى نـــــمـــــاذج  ــديـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ

إلــــــكــــــتــــــرونــــــيــــــة آمـــــــــنـــــــــة، يـــتـــم 

بشكل  صحتها  مــن  التحقق 

آلـــــــي، بـــالـــتـــعـــاون مــــع شــركــة 

الـــــرائـــــدة   «ProgressSoft»

فـــي مـــجـــال رقــمــنــة الــخــدمــات 

املصرفية.

ــتــــك» شـــركـــة  ــيــ واخــــــتــــــار «بــ

بــصــفــتــهــا   «ProgressSoft»

الدفع  لحلول  املفضل  املـــزود 

والـــشـــريـــك الــتــكــنــولــوجــي في 

مــــبــــادرات الـــتـــحـــول الــرقــمــي، 

الـــتـــي تــضــمــنــت الـــعـــديـــد مــن 

ــــي الـــســـنـــوات  الـــتـــطـــبـــيـــقـــات فـ

املـــاضـــيـــة والـــتـــي تـــهـــدف إلــى 

تــوفــيــر الـــخـــدمـــات املــصــرفــيــة 

الرقمية املبتكرة للعمالء.

وأشــــــار رئـــيـــس الــعــمــلــيــات 

ــتــــك»،  ــيــ ــمـــوعـــة فــــــي «بــ ــمـــجـ ــلـ لـ

عبدالله أبــو الــهــوس، إلــى أن 

الـــبـــنـــك يــــــدرك تـــمـــامـــًا أهــمــيــة 

ــنــــة وأحـــــــدث  ــمــ مــــواكــــبــــة الــــرقــ

في  التكنولوجية  الــتــطــورات 

الخدمات املصرفية، الفتًا إلى 

الــتــركــيــز عــلــى تــقــديــم تــجــارب 

فــــــريــــــدة ومـــــمـــــيـــــزة لـــلـــعـــمـــالء 

وفــــق أعــلــى مــعــايــيــر الــجــودة 

والسرعة واألمان.

ــهــــوس أن  وأوضـــــــح أبـــــو الــ

ــتـــك»  ــيـ فــــريــــق الــــعــــمــــل فـــــي «بـ

ــة  ــربــ ــجــ يـــــــــــــدرس بـــــعـــــنـــــايـــــة تــ

العميل كمنهجية في تحديد 

نــــــقــــــاط الـــــــقـــــــوة والـــــضـــــعـــــف، 

ومـــعـــرفـــة مــتــطــلــبــات الــعــمــيــل 

ــنــــاد  ــتــ ــه، واالســ ــاتــ ــيــــاجــ ــتــ واحــ

عـــــلـــــى الـــــنـــــتـــــائـــــج لـــتـــصـــمـــيـــم 

الـــخـــدمـــات واملـــنـــتـــجـــات الــتــي 

تلبي تطلعات العمالء وتعزز 

الرقمية  املصرفية  تجربتهم 

لديه.

وأضــــــاف أن تــنــفــيــذ نــظــام 

الــــنــــمــــاذج اإللـــكـــتـــرونـــيـــة مــن 

«ProgressSoft»، يتماشى مع 

رؤية البنك في تقليل األخطاء 

املرتبطة  واملــخــاطــر  الــيــدويــة 

بالعمليات التقليدية للصفر، 

مــنــوهــًا بــتــنــفــيــذ الـــنـــظـــام عن 

بعد تمامًا في ظل ما فرضته 

ظروف الجائحة.

وذكــــر أبــــو الـــهـــوس «يــوفــر 

نــظــام الــنــمــاذج اإللــكــتــرونــيــة 

والــشــركــات  األفــــراد  لعمالئنا 

أحــــدث اإلمــكــانــيــات الــرقــمــيــة، 

ــــى إجـــــــــــــراءات  ــلـ ــ ويــــتــــغــــلــــب عـ

الحفاظ  مع  اليدوية  النماذج 

على الحد األدنى من تدخالت 

الـــعـــمـــالء، مــمــا يـــوفـــر تــجــربــة 

ــعـــة تــتــمــاشــى  ــتـ ــمـ فـــــريـــــدة ومـ

مــــع رؤيـــــــة ورســـــالـــــة (بـــيـــتـــك) 

ــتـــطـــور الــعــاملــي  ــادة الـ ــيــ فــــي قــ

للخدمات املالية املتوافقة مع 

أحــكــام الــشــريــعــة اإلســالمــيــة، 

وتــحــقــيــق أعـــلـــى مــســتــويــات 

االبــتــكــار والــتــمــيــز فــي خدمة 

العمالء».

يـــوفـــر  ــام  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ الـ أن  وبــــــــني 

لــجــمــيــع فـــــــروع «بـــيـــتـــك» فــي 

الــكــويــت إمــكــانــيــة اســتــخــدام 

قـــــــارئ  أو  ضــــــوئــــــي  مــــــاســــــح 

الــــبــــاركــــود، ملـــســـح مــجــمــوعــة 

كــــــــبــــــــيــــــــرة مــــــــــــن الــــــــنــــــــمــــــــاذج 

اإللـــكـــتـــرونـــيـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك 

التحويالت املحلية والدولية، 

وطـــــلـــــبـــــات الـــــحـــــصـــــول عــلــى 

االئتمان  وبطاقات  تمويالت 

وغيرها. 

التحقق  يــتــم  أنـــه  وأوضــــح 

مــــــن صــــحــــة هــــــــذه الــــنــــمــــاذج 

وتـــعـــديـــلـــهـــا ونــــشــــرهــــا عــلــى 

ــــات املـــصـــرفـــيـــة  ــــدمـ ــــخـ نــــظــــم الـ

األســاســيــة، ونــظــم الــدفــع من 

خـــــــالل إمــــكــــانــــيــــات وقــــــــدرات 

االندماج والتكامل الذكية.

ويـــــــــــواصـــــــــــل «بـــــــيـــــــتـــــــك» و

فــي  الــــعــــمــــل   ProgressSoft

ــــع رائـــــــــــــدة، بــــمــــا فــي  ــاريـ ــ ــشـ ــ مـ

ــيـــع مـــنـــصـــة مــركــز  ــــك تـــوسـ ذلــ

املـــــــدفـــــــوعـــــــات املــــــــطــــــــورة مـــن 

ــة لـــلـــمـــدفـــوعـــات  ــركــ ــشــ قـــبـــل الــ

عــــــبــــــر الـــــــــــحـــــــــــدود، وإعــــــــــــــداد 

شبكة  عبر  النقدية  التقارير 

 SWIFT CBPR+) «سويفت» 

تـــغـــطـــي  والــــــــتــــــــي   ،(Ready

ــــات،  ــــوعـ ــــدفـ ــيـــع أنــــــــــواع املـ جـــمـ

املحلية  املــدفــوعــات  مــن  بــــدءًا 

إلى  تمتد  والتي  الكويت،  في 

الـــــــدول األخـــــــرى فــــي املــنــطــقــة 

وخــــــارجــــــهــــــا، بـــحـــيـــث بــــــدأت 

ــيـــة فــــي فــــروع  ــالـ ــتـ املـــرحـــلـــة الـ

«بيتك- البحرين». من جهتها، 

عن   ،«ProgressSoft» أعــربــت 

الشريك  تكون  بــأن  اعــتــزازهــا 

ــتــــك»،  ــيــ «بــ ـــ ــ ــنــــولــــوجــــي ل ــكــ ــتــ الــ

منوهة بتطلعها إلى تحقيق 

ــازات فــي  ــ ــجــ ــ ــديـــد مــــن اإلنــ ــعـ الـ

رحلته للتحول الرقمي.

أبوالهوس: النظام 

يقلل األخطاء اليدوية 

واملخاطر املرتبطة 

بالعمليات التقليدية 

للصفر

عبدالله أبوالهوس

زة للشركات الصغيرة واملتوسطة
ّ
تواصل تقديم خدماتها ومنتجاتها املمي

«بوبيان»: انتقال إدارة مصرفية  

األعمال للفرع الرئيسي باملباركية

إدارة  بـــوبـــيـــان  ــنـــك  بـ ــقـــل  نـ

مقرها  إلى  األعمال  مصرفية 

الــجــديــد فـــي املـــقـــر الــرئــيــســي 

ــارك بــمــنــطــقــة  ــ ــبــ ــ ــــي بـــــــرج مــ فــ

استمرار  إلى  الفتًا  املباركية، 

ــقـــديـــم خـــدمـــاتـــهـــا  ــتـ الـــعـــمـــل بـ

لجميع  املــمــيــزة  ومنتجاتها 

ــا مــــــــن الـــــشـــــركـــــات  ــ ــهـ ــ ــــالئـ ــمـ ــ عـ

الصغيرة واملتوسطة.

وقــــــــال املـــــديـــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي 

األعــــمــــال  مـــصـــرفـــيـــة  إلدارة 

لــــــــلــــــــشــــــــركــــــــات الــــــصــــــغــــــيــــــرة 

واملتوسطة زيد السعدون، إن 

إطار  في  تأتي  الخطوة  هــذه 

نحو  إستراتيجية «بوبيان» 

املستمر  والـــحـــرص  الــتــوســع 

على تحسني ما يقدم خدمات 

ــمـــيـــع شــــــرائــــــح عـــمـــالئـــه،  لـــجـ

السريعة  الــتــطــورات  ظــل  فــي 

ــتـــي يــشــهــدهــا  واملـــتـــالحـــقـــة الـ

القطاع املصرفي، ومن بينها 

قــــطــــاع أعـــــمـــــال املــــشــــروعــــات 

الصغيرة واملتوسطة.

ــــدون أن  ــعــ ــ ــســ ــ وأضــــــــــــاف الــ

ــتــــوســــع ال تــشــمــل  خــــطــــوة الــ

مـــصـــرفـــيـــة  إدارة  ــال  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ انــ

توسيع  بل  وحسب،  األعمال 

التي  «بوبيان»  فــروع  قاعدة 

تــســتــقــبــل وتــــخــــدم عــمــالئــهــا 

ــــات  ــركــ ــ ــشــ ــ مــــــــن أصــــــــحــــــــاب الــ

الصغيرة واملتوسطة لتشمل 

3 فـــــروع هـــي فــــرع املــبــاركــيــة 

وفــــرع الــدســمــة بــجــانــب فــرع 

 أهـــم ما 
ّ
الــخــالــديــة مـــؤكـــدًا أن

ــه لــيــس  ــ ــيــــان» أنـ ـــز «بــــوبــ
ّ
ــي ـــمـ

ُ
ي

مصرفي  شريك  بل  فقط  بنك 

قـــادر عــلــى تفهم احــتــيــاجــات 

ومتطلبات عمالئه.

ونوه إلى سعي «بوبيان» 

الـــدائـــم إلـــى دعـــم عــمــالئــه من 

الــشــبــاب أصـــحـــاب الــشــركــات 

ــة فــي  ــطـ ــتـــوسـ الـــصـــغـــيـــرة واملـ

نًا 
ّ
مبي الحالية،  الظروف  ظل 

أنـــــــــه أطــــــلــــــق أخـــــــيـــــــرًا حـــمـــلـــة 

تشجيعية بالتعاون مع عدد 

مــــن املــــشــــروعــــات الــصــغــيــرة 

املدرجة ضمن قائمة عمالئه، 

ــيــــتــــاح الـــحـــصـــول  ــيـــث ســ بـــحـ

عــلــى مــنــتــجــات مــجــانــيــة من 

هــذه املــشــاريــع بمجرد إبــراز 

العمالء لشهادة التطعيم.

ــــدون مــن  ــعـ ــ ــسـ ــ وأوضــــــــــح الـ

يكون  الفعاليات  هــذه  خــالل 

الــبــنــك قــد حــقــق هــدفــني، هما 

مساندة عمالئه من أصحاب 

وتقديم  الصغيرة،  املشاريع 

ــيـــطـــة إلصــــحــــاب  ــا بـــسـ ــ ــدايــ ــ هــ

تقديرًا  املختلفة،  الحسابات 

لــــــحــــــرصــــــهــــــم عـــــــلـــــــى صــــحــــة 

املجتمع وسالمة اآلخرين.

املشاريع الصغيرة

وطرح «بوبيان» مجموعة 

مــــــــن الـــــــحـــــــلـــــــول املــــصــــرفــــيــــة 

املــخــصــصــة لــقــطــاع األعــمــال، 

ــيــــر  ــبــ ــكــ فـــــــــي ظـــــــــل الــــــنــــــمــــــو الــ

لــقــطــاع املـــشـــاريـــع الــصــغــيــرة 

واملــتــوســطــة، بــهــدف تشجيع 

الكويتي  الــشــبــاب  املــزيــد مــن 

عـــــلـــــى اإلقــــــــبــــــــال عـــــلـــــى هـــــذه 

الـــنـــوعـــيـــة مــــن املــــشــــاريــــع فــي 

مختلف املجاالت.

وتــــــم تـــصـــمـــيـــم الـــخـــدمـــات 

املـــصـــرفـــيـــة لـــقـــطـــاع األعــــمــــال 

 مـــصـــرفـــيـــة 
ً
لــــتــــكــــون حــــــلــــــوال

ذكــــــيــــــة تــــفــــهــــم احــــتــــيــــاجــــات 

ــقــــدم  هـــــــذه املــــــشــــــروعــــــات، وتــ

املزايا  من  متنوعة  مجموعة 

ــتــــي تــتــيــح  ــة، الــ ــيـ ــائـ ــنـ ــثـ ــتـ االسـ

املــعــامــالت  مــن  الــعــديــد  إدارة 

املصرفية بسالسة وسهولة، 

مـــــع مـــجـــمـــوعـــة واســـــعـــــة مــن 

سهلة  املــصــرفــيــة  الـــخـــدمـــات 

ــتــــخــــدام واملـــتـــاحـــة عــلــى  االســ

مدار الساعة.

«بوبيان»  خدمات  تيح 
ُ
وت

املـــصـــرفـــيـــة لـــقـــطـــاع االعــــمــــال 

ــة،  الــــشــــركــ حــــســــابــــات  إدارة 

وتــقــديــم الــطــلــبــات، واالطـــالع 

عــلــى األرصــــــــدة، والــحــصــول 

ــاب،  ــســ ــحــ ــلــــى تـــفـــاصـــيـــل الــ عــ

وتنفيذ العديد من الخدمات 

ــــرى عــبــر اإلنــتــرنــت مثل  األخـ

تــــحــــويــــل رواتــــــــــب املـــوظـــفـــني 

املحلية  الــتــحــويــل  وخـــدمـــات 

ــة، وطــــلــــب دفـــاتـــر  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ و الـ

الــــــــشــــــــيــــــــكــــــــات وشـــــــــــهـــــــــــادات 

الــــتــــدقــــيــــق، واالطــــــــــــالع عــلــى 

الحسابات،  جميع  تفاصيل 

كشوفات  وتحميل  وطــبــاعــة 

الــحــســابــات، وخــدمــة اإليـــداع 

وغيرها.

وتــتــضــمــن خــدمــة تــحــويــل 

رواتــب املوظفني وغيرها من 

الـــحـــوافـــز بـــســـرعـــة وســهــولــة 

عـــبـــر اإلنــــتــــرنــــت، إلـــــى جــانــب 

ــزة نــــقــــاط الـــبـــيـــع الـــتـــى  ــ ــهـ ــ أجـ

تــــســــهــــل عـــمـــلـــيـــة الــــبــــيــــع فــي 

ــا أكـــثـــر  ــهـ ــلـ ــعـ الـــــشـــــركـــــات، وجـ

كل  توافر  مع  وأمانًا  سالسة 

امتيازاتها.

اتفاقية مع «فيزا»

ــيـــان» قـــد وقــع  ــان «بـــوبـ ــ وكـ

اتـــفـــاقـــيـــة مـــــع شــــركــــة «فـــيـــزا 

ـــــاملــــــيــــــة» ملـــــنـــــح عــــمــــالئــــه  الــــــعـ

أصـــــــــــحـــــــــــاب املـــــــــشـــــــــروعـــــــــات 

الحصول  فــرصــة  الــصــغــيــرة، 

عــــلــــى مـــــزايـــــا مــــتــــعــــددة عــنــد 

«فــيــزا»  لبطاقة  استخدامهم 

االئتمانية للشركات.

زيد السعدون

ج 4 فائزين آخرين بـ 5000 دينار لكل منهم في سحوبات «الجوهرة»
ّ

تو

«الوطني» يكافئ أحمد بـ 250 ألف دينار

أكــــد بــنــك الــكــويــت الــوطــنــي حــرصــه 

على مكافأة عمالئه بمنحهم مجموعة 

ــــن الــــســــحــــوبــــات والــــجــــوائــــز  مـــمـــيـــزة مـ

عـــلـــى مـــــــدار الـــــعـــــام، فـــــي إطـــــــار ســعــيــه 

لــتــقــديــم أفــضــل الــخــدمــات والـــعـــروض، 

ــم بــــجــــوائــــز تـــتـــمـــاشـــى مــع  ــهـ ــأتـ ــافـ ــكـ ومـ

تطلعاتهم.

ــــى إجــــــــراء فــعــالــيــة  ــنـــك إلــ ــبـ وعــــمــــد الـ

خاصة بسحب الجوهرة ربع السنوي 

ممثل  بحضور  ديــنــار،  ألــف   250 على 

عن وزارة التجارة والصناعة، وممثليه 

وممثل عن شركة «ديلويت» العاملية.

ــنـــك الـــســـحـــب الـــــــذي تــم  ــبـ وأجــــــــرى الـ

نقله مــبــاشــرة عــبــر بــرنــامــج «ديــوانــيــة 

ــاقــــوت واألنـــــــصـــــــاري» عـــلـــى إذاعـــــة  ــيــ الــ

ــــالن عن  ــكـــويـــت»، إذ تـــم اإلعــ «نـــبـــض الـ

فوز عبير دهراب أمير أحمد بـ250 ألف 

دينار.

وشــمــلــت الــفــعــالــيــة الــخــاصــة إجـــراء 

مسابقة عبر أثير اإلذاعــة شملت طرح 

مجموعة من األسئلة التي تدور حول 

حساب «الــجــوهــرة»، والــتــي تــم بعدها 

ــهـــواء  ــرعـــة عـــشـــوائـــيـــة عـــلـــى الـ إجـــــــراء قـ

الفائزين  من  اثنان  حصل  إذ  مباشرة، 

ــة بـــمـــبـــلـــغ 700  ــيــ ــرائــ عـــلـــى قـــســـيـــمـــة شــ

في  األربــش  علي  مجوهرات  من  دينار 

من  مميز  تفاعل  وســط  الــحــمــراء،  بــرج 

االجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع  متابعي 

«الوطني». الخاصة بـ

وكــــان الــبــنــك قـــد أجــــرى خـــالل شهر 

مارس سحوبات الجوهرة األسبوعية، 

مرضي  أرف  دينار،  بمبلغ 5000  وفــاز 

حسن،  محمد  وعــبــدالــعــزيــز  الــعــازمــي، 

وأحمد  تشاكيواال،  الدين  فخر  وعزيز 

فؤاد بهبهاني.

ويمكن فتح حساب «الجوهرة» بكل 

سهولة من خالل خدمة «الوطني عبر 

اإلنترنت» و«الوطني عبر املوبايل»، أو 

من خالل زيارة أقرب فروع البنك.

الخدمات  مجموعة  عــام  مدير  وقــال 

العثمان،  محمد  الشخصية،  املصرفية 

ــة بــالــســحــب  إن إجـــــــراء فــعــالــيــة خـــاصـ

ربـــع الــســنــوي لــحــســاب الــجــوهــرة هــذه 

املــرة، يأتي في إطــار الــتــزام «الوطني» 

بـــمـــكـــافـــأة عـــمـــالئـــه بــشــكــل اســتــثــنــائــي 

على مــدار الــعــام، وهــو ما يمثل ركيزة 

ـــي إســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــه إلثـــــراء  أســـاســـيـــة فـ

الــتــجــربــة املــصــرفــيــة الـــتـــي يــحــصــلــون 

عليها.

وأضاف العثمان «لم تثننا الظروف 

االستثنائية وما تفرضه من قيود على 

أن نــكــون األقــــرب لــعــمــالئــنــا، مــن خــالل 

تمكنهم  الـــتـــي  اإللــكــتــرونــيــة  قــنــواتــنــا 

مـــن إتـــمـــام كـــافـــة مــعــامــالتــهــم بــســرعــة 

على  بالحفاظ  منا  والتزامًا  وسهولة، 

باستمرار  معهم  والتواصل  سالمتهم 

لتلبية كل احتياجاتهم وتطلعاتهم».

وأشار العثمان إلى أن زيادة اعتماد 

ــنـــوات اإللــكــتــرونــيــة  ــقـ الـــعـــمـــالء عــلــى الـ

للبنك، يعكس ريادته وتفوقه في تقديم 

املتميزة  الرقمية  املصرفية  الــخــدمــات 

ــه، ونـــــجـــــاح إســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــه  ــمــــالئــ ــعــ لــ

ــــي، إذ  ــمـ ــ ــرقـ ــ ــبــــاقــــيــــة لـــلـــتـــحـــول الـ ــتــ االســ

انعكس ذلك على زيادة أعداد حسابات 

طريق  عن  فتحها  تم  التي  «الجوهرة» 

برنامج خدمة «الوطني عبر املوبايل» 

بــنــســبــة 87 فـــي املـــئـــة مـــقـــارنـــة بــالــعــام 

املاضي.

وأكد العثمان حرص «الوطني» على 

تــرســيــخ ثــقــافــة االدخـــــار لـــدى الــعــمــالء 

ــار  ــتــــالف شـــرائـــحـــهـــم، فــــي إطــ عـــلـــى اخــ

عد 
ُ
سعيه لتحقيق الشمول املالي، إذ ي

حساب «الجوهرة» أحد أبرز املنتجات 

الــتــي تمنحهم الــعــديــد مــن املــزايــا بما 

يساهم في تشجيعهم على االدخار.

جوائز متنوعة

تلقائيًا  عــمــالء «الـــجـــوهـــرة»  يــدخــل 

 5000 بقيمة  جــوائــز  على  السحب  فــي 

ديـــنـــار  ألـــــف  و125  أســـبـــوعـــيـــًا،  ــنــــار  ديــ

 250 بقيمة  الكبرى  والجائزة  شهريًا، 

كل  إن  بحيث  سنويًا،  ربــع  ديــنــار  ألــف 

في  بإيداعها  العميل  يقوم  ديــنــارًا   50

الفائز  ليكون  فرصة  تمنحه  الحساب 

التالي.

العثمان: 

87 في املئة زيادة سنوية 

بحسابات «الجوهرة» 

عن طريق «الوطني عبر 

املوبايل» 

م عبير أحمد شيك الجائزة الكبرى
ّ
العثمان يسل

 «سامسونغ البابطني» 
ّ

«الخليج» يضم

إلى «Easy Pay» للبطاقات االئتمانية
كـــشـــف بـــنـــك الـــخـــلـــيـــج عــــن انــضــمــام 

املتكاملة»،  للحلول  «البابطني  شــركــة 

وكــيــل «ســامــســونــغ» فــي الــكــويــت، إلــى 

قــائــمــة املــحــالت املــشــاركــة فــي بــرنــامــج 

فــي  ــه  ــ ــوعـ ــ نـ ــــن  مــ األول   «Easy Pay»

الــكــويــت، الــتــي يــزيــد عــددهــا على 100 

محل مشارك. 

ــيــــح الــــبــــرنــــامــــج لـــلـــعـــمـــالء مــن  ــتــ ويــ

حاملي بطاقات «الخليج» االئتمانية/ 

شــــراء الــســلــع والــخــدمــات مــن املــحــالت 

ــة وتــقــســيــط قيمة  ــاركـ الـــتـــجـــاريـــة املـــشـ

أو  ــوائــــد  فــ أي  دون  مــــن  مــشــتــريــاتــهــم 

رسوم على املعاملة.

للحلول  «الــــبــــابــــطــــني  وتأسست 

ـــ «ســامــســونــغ  املــتــكــامــلــة»، املـــعـــروفـــة بـ

الـــــــــبـــــــــابـــــــــطـــــــــني»، ووكــــــــــيــــــــــل هـــــــواتـــــــف 

عام 1999،  الــكــويــت  فــي  «ســامــســونــغ» 

التجزئة،  بيع  في  متخصصة  كشركة 

وخدمة ما بعد البيع للهواتف النقالة، 

وبدأت كموزع معتمد لهواتف العالمة 

في الكويت، واليوم هي الوكيل املعتمد 

واألجهزة  النقالة  لهواتــفــهــا  والوحيد 

 Easy» اللوحية، وسيوفر انضمامها لـ

Pay» فرصة لعمالء «الخليج» للتسوق 

بطريقة  املــفــضــلــة  مــنــتــجــاتــهــم  وشـــــراء 

دفع ميسرة.

وقـــــــــال املـــــديـــــر الـــــعـــــام لــلــمــجــمــوعــة 

املــصــرفــيــة لـــألفـــراد فـــي الــبــنــك، محمد 

أحـــد  ــــو  هـ  «Easy Pay» إن  الــــقــــطــــان، 

الخدمات التي يفخر بها البنك كثيرًا، 

ألثرها الكبير في تسهيل حياة العمالء 

وتــمــكــيــنــهــم مـــن تــقــســيــط مــشــتــريــاتــهــم 

على مدى 12 شهرًا من دون أي فوائد 

أو رســـــــوم عـــلـــى املـــعـــامـــلـــة، مـــرحـــبـــًا بـــ 

البرنامج  «ســامــســونــغ الــبــابــطــني» فــي 

«Easy Pay»، وداعيًا العمالء إلى انتهاز 

الفرصة عند تسوقهم منها.

التنفيذي  الــرئــيــس  جــهــتــه، قـــال  مــن 

املــتــكــامــلــة  للحلول  الــبــابــطــني  لــشــركــة 

خالد املجرن الرومي، إن «الخليج كان 

فترة  منذ  البابطني  ملجموعة  ــا 
ً
شــريــك

طويلة».

وأضـــــاف «يــســعــدنــي أن تــمــتــد هــذه 

الـــشـــراكـــة مـــن خــــالل الـــتـــعـــاون الــجــديــد 

عبر برنامج (Easy Pay) من (الخليج) 

إلى  وأتطلع  لعمالئنا،  الفائدة  لتقديم 

إطـــالق املــزيــد مــن الــبــرامــج واملـــبـــادرات 

، بـــمـــا يــتــمــاشــى 
ً
املـــشـــتـــركـــة مـــســـتـــقـــبـــال

محفظة  لــــزيــــادة  إســتــراتــيــجــيــتــنــا  مـــع 

عالمتنا التجارية».

ممثلو «الخليج» و«البابطني للحلول املتكاملة»
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مرمي بندق 

يعقــد مجلــس الــوزراء 
جلسته االعتيادية غدا االثنني 
برئاسة سمو رئيس الوزراء 
الشــيخ صباح اخلالد، حيث 
يبــّت املجلس فــي إجراءات 
وضــع القوانــني احملالة من 
مجلس األمة موضع التنفيذ 
والتي تشــمل تأجيل اقساط 
القــروض، وإلغــاء احلبــس 
االحتياطي  في قضايا الرأي، 
ودعم وضمان متويل البنوك 
مــن  للمتضرريــن  احملليــة 
وقالت  جائحــة «كورونــا». 
مصادر مطلعة في تصريحات 
خاصة لـ«األنباء» إن املجلس 
سيصادق على القوانني احملالة 
له من مجلس األمة ويحولها 
الى صاحــب الســمو األمير 
لتصديق ســموه عليها ومن 
ثم النشر في اجلريدة الرسمية 
«الكويــت اليوم». وكشــفت 
املصادر عن ان املادة رقم ٥ من 
قانون تأجيل األقساط تنص 
علــى ان يعمل بالقانون فور 
الرسمية  اجلريدة  في  نشره 
«الكويــت اليوم». وبينت ان 
تفعيــل القانــون اعتبارا من 
رواتب أبريل يتطلب نشره في 
ملحق خاص للجريدة الرسمية 
«الكويت اليوم» وعدم االنتظار 
الى املوعد االعتيادي لصدور 
اجلريدة األحد املقبل إلفساح 
الوقت لتعميم اآللية الرسمية 
امام اجلهــات املعنية بتنفيذ 
القانون ومنها صندوقا األسرة 
و«التأمينــات»  واملتعثريــن 
و«االئتمــان» والهيئة العامة 
لإلســكان، والبنوك اجلاهزة 

فرق متابعة العمل اخليري 
خالل رمضان بكامل جهوزيتها

بشرى شعبان

علمت «األنباء» من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون 
االجتماعيــة عن انتهاء الوزارة مــن توزيع فرق املراقبة 
والتفتيــش اخلاصــة بالعمل اخليري لالنطــالق في كل 
احملافظات مع بداية شــهر رمضــان. وبينت املصادر انه 
سيتم التشدد في جمع التبرعات داخل املساجد والتأكد من 
االلتزام باالشتراطات الصحية باإلضافة الى احلرص على 
ان يكون مندوب اجلمعية من موظفي اجلمعيات اخليرية 
وإقاماتهم مسجلة على ملف اجلمعية في القوى العاملة. 
وأكدت املصادر انه ســيتم التنســيق مــع القوى العاملة 
و«الداخلية» التخاذ اإلجراءات القانونية ضد أي مخالفة.

السفيرة األميركية ألينا رومانوسكي

رومانوسكي لـ«األنباء»: 
التقارير األميركية 

عن «حقوق اإلنسان» 
واقعية وتستهدف 

تشجيع احلكومات 
02على إنهاء االنتهاكات

تساهل حكومي أمام الـ«خمس بصوتني»
رشيد الفعم

نقلــت مصــادر نيابيــة مــن جلنــة 
«الداخليــة والدفاع»، ان هناك تســاهال 
من احلكومة في مناقشة تعديل الدوائر 
االنتخابية جلهة طرح االقتراحات اخلاصة 
بتعديلها إلى ٥ دوائر بصوتني لكل ناخب.
وقالت املصادر في تصريح خاص 
لـ«األنباء» إن احلكومة أبدت جتاوبا مع 
املطالب النيابية جلهة ضرورة تعديل 
الدوائر عن وضعها احلالي وخصوصا

ما يتعلق بحق الناخب في اإلدالء بصوته 

للمرشحني والعدد الذي يتاح له في ذلك.
وأضافــت ان جميــع االقتراحــات 
بقوانني التي قدمها النواب التي تتعلق 
بقضية الدوائر ســتطرح للنقاش في 
جلنــة «الداخلية والدفاع» ورمبا دمج 
البعض منها إذا كانت متشابهة، مشيرة 
إلى ان الـ«خمــس بصوتني» قد يكون 
األقرب إلى املناقشة مع اجلانب احلكومي 
ورمبا اإلقرار. وأحملت املصادر إلى ان 
اجلانب احلكومي لم يفصح عن قراره 
النهائي في هذا اجلانب إال أن التساهل 
الذي ملسته اللجنة يوحي بقبول فكرة 

«اخلمــس دوائر بصوتني». وشــددت 
املصــادر على ان اللجنــة ملتزمة مبا 
ورد في االقتراحات النيابية، كما أنها 
على أمت االستعداد لتلقي أي اقتراحات 
جديدة أو مالحظات مــن النواب فيما 
يخص القضية التي ستكون حاضرة 
ومــن ضمن االهتمامات النيابية خالل 

املرحلة املقبلة.
وأوضحت املصادر ان اللجنة تتفهم 
احلسابات احلكومية في قضية الدوائر 
لكن النقاش سيوصل اجلانبني إلى تفاهم 

قد يفضي إلى اتفاق حول املوضوع.

مصادر من «الداخلية» البرملانية لـ«األنباء»: احلكومة أبدت جتاوباً بشأن الدوائر دون اإلفصاح عن القرار النهائي

خليفة حمادة

للتنفيذ، والتي لم يصل اليها 
حتى أمس السبت أي آلية او 

تعميم للبدء في التنفيذ.
مصــادر  وأبلغــت  هــذا، 
رفيعة «األنبــاء»، بأن وزير 
املالية ووزير الدولة للشؤون 
االقتصادية واالستثمار خليفة 
حمادة سيعمل على قدم وساق 
لتنفيذ اجراءات تنفيذ قانون 
تأجيــل االقســاط حيث وعد 
النواب بأن تأجيل األقســاط 

سيتم في أسرع وقت.
حول  ســؤال  علــى  وردا 
االنتخابات التكميلية، أجابت 
املصادر بــأن القانون ينص 
علــى فتح باب الترشــح في 
اليــوم التالي لصــدور قرار 
وزير الداخلية خالل شهرين 
مــن تاريخ اعالن خلو املقعد 
الذي مت في ٣٠ مارس املاضي، 
اي لدى وزارة الداخلية حتى 
٣٠ مايو املقبــل، ونتوقع ان 
تعقــد االنتخابات بعد عطلة 
واالنتخابات  مباشرة،  العيد 
حسب القانون تعقد بعد شهر 
كحد أدنى من تاريخ فتح باب 
الترشح وشهرين كحد اقصى.

وصول ١٥٠ ألف جرعة 
«أسترازينيكا» ملراكز 

التطعيم باملناطق الصحية

السعودية تستعد ملوسم 
العمرة في رمضان وتطعيم 

العاملني في احلرم املكي
عواصم ـ وكاالت: أعلن نائب وزير احلج 
في السعودية عبدالفتاح مشاط بدء االستعداد 
ملرحلة استقبال املعتمرين في شهر رمضان. 
وأضاف في مداخلة مــع قناة «العربية»، أن 
الســلطات وضعــت االشــتراطات الصحية 

األساسية ملوسم العمرة هذا العام. 
كما كشــف أنه مت تطعيم جميع العاملني 
في احلرم املكي ضد ڤيروس كورونا املستجد، 
مؤكدا وجود إجراءات استباقية سيتم العمل 

بها من شأنها زيادة عدد املعتمرين.
وشدد املسؤول السعودي على أن الهيئات 
املختصة ستشرف على تطبيق االشتراطات 

الصحية بصرامة في احلرمني الشريفني.
التفاصيل ص ٢٠

عبدالكرمي العبداهللا

وصلــت الدفعــة الثانية مــن لقاح 
«استرازينيكا» إلى البالد أمس السبت، 

والتي يقدر عددها بـ ١٥٠ ألف جرعة.
وذكــرت مصــادر صحيــة مطلعــة 
لـ«األنبــاء» أن الدفعــة الثانية ســيتم 
توزيعها على مراكز التطعيم في املناطق 
الصحية خالل األسبوع اجلاري، وذلك 

الستكمال حملة التطعيم. 
ولفتت املصادر إلى أن وزارة الصحة 
ستزيد عدد مراكز التطعيم لتصل إلى 
٧ مراكــز في كل منطقــة صحية خالل 
األسبوع اجلاري وذلك للتوسع في عملية 

التطعيم وزيادة عدد متلقي اللقاح.

األردن: اعتقال الشريف حسن ومقربني 
من األمير حمزة «ألسباب أمنية»

وكاالت: أفادت وكالة األنباء األردنية 
(بتــرا)، بأن مصــدرا أمنيا قال أمس: 
بعد متابعة أمنيــة حثيثة مت اعتقال 
املواطنني األردنيني الشريف حسن بن 
زيد وباسم عوض اهللا الرئيس السابق 
للديوان امللكي وآخرين ألسباب أمنية.
وأضــاف املصــدر أن التحقيق في 

املوضوع جار. 
ونقلــت قناة العربية عن مصادر، 
أن االعتقاالت شملت شخصيات أمنية 
وعشــائرية كبيرة طالت ٢٠ شخصا 

على األقل.
وأكــدت أن االعتقــاالت في األردن 

شــملت مرافقني ومقربني مــن األمير 
حمــزة. وقالــت إن التحقيقــات بدأت 
بالفعل مع الشخصيات التي مت اعتقالها. 
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست»، 
ان السلطات األردنية حتتجز ٢٠ شخصا 
بســبب ما قالت إنه تهديد الســتقرار 

البالد. 
وقالت الصحيفة االميركية نقال عن 
مسؤولني بالقصر امللكي األردني، إن 
االعتقاالت جاءت إثر اكتشاف مؤامرة 
معقدة وبعيدة املدى على القصر، وان 
«املؤامرة ضمت زعماء قبائل ومسؤولني 

بأجهزة أمنية».

«نفط الكويت» حتسم مناقصات 
«تأهيل التربة» بـ ٩٠٠ مليون دوالر

أحمد مغربي

تستعد شركة نفط الكويت لترسية 
مناقصــات معاجلــة التربــة امللوثــة 
بقيمــة تناهز أكثــر مــن ٩٠٠ مليون 
دوالر. وقال مصدر نفطي مسؤول في 
«نفط الكويت» في تصريحات خاصة

لـــ «األنبــاء»، ان الشــركات الفائــزة 
بالعقود محلية هي: شركة خالد اخلرافي 
الفائــزة مبوقعني في شــمال الكويت 
وأيضا في اجلنوب، وشركة انشاءات 
الساير للتجارة الفائزة مبوقع واحد، 
باإلضافة الى الشركة الكويتية لبناء 
املعامل واملقاوالت التي فازت مبوقعني. 
وذكر املصدر ان «نفط الكويت» أسدلت 
الستار على أكبر مشاريع تأهيل التربة 
امللوثة جراء الغزو العراقي الغاشــم 
واملتعلــق بخمــس حزم رئيســية مت 

طرحها مؤخرا، علمــا بأن املناقصات 
مت طرحها على مشــروعني منفصلني. 
وتعرف هذه املشــاريع باسم «احلفر 
والنقل واملعاجلة» في شمال الكويت، 
ومشــروع جنوب الكويــت للتنقيب 
والنقل واملعاجلة والتابع لألمم املتحدة، 
ومن املتوقع أن تعالج ما يقرب من ١٣ 
مليون متر مكعــب من التربة امللوثة 
بالنفط. وبني املصدر ان «نفط الكويت» 
أرسلت توصياتها للترسية النهائية، 
الى اجلهاز املركزي للمناقصات العامة، 
والــذي من املتوقــع ان يتخــذ قراره 
بالترســية خالل األيام املقبلة وفقا ملا 
تراه شركة نفط الكويت، علما بأنه مت 
اســتبعاد عطاء إحدى الشركات التي 
تقدمت بأدنى العروض املالية في إحدى 
املناقصات وذلــك لعدم قبول عطائها 

الفني واملالي.
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عواصم - وكاالت: رغم اضطرار املاليني 
حول العالم لقضاء عطلة عيد الفصح ضمن 
إجراءات حجر غير مسبوقة، جاءت أخبار 
مبشرة من كل من أميركا وبريطانيا، فقد 
أعلنت الواليات املتحدة تطعيم أكثر من 
١٠٠ مليون أميركي وباتت أميركا أول بلد 
فــي العالم يعطي جرعة أولى من اللقاح 
على األقل ألكثر من نصف سكانه البالغني. 
وتعهد الرئيس جو بايدن بأن يتم تطعيم 

غالبية السكان في غضون أسابيع. 
مــن جهتهــا، أعلنــت بريطانيا أمس 
تســجيل ١٠ وفيــات جديــدة خــالل ٢٤ 
ساعة وهي أقل حصيلة يومية لضحايا 
اجلائحة منذ منتصف سبتمبر املاضي. 
وقالت وزارة الصحة البريطانية في بيان 
صحافي، إنها أحصت كذلك ٣٤٢٣ إصابة 
جديدة بالڤيروس التاجي، األمر الذي رفع 
إجمالي اإلصابــات املؤكدة الى ٤ ماليني 
و٣٥٧ ألــف حالة. ومن املقــرر أن يعلن 
رئيس الوزراء بوريس جونســون غدا 
تفاصيل إعادة فتح األنشطة االقتصادية 

ورفع القيود.
التفاصيل ص ٢٠

أميركا طّعمت نصف 
سكانها وبريطانيا تسجل 

أدنى وفيات في ٦ أشهر

إداريو «صناعات الغامن» خالل حفل التوقيع االفتراضي

شركة شيري الصينية للسيارات ُتبرم 
اتفاقية مع «صناعات الغامن» إلطالق 

19مجموعة سيارات جديدة في الكويت 

24مصر: ٢٢ مومياء ملكية تنتقل في «موكب ذهبي» إلى موقعها اجلديد 

موكب املومياوات يغادر املتحف املصري إلى مقرها اجلديد في املتحف القومي للحضارة املصرية في الفسطاط وفي اإلطار مومياء امللك رمسيس الثاني  (رويترز)

بينهم شخصيات أمنية وعشائرية كبيرة

اقتصـاد
االحد ٤ ابريل ٢٠٢١
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نبيل معروف رئيسًا تنفيذيًا لـ «الوطني لالستثمار»
الوطني  شــركة  أعلنت 
لالستثمـــــــار، الــــــذراع 
االستثمارية ملجموعة بنك 
الكويت الوطني، عن تعيني 
نبيل معــروف في منصب 
الرئيس التنفيذي للشركة، 
حيث يتمتع بخبرة وكفاءة 
اإلقليميــة  األســواق  فــي 
تؤهلــه  التــي  والعامليــة، 
لتنفيذ اخلطة االستراتيجية 

للشركة.
وفي إطار مهامه كرئيس 
تنفيــذي لشــركة الوطني 
ســيتعاون  لالســتثمار، 
معروف مــع مجلس إدارة 
الشركة وفريق القيادة بها 
أهداف  وتنفيــذ  لتطبيــق 
مكانتها  وتعزيز  الشــركة 
بني الشركات االستثمارية 

في الكويت واملنطقة.
ويعكس تعيني معروف 
اســتقرار اجلهــاز اإلداري 
الوطني  بــه  تتمتع  الــذي 
لالســتثمار، إذ ميثل دفعة 
قوية نحو حتقيق األهداف 
واخلطــط  االســتراتيجية 
املوضوعــة لتعزيز مكانة 

يتطلع للعمل معها لقيادة 
الشركة نحو آفاق جديدة.

وقبــل تعيــني معروف 
الرئيــس  منصــب  فــي 
الوطني  لشركة  التنفيذي 
لالســتثمار، شغل منصب 
نائــب الرئيــس التنفيذي 
للشــركة على مدار الست 
وارتقى  املاضيــة،  أعــوام 
خــالل مســيرته بالعديــد 
من املناصب في القطاعني 
املصرفــي واالســتثماري، 
حيث انضــم معروف إلى 
بنك الكويــت الوطني عام 
٢٠٠١ وشغل منصب رئيس 
تطوير املنتجات - اخلدمات 
االستثمارية في بنك الكويت 
الوطنــي، وتولــى منصب 
رئيــس إدارة الثروات في 
شركة الوطني لالستثمار. 
درجة  معروف  ويحمل 
البكالوريوس في التمويل 
من جامعة بوسطن، وشارك 
فــي العديــد مــن البرامج 
القيادية لكبرى اجلامعات 
الدولية منها برامج جامعة 

هارفارد ووارتون.

احمللية والعاملية من خالل 
االســتثمار  إدارة  توليــه 
االستشــارية  واخلدمــات 
وسيقوم  التداول،  وخدمة 
كرئيس  منصبه  خالل  من 
تنفيــذي للشــركة بقيادة 
محليــا  الشــركة  أعمــال 
وإقليميــا واإلشــراف على 
فيهــا.   العمليــات  ســير 
وتعليقــا على تعيينه قال 
معروف: «يسعدني أن أحظى 
بقيادة فريق استثنائي في 
الوطني لالستثمار، والذي 
يضــم نخبة مــن الكفاءات 
املؤهلة القادرة على جتاوز 
كافة الصعاب، حيث أتطلع 
إلى مواصلة مشوار جناح 
موقعها  وتعزيز  الشــركة 
كشركة اســتثمارية رائدة 

في املنطقة».
وأكد معروف أن شركة 
متتلك  لالستثمار  الوطني 
االســتراتيجية الواضحــة 
والرؤية السليمة ملواصلة 
النمــو والتطــور، كما أنه 
واملؤهالت  بالكوادر  يزخر 
االستثمارية واملصرفية التي 

ميتلك خبرة تقارب الـ ٣٠ عاماً في القطاع املصرفي واالستثماري

نبيل معروف

تقارب الـ ٣٠ عاما في القطاع 
واالســتثماري،  املصرفــي 
ومعرفة عميقة باألســواق 

الشــركة علــى الســاحتني 
احمللية واإلقليمية.

خبرة  معروف  وميتلك 

«املركز»: الضغوط على امليزانية ستدفع باجتاه اخلصخصة
شارك الرئيس التنفيذي 
للمركز املالي الكويتي «املركز» 
علي حسن خليل، في املؤمتر 
االفتراضي الذي نظمته مجلة 
جلوبــال فاينانــس بعنوان 
املصرفية  اخلدمــات  «قطاع 
واملالية في الكويت»، وذلك 

في ٢٣ مارس ٢٠٢١. 
وشهد االجتماع االفتراضي 
مشاركة محافظ بنك الكويت 
املركــزي، د.محمد الهاشــل، 
ونخبة من اخلبراء والرؤساء 
للمصــارف  التنفيذيــني 
ناقشــوا  الذيــن  الكويتيــة 
تأثير جائحة كوفيد-١٩ على 
االقتصاد الكويتي، والتحول 
نحــو اخلدمــات املصرفيــة 
الرقميــة، وخطــة التنميــة 
االقتصادية للدولة. وشارك 
«املركز» في املؤمتر باعتباره 
املؤسسة املالية غير املصرفية 

الوحيدة ممثال هذا القطاع.
فــي  مشــاركته  وخــالل 
املؤمتر، قال خليل إن إجراءات 
اإلغالق العام، وتقييد حركة 
التنقل التي فرضتها جائحة 
ڤيروس كوفيد-١٩ أدت إلى 
اإلنتاجية  مستويات  تراجع 
فــي كل القطاعــات تقريبا، 
مبا في ذلــك قطاع اخلدمات 

توقعناه. وبشــكل عــام، إذا 
نظرنا إلى أرباح الشــركات 
املدرجة في البورصة لسنة 
٢٠٢٠، جنــد أنهــا تراجعت 
٦٠٪ على أساس سنوي، مع 
تراجع أربــاح البنوك ٥٠٪. 
وكان قطاعا العقار واخلدمات 
املالية أكبر اخلاســرين، في 
حني كان أداء قطاع االتصاالت 
جيد ومعقول، حيث انخفض 

٢٥٪ فقط».
وحول التعافي االقتصادي 
املرتقب، صرح خليل قائال: 
«نرى حاليا إشارات إيجابية 

الهيكلية». وجتدر اإلشــارة 
إلــى أن البنــوك الكويتيــة، 
حتت إشــراف بنــك الكويت 
املركزي، لعبــت دورا داعما 
في هذا املجال وواصلت توفير 
السيولة لغالبية القطاعات، 
األمر الذي ســاعد االقتصاد 
الكويتي بشــكل كبير خالل 

املرحلة الراهنة.
وفيما يتعلق باحلاجة إلى 
صياغة خطة تنمية شاملة 
لتنويــع االقتصاد الكويتي 
وحتفيــز منو فرص العمل، 
أكد خليل أن الفرص املتاحة 
في  الدولة  جهود  لتســريع 
هذا املجال تكمن في تعزيز 
منــو الشــركات الصغيــرة 
واملتوســطة، إال أنــه ميكن 
حتســني بيئة األعمال أيضا 
لتصبح أكثر مالءمة لتأسيس 
األعمــال التجاريــة. وتعــد 
التركيبة السكانية قوة داعمة 
األعمال  وتأسيس  للتنويع 
أيضا. كما أن الضغوط على 
ميزانية الدولة ستدفع باجتاه 
وستســتكمل  اخلصخصة، 
هذه اجلهود عبــر مبادرات 
تهدف إلى تعزيز خلق فرص 
العمل للعمالة الوطنية في 

هذا املجال.

تدعم تعافي القطاع املصرفي، 
للتســوق  التجزئة  ومتاجر 
عبــر اإلنترنــت، والضيافة 
الكويــت،  فــي  والترفيــه 
والتعليم، والرعاية الصحية، 
والتكنولوجيــا. ونثــق بأن 
القطاعات التي ستوفر هذه 
بوتيرة  ستنتعش  اخلدمات 
أســرع، فــي حــني أن قطاع 
العقارات التجارية والسكنية، 
واملقاوالت العامة، وخدمات 
الضيافــة خــارج الكويــت، 
لألعمال  املوجهــة  والفنادق 
ستشهد العديد من التحديات 

خالل مشاركته في املؤمتر االفتراضي لـ «جلوبال فاينانس»

علي حسن خليل خالل مشاركته في املؤمتر االفتراضي ملجلة جلوبال فاينانس

املصرفية، مما تسبب في آثار 
جتارية واقتصادية عميقة.

وأوضح: «إن بيئة األعمال 
فــي الكويت أصبحــت أكثر 
تطلعــا إلى الداخل، ما يوفر 
للشــركات  مواتيــة  فرصــا 
احمللية في قطاعات الترفيه 
والضيافة والتعليم والرعاية 
الصحيــة في ظل اســتمرار 
فــرض القيود على الســفر 
للخــارج. وعلــى الرغم من 
أن تأثيــر جائحــة ڤيروس 
(كوفيــد-١٩) كبيــرا، إال أن 
الوضــع أفضــل بكثيــر مما 

كشفت شركة مستشار 
البناء، فــي بيان صحافي، 
لتوفيــر  تخطيطهــا  عــن 
احللــول  مــن  مجموعــة 
التشــييد  لقطــاع  املثلــى 

٦٫٨ مليارات دوالر أصول مدارة
تدير شركة الوطني لالستثمار أصول 
إقليمية ودولية بقيمة تزيد على ٦٫٨ مليارات 
دوالر، ولها حضور إقليمي في الكويت 
واإلمــارات والبحرين ومصــر وتركيا. 
وتستفيد شــركة الوطني لالستثمار من 
خبراتها احمللية واإلقليمية الواســعة من 
خــالل اجلمع بني نقاط القــوة واملوارد 
والشبكة العاملية لبنك الكويت الوطني - 
أحد أكبر وأقدم املؤسسات املالية واملصرفية 
في املنطقــة - وذلك بغرض تقدمي حلول 

متكاملــة ذات قيمة مضافــة، ومنتجات 
مبتكــرة، وبحوث موضوعيــة، وخدمة 
مميزة. وتعمل شركة الوطني لالستثمار 
من خالل شبكة أعمال إقليمية تتوزع في 
كل من الكويت واململكة العربية السعودية 
واإلمارات العربية املتحدة والبحرين وتركيا 
ومصر، ومع أكثر من ١٥٨ خبيرا استثماريا، 
وتفخر الشركة بقدرتها في الوصول إلى 
نطاق عاملي واسع، وحضور إقليمي مرموق 

ومستوى خدمة شخصي.

«مستشار البناء» تخطط لتطوير منظومة 
البناء الكويتية.. مببادرات ذكية

وذلك  الكويتي  والعمــران 
لتقدمي حزمة من املبادرات 
واألفكار واإلبداعات لتحسني 
منظومة العمران في الكويت 
واملنطقة وتأتي هذه املبادرة 
عبر فريق عمل متطور يركز 
على حتقيق أفضل عوامل 
البناء احلديث الذي يربط 
املاضي والعراقة اخلليجية 

بالتطور العصري.
ومن خالل تطور عملياتها 
حققت شركة مستشار البناء 
تقدما كبيرا على مســتوى 
وذلك  املاضية،  الســنوات 
من خالل خبرتها العميقة 
والواسعة في مجال اإلشراف 
حيث حترص الشركة على 
إرضاء العمالء، حيث قامت 
منذ بدء أعمالها باإلشراف 
على البناء بتحقيق متيزا 
نوعيا، حيث نفذت متابعة 
دقيقــة على أكثــر من ٢٧٠ 
قسيمة مت تسليمها ملالكها 
وفق أفضل أسس عمليات 

اإلشراف.
وفي إطار إستراتيجيتها 
وخططهــا التنموية قررت 
الشــركة فــي ٢٠١٨ خوض 
مجال البنــاء ومتكنت من 
حتقيق تطور ايجابي يعكس 
خبرتهــا العميقــة، حيــث 
احتلت ومن خالل املنافسة 
القوية مركزا متميزا من بني 
أكبر خمس شركات محلية 

في القطاع األهلي.
وتعد مستشار البناء، هي 
األولى على مستوى اخلليج 
االجتماعــي  التأثيــر  فــي 
ومواقع التواصل السوشيال 
ميديــا لتوفيــر املعلومات 
واإلرشــادات  والبيانــات 
في مجــال البناء، ومتكنت 
منذ عام ٢٠١٨ وحتى العام 
احلالــي من إجناز أكثر من 

٧٠مشــروعا يسجل ضمن 
أعمالها التــي نفذتها وفق 
أفضل املواصفــات واألطر 
ذات اجلــودة العاليــة في 
واإلشــراف  املتابعة  مجال 

والبناء.
«مستشــار  ومتضــي 
تطلعاتهــا  عبــر  البنــاء» 
املستمرة لتحسني السكن في 
الكويت واخلليج ومن خالل 
ذلــك تعكف علــى تطوير 
أعمالها في الكويت واخلليج 
واالنتشار  الريادة  لتحقق 
مســاعيها  فــي  وتســتمر 
لتعزيز قاعدة عمالئها من 
خــالل تواجدهــا في قطاع 
البنــاء بهدف التركيز على 
تقدمي أفضل احللول ومبا 
العاملية  التطورات  يواكب 
في إطار متطلبات السوق 

احمللية واإلقليمية.
إلى  الشــركة  وحترص 
حصتهــا  مســتوى  رفــع 
السوقية في قطاع األعمال 
لتصبح واحــدة من كبرى 
الشركات التي تدعم رؤية 
الكويــت ٢٠٣٥ وما يترتب 
على ذلك من تطور اقتصادي 
وتنموي في قطــاع البناء 
محليا  والتعمير  واإلنشاء 

وإقليميا.

اقتصـاد
االحد ٤ ابريل ٢٠٢١
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نبيل معروف رئيسًا تنفيذيًا لـ «الوطني لالستثمار»
الوطني  شــركة  أعلنت 
لالستثمـــــــار، الــــــذراع 
االستثمارية ملجموعة بنك 
الكويت الوطني، عن تعيني 
نبيل معــروف في منصب 
الرئيس التنفيذي للشركة، 
حيث يتمتع بخبرة وكفاءة 
اإلقليميــة  األســواق  فــي 
تؤهلــه  التــي  والعامليــة، 
لتنفيذ اخلطة االستراتيجية 

للشركة.
وفي إطار مهامه كرئيس 
تنفيــذي لشــركة الوطني 
ســيتعاون  لالســتثمار، 
معروف مــع مجلس إدارة 
الشركة وفريق القيادة بها 
أهداف  وتنفيــذ  لتطبيــق 
مكانتها  وتعزيز  الشــركة 
بني الشركات االستثمارية 

في الكويت واملنطقة.
ويعكس تعيني معروف 
اســتقرار اجلهــاز اإلداري 
الوطني  بــه  تتمتع  الــذي 
لالســتثمار، إذ ميثل دفعة 
قوية نحو حتقيق األهداف 
واخلطــط  االســتراتيجية 
املوضوعــة لتعزيز مكانة 

يتطلع للعمل معها لقيادة 
الشركة نحو آفاق جديدة.

وقبــل تعيــني معروف 
الرئيــس  منصــب  فــي 
الوطني  لشركة  التنفيذي 
لالســتثمار، شغل منصب 
نائــب الرئيــس التنفيذي 
للشــركة على مدار الست 
وارتقى  املاضيــة،  أعــوام 
خــالل مســيرته بالعديــد 
من املناصب في القطاعني 
املصرفــي واالســتثماري، 
حيث انضــم معروف إلى 
بنك الكويــت الوطني عام 
٢٠٠١ وشغل منصب رئيس 
تطوير املنتجات - اخلدمات 
االستثمارية في بنك الكويت 
الوطنــي، وتولــى منصب 
رئيــس إدارة الثروات في 
شركة الوطني لالستثمار. 
درجة  معروف  ويحمل 
البكالوريوس في التمويل 
من جامعة بوسطن، وشارك 
فــي العديــد مــن البرامج 
القيادية لكبرى اجلامعات 
الدولية منها برامج جامعة 

هارفارد ووارتون.

احمللية والعاملية من خالل 
االســتثمار  إدارة  توليــه 
االستشــارية  واخلدمــات 
وسيقوم  التداول،  وخدمة 
كرئيس  منصبه  خالل  من 
تنفيــذي للشــركة بقيادة 
محليــا  الشــركة  أعمــال 
وإقليميــا واإلشــراف على 
فيهــا.   العمليــات  ســير 
وتعليقــا على تعيينه قال 
معروف: «يسعدني أن أحظى 
بقيادة فريق استثنائي في 
الوطني لالستثمار، والذي 
يضــم نخبة مــن الكفاءات 
املؤهلة القادرة على جتاوز 
كافة الصعاب، حيث أتطلع 
إلى مواصلة مشوار جناح 
موقعها  وتعزيز  الشــركة 
كشركة اســتثمارية رائدة 

في املنطقة».
وأكد معروف أن شركة 
متتلك  لالستثمار  الوطني 
االســتراتيجية الواضحــة 
والرؤية السليمة ملواصلة 
النمــو والتطــور، كما أنه 
واملؤهالت  بالكوادر  يزخر 
االستثمارية واملصرفية التي 

ميتلك خبرة تقارب الـ ٣٠ عاماً في القطاع املصرفي واالستثماري

نبيل معروف

تقارب الـ ٣٠ عاما في القطاع 
واالســتثماري،  املصرفــي 
ومعرفة عميقة باألســواق 

الشــركة علــى الســاحتني 
احمللية واإلقليمية.

خبرة  معروف  وميتلك 

«املركز»: الضغوط على امليزانية ستدفع باجتاه اخلصخصة
شارك الرئيس التنفيذي 
للمركز املالي الكويتي «املركز» 
علي حسن خليل، في املؤمتر 
االفتراضي الذي نظمته مجلة 
جلوبــال فاينانــس بعنوان 
املصرفية  اخلدمــات  «قطاع 
واملالية في الكويت»، وذلك 

في ٢٣ مارس ٢٠٢١. 
وشهد االجتماع االفتراضي 
مشاركة محافظ بنك الكويت 
املركــزي، د.محمد الهاشــل، 
ونخبة من اخلبراء والرؤساء 
للمصــارف  التنفيذيــني 
ناقشــوا  الذيــن  الكويتيــة 
تأثير جائحة كوفيد-١٩ على 
االقتصاد الكويتي، والتحول 
نحــو اخلدمــات املصرفيــة 
الرقميــة، وخطــة التنميــة 
االقتصادية للدولة. وشارك 
«املركز» في املؤمتر باعتباره 
املؤسسة املالية غير املصرفية 

الوحيدة ممثال هذا القطاع.
فــي  مشــاركته  وخــالل 
املؤمتر، قال خليل إن إجراءات 
اإلغالق العام، وتقييد حركة 
التنقل التي فرضتها جائحة 
ڤيروس كوفيد-١٩ أدت إلى 
اإلنتاجية  مستويات  تراجع 
فــي كل القطاعــات تقريبا، 
مبا في ذلــك قطاع اخلدمات 

توقعناه. وبشــكل عــام، إذا 
نظرنا إلى أرباح الشــركات 
املدرجة في البورصة لسنة 
٢٠٢٠، جنــد أنهــا تراجعت 
٦٠٪ على أساس سنوي، مع 
تراجع أربــاح البنوك ٥٠٪. 
وكان قطاعا العقار واخلدمات 
املالية أكبر اخلاســرين، في 
حني كان أداء قطاع االتصاالت 
جيد ومعقول، حيث انخفض 

٢٥٪ فقط».
وحول التعافي االقتصادي 
املرتقب، صرح خليل قائال: 
«نرى حاليا إشارات إيجابية 

الهيكلية». وجتدر اإلشــارة 
إلــى أن البنــوك الكويتيــة، 
حتت إشــراف بنــك الكويت 
املركزي، لعبــت دورا داعما 
في هذا املجال وواصلت توفير 
السيولة لغالبية القطاعات، 
األمر الذي ســاعد االقتصاد 
الكويتي بشــكل كبير خالل 

املرحلة الراهنة.
وفيما يتعلق باحلاجة إلى 
صياغة خطة تنمية شاملة 
لتنويــع االقتصاد الكويتي 
وحتفيــز منو فرص العمل، 
أكد خليل أن الفرص املتاحة 
في  الدولة  جهود  لتســريع 
هذا املجال تكمن في تعزيز 
منــو الشــركات الصغيــرة 
واملتوســطة، إال أنــه ميكن 
حتســني بيئة األعمال أيضا 
لتصبح أكثر مالءمة لتأسيس 
األعمــال التجاريــة. وتعــد 
التركيبة السكانية قوة داعمة 
األعمال  وتأسيس  للتنويع 
أيضا. كما أن الضغوط على 
ميزانية الدولة ستدفع باجتاه 
وستســتكمل  اخلصخصة، 
هذه اجلهود عبــر مبادرات 
تهدف إلى تعزيز خلق فرص 
العمل للعمالة الوطنية في 

هذا املجال.

تدعم تعافي القطاع املصرفي، 
للتســوق  التجزئة  ومتاجر 
عبــر اإلنترنــت، والضيافة 
الكويــت،  فــي  والترفيــه 
والتعليم، والرعاية الصحية، 
والتكنولوجيــا. ونثــق بأن 
القطاعات التي ستوفر هذه 
بوتيرة  ستنتعش  اخلدمات 
أســرع، فــي حــني أن قطاع 
العقارات التجارية والسكنية، 
واملقاوالت العامة، وخدمات 
الضيافــة خــارج الكويــت، 
لألعمال  املوجهــة  والفنادق 
ستشهد العديد من التحديات 

خالل مشاركته في املؤمتر االفتراضي لـ «جلوبال فاينانس»

علي حسن خليل خالل مشاركته في املؤمتر االفتراضي ملجلة جلوبال فاينانس

املصرفية، مما تسبب في آثار 
جتارية واقتصادية عميقة.

وأوضح: «إن بيئة األعمال 
فــي الكويت أصبحــت أكثر 
تطلعــا إلى الداخل، ما يوفر 
للشــركات  مواتيــة  فرصــا 
احمللية في قطاعات الترفيه 
والضيافة والتعليم والرعاية 
الصحيــة في ظل اســتمرار 
فــرض القيود على الســفر 
للخــارج. وعلــى الرغم من 
أن تأثيــر جائحــة ڤيروس 
(كوفيــد-١٩) كبيــرا، إال أن 
الوضــع أفضــل بكثيــر مما 

كشفت شركة مستشار 
البناء، فــي بيان صحافي، 
لتوفيــر  تخطيطهــا  عــن 
احللــول  مــن  مجموعــة 
التشــييد  لقطــاع  املثلــى 

٦٫٨ مليارات دوالر أصول مدارة
تدير شركة الوطني لالستثمار أصول 
إقليمية ودولية بقيمة تزيد على ٦٫٨ مليارات 
دوالر، ولها حضور إقليمي في الكويت 
واإلمــارات والبحرين ومصــر وتركيا. 
وتستفيد شــركة الوطني لالستثمار من 
خبراتها احمللية واإلقليمية الواســعة من 
خــالل اجلمع بني نقاط القــوة واملوارد 
والشبكة العاملية لبنك الكويت الوطني - 
أحد أكبر وأقدم املؤسسات املالية واملصرفية 
في املنطقــة - وذلك بغرض تقدمي حلول 

متكاملــة ذات قيمة مضافــة، ومنتجات 
مبتكــرة، وبحوث موضوعيــة، وخدمة 
مميزة. وتعمل شركة الوطني لالستثمار 
من خالل شبكة أعمال إقليمية تتوزع في 
كل من الكويت واململكة العربية السعودية 
واإلمارات العربية املتحدة والبحرين وتركيا 
ومصر، ومع أكثر من ١٥٨ خبيرا استثماريا، 
وتفخر الشركة بقدرتها في الوصول إلى 
نطاق عاملي واسع، وحضور إقليمي مرموق 

ومستوى خدمة شخصي.

«مستشار البناء» تخطط لتطوير منظومة 
البناء الكويتية.. مببادرات ذكية

وذلك  الكويتي  والعمــران 
لتقدمي حزمة من املبادرات 
واألفكار واإلبداعات لتحسني 
منظومة العمران في الكويت 
واملنطقة وتأتي هذه املبادرة 
عبر فريق عمل متطور يركز 
على حتقيق أفضل عوامل 
البناء احلديث الذي يربط 
املاضي والعراقة اخلليجية 

بالتطور العصري.
ومن خالل تطور عملياتها 
حققت شركة مستشار البناء 
تقدما كبيرا على مســتوى 
وذلك  املاضية،  الســنوات 
من خالل خبرتها العميقة 
والواسعة في مجال اإلشراف 
حيث حترص الشركة على 
إرضاء العمالء، حيث قامت 
منذ بدء أعمالها باإلشراف 
على البناء بتحقيق متيزا 
نوعيا، حيث نفذت متابعة 
دقيقــة على أكثــر من ٢٧٠ 
قسيمة مت تسليمها ملالكها 
وفق أفضل أسس عمليات 

اإلشراف.
وفي إطار إستراتيجيتها 
وخططهــا التنموية قررت 
الشــركة فــي ٢٠١٨ خوض 
مجال البنــاء ومتكنت من 
حتقيق تطور ايجابي يعكس 
خبرتهــا العميقــة، حيــث 
احتلت ومن خالل املنافسة 
القوية مركزا متميزا من بني 
أكبر خمس شركات محلية 

في القطاع األهلي.
وتعد مستشار البناء، هي 
األولى على مستوى اخلليج 
االجتماعــي  التأثيــر  فــي 
ومواقع التواصل السوشيال 
ميديــا لتوفيــر املعلومات 
واإلرشــادات  والبيانــات 
في مجــال البناء، ومتكنت 
منذ عام ٢٠١٨ وحتى العام 
احلالــي من إجناز أكثر من 

٧٠مشــروعا يسجل ضمن 
أعمالها التــي نفذتها وفق 
أفضل املواصفــات واألطر 
ذات اجلــودة العاليــة في 
واإلشــراف  املتابعة  مجال 

والبناء.
«مستشــار  ومتضــي 
تطلعاتهــا  عبــر  البنــاء» 
املستمرة لتحسني السكن في 
الكويت واخلليج ومن خالل 
ذلــك تعكف علــى تطوير 
أعمالها في الكويت واخلليج 
واالنتشار  الريادة  لتحقق 
مســاعيها  فــي  وتســتمر 
لتعزيز قاعدة عمالئها من 
خــالل تواجدهــا في قطاع 
البنــاء بهدف التركيز على 
تقدمي أفضل احللول ومبا 
العاملية  التطورات  يواكب 
في إطار متطلبات السوق 

احمللية واإلقليمية.
إلى  الشــركة  وحترص 
حصتهــا  مســتوى  رفــع 
السوقية في قطاع األعمال 
لتصبح واحــدة من كبرى 
الشركات التي تدعم رؤية 
الكويــت ٢٠٣٥ وما يترتب 
على ذلك من تطور اقتصادي 
وتنموي في قطــاع البناء 
محليا  والتعمير  واإلنشاء 

وإقليميا.



E-Paper: https://storage.googleapis.com/jarida-
cdn/pdfs/1617472583383422500/1617472598000/file.pdf

«الجوهرة» «الوطني» يعلن الفائز بالسحب ربع السنوي لـ
يحرص بنك الكويت الوطني 
عــلــى مــكــافــأة عــمــالئــه بمنحهم 
مجموعة مميزة من السحوبات 
ــلـــى مـــــــدار الــــعــــام،  والــــجــــوائــــز عـ
ــار سعيه لتقديم أفضل  فــي إطـ
الــخــدمــات والـــعـــروض لعمالئه 
ومكافأتهم بجوائز تتماشى مع 
تطلعاتهم، وفي هذا اإلطار، عمد 
البنك إلى إجراء فعالية خاصة 
بسحب الجوهرة ربــع السنوي 
لمبلغ 250.000 دينار، بحضور 
ــثــــل عــــــن وزارة الــــتــــجــــارة  ــمــ مــ
والــصــنــاعــة، إلــى جــانــب ممثلي 
البنك، وحضور ممثل عن شركة 

«ديلويت» العالمية.
وأجـــرى البنك السحب الــذي 
تــم نقله مــبــاشــرة عــبــر برنامج 
ديــوانــيــة الــيــاقــوت واألنــصــاري 
على إذاعة نبض الكويت، حيث 
تم إعالن فوز عبير دهراب أمير 

أحمد بمبلغ 250,000 دينار. 

وشــمــلــت الــفــعــالــيــة الــخــاصــة 
إجراء مسابقة عبر أثير اإلذاعة 
ــمــــوعــــة مــن  ــلــــت طــــــــرح مــــجــ شــــمــ
األسئلة التي تدور حول حساب 
الــــجــــوهــــرة، والــــتــــي تــــم بــعــدهــا 
ــراء «قـــرعـــة عــشــوائــيــة» على  ــ إجــ
الــهــواء مــبــاشــرة وحــصــل اثــنــان 
من الفائزين على قسيمة شرائية 
بمبلغ 700 دينار من مجوهرات 

علي األربش في برج الحمراء، 
والقت الفعالية تفاعال مميزا 
مـــن مــتــابــعــي مـــواقـــع الــتــواصــل 

االجتماعي الخاصة الببنك. 
وكــــــــان الــــبــــنــــك أجــــــــرى خــــالل 
ــــاضـــــي ســـحـــوبـــات  ــمـ ــ مـــــــــارس الـ
«الـــجـــوهـــرة» األســبــوعــيــة، حيث 
ــار كــل  ــنــ فـــــاز بــمــبــلــغ 5,000 ديــ
مـــــــن: ارف مــــرضــــي الــــعــــازمــــي، 
عبدالعزيز محمد حسن، عزيز 
فخر الــديــن تشاكيواال، وأحمد 

فؤاد بهبهاني.

 يمكن فتح حساب «الجوهرة» 
بــكــل ســهــولــة مـــن خــــالل خــدمــة 
«الوطني» عبر اإلنترنت، وخدمة 
«الوطني» عبر الموبايل أو من 

خالل زيارة أقرب فروع البنك. 
وبهذه المناسبة، أعلن المدير 
الـــــعـــــام لـــمـــجـــمـــوعـــة الــــخــــدمــــات 
الــمــصــرفــيــة الــشــخــصــيــة محمد 
ــراء فعالية  العثمان قــائــًال: «إجــ
خاصة بالسحب ربــع السنوي 
لــحــســاب الــجــوهــرة هـــذه الــمــرة 
يأتي في إطار التزامنا بمكافآة 
عمالئنا بشكل استثنائي على 
مدار العام، وهو ما يمثل ركيزة 
ــيـــة فــــي اســتــراتــيــجــيــتــنــا  أســـاسـ
إلثراء التجربة المصرفية التي 

يحصلون عليها».
وأضـــــــــــــــاف الــــــعــــــثــــــمــــــان: «لـــــم 
تثنينا الـــظـــروف االستثنائية 
ــــن قــــيــــود عــلــى  ومــــــا تـــفـــرضـــه مـ
أن نــكــون األقــــرب لــعــمــالئــنــا من 

خالل قنواتنا اإللكترونية التي 
تمكنهم من إتمام كل معامالتهم 
ــة وســــهــــولــــة، والــــتــــزامــــًا  ــرعـ بـــسـ
مــنــا بــالــحــفــاظ عــلــى ســالمــتــهــم 
ــتــــواصــــل مــعــهــم بــاســتــمــرار  والــ

ــم  ــهــ ــاتــ ــاجــ ــيــ ــتــ ــيــــة كـــــــل احــ ــبــ ــلــ ــتــ لــ
وتطلعاتهم». 

وأشــــــــــــــــــار إلــــــــــــى أن زيــــــــــــادة 
اعــتــمــاد الــعــمــالء عــلــى الــقــنــوات 
اإللكترونية للبنك تعكس ريادة 

وتـــفـــوق «الـــوطـــنـــي» فـــي تــقــديــم 
الــخــدمــات الــمــصــرفــيــة الــرقــمــيــة 
الـــمـــتـــمـــيـــزة لـــعـــمـــالئـــه ونــــجــــاح 
ــيـــة  ــاقـ ــبـ ــتـ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــه االسـ
لــلــتــحــول الــرقــمــي، وقـــد انعكس 

ذلك على زيادة أعداد حسابات 
الــجــوهــرة الــتــي تـــم فــتــحــهــا عن 
طــريــق بــرنــامــج خــدمــة الوطني 
عــبــر الــمــوبــايــل بــنــســبــة 87 في 

المئة مقارنة بالعام الماضي.
وأكـــــــــــــــد الــــــعــــــثــــــمــــــان حــــــرص 
«الــوطــنــي» عــلــى تــرســيــخ ثقافة 
االدخــــــــــــار لـــــــدى الــــعــــمــــالء عــلــى 
اخـــتـــالف شــرائــحــهــم، فـــي إطـــار 
ســعــي الــبــنــك لتحقيق الشمول 
الــمــالــي، حيث ُيــعــد «الــجــوهــرة» 
أحـــــــد أبـــــــــرز الـــمـــنـــتـــجـــات الـــتـــي 
تــمــنــحــهــم الـــعـــديـــد مــــن الـــمـــزايـــا 
بما يساهم في تشجيعهم على 

االدخار.
هـــــــــــــــــــذا، ويــــــــــــدخــــــــــــل عــــــمــــــالء 
«الجوهرة» تلقائيًا في السحب 
على جوائز بقيمة 5,000 دينار 
كــويــتــي أســـبـــوعـــيـــًا و125,000 
دينار شهريًا والجائزة الكبرى 
بــقــيــمــة 250,000 ديــــنــــار  ربـــع 

ســنــوي، حيث إن كــل 50 دينارا 
ــقــــوم الـــعـــمـــيـــل بــــإيــــداعــــهــــا فــي  يــ
حساب الجوهرة تمنحه فرصة 

ليكون الفائز التالي.
ويـــبـــلـــغ الـــحـــد األدنـــــــى لــفــتــح 
الـــحـــســـاب 400 ديــــنــــار، والـــحـــد 
األقــــصــــى لــلــمــبــلــغ الــــــذي يــمــكــن 
ــفــــاظ بــــه لـــكـــل عــمــيــل هــو  ــتــ االحــ
500,000 دينار. وفي حال عدم 
قـــيـــام الــعــمــيــل بــعــمــلــيــة ســحــب 
ــقـــدي أو تـــحـــويـــل مــــن حــســاب  نـ
الجوهرة خالل الفترة المطلوبة، 
فإن فرص الفوز تتضاعف مقابل 

كل 50 دينارا في الحساب.
ويــــــــقــــــــدم «الــــــــوطــــــــنــــــــي» مـــنـــذ 
ــافــــآت لـــعـــمـــالئـــه مــن  ــكــ 2012 مــ
خـــالل الــســحــوبــات األســبــوعــيــة 
ــنـــويـــة  والــــشــــهــــريــــة وربـــــــــع الـــسـ
لحساب الجوهرة، بجوائز تبلغ 
قيمتها اإلجــمــالــيــة 2,200,000 

دينار سنويًا.

محمد العثمان يسلم الجائزة إلى الفائزة

«بوبيان»: نقل إدارة مصرفية األعمال 
إلى مقرها الجديد في المباركية

ــيـــان» انـــتـــقـــال إدارة  ــوبـ أعـــلـــن «بـ
مـــصـــرفـــيـــة األعـــــمـــــال إلــــــى مــقــرهــا 
الجديد في المقر الرئيسي للبنك 
في برج مبارك بمنطقة المباركية، 
ــمــــل فــــــي تـــقـــديـــم  ــعــ واســــــتــــــمــــــرار الــ
خــدمــاتــهــا ومــنــتــجــاتــهــا الــمــمــيــزة 
لــجــمــيــع عــمــالئــهــا مــــن الـــشـــركـــات 

الصغيرة والمتوسطة.
وقـــال الــمــديــر التنفيذي إلدارة 
ــيــــة األعـــــــمـــــــال لـــلـــشـــركـــات  مــــصــــرفــ
الــــصــــغــــيــــرة والــــمــــتــــوســــطــــة زيــــد 
السعدون، إن «هــذه الخطوة تأتي 
ــــي إطــــــــار اســـتـــيـــاتـــيـــجـــيـــة الــبــنــك  فـ
نحو التوسع والحرص المستمر 
ــقـــدم خـــدمـــات  عـــلـــى تــحــســيــن مــــا يـ
لجميع شــرائــح عــمــالء «بــوبــيــان»، 
ــا فـــــي ظـــــل الــــتــــطــــورات  خــــصــــوصــ
السريعة والمتالحقة التي يشهدها 
الـــقـــطـــاع الـــمـــصـــرفـــي، ومــــن بينها 
قطاع أعمال المشروعات الصغيرة 

والمتوسطة».
وأضــــــــاف ان خــــطــــوة الـــتـــوســـع 
ال تــشــمــل انــتــقــال إدارة مصرفية 
األعـــمـــال فــحــســب، بـــل تـــم توسيع 
قــاعــدة فـــروع البنك التي تستقبل 
وتــــخــــدم عـــمـــالءهـــا مــــن اصـــحـــاب 
الــشــركــات الصغيرة والمتوسطة 
ــــروع هــــي: الــمــبــاركــيــة  لــتــشــمــل 3 فـ
والدسمة والخالدية، مؤكدا أن أهم 
مــا يميز «بــوبــيــان» انــه ليس بنكا 
ــادر  فــقــط إنـــمـــا شـــريـــك مــصــرفــي قـ
على تفهم احتياجات ومتطلبات 
عمالئه. وأكد ان «بوبيان» دائما ما 
يسعى الى دعم عمالئه من الشباب 
ــــات الـــصـــغـــيـــرة  ــركـ ــ ــشـ ــ أصـــــحـــــاب الـ
والــمــتــوســطــة، خــصــوصــا فـــي ظل 
الظروف الحالية، فقد اطلق البنك 
مؤخرًا حملة تشجيعية بالتعاون 
مع عدد من المشروعات الصغيرة 
الــــمــــدرجــــة ضـــمـــن قـــائـــمـــة عـــمـــالء 
«بـــوبـــيـــان»، حــيــث ســيــتــاح لعمالء 
الـــبـــنـــك الـــحـــصـــول عـــلـــى مــنــتــجــات 
مجانية من هذه المشاريع بمجرد 

إبرازهم شهادة التطعيم. وأوضح 
السعدون «من خالل هذه الفعاليات 
يكون البنك قد حقق هدفين: األول 
ــانــــدة عـــمـــالئـــه مـــــن أصـــحـــاب  مــــســ
المشاريع الصغيرة، وتقديم هدايا 
بسيطة لهم من اصحاب الحسابات 
المختلفة، تقديرًا لهم على حرصهم 
عـــلـــى صـــحـــة الــمــجــتــمــع وســـالمـــة 

اآلخرين».

خدمات المشاريع الصغيرة

ــــرح  وكـــــــــــان «بـــــــوبـــــــيـــــــان» قـــــــد طـ
مجموعة مــن الــحــلــول المصرفية 
المخصصة لقطاع األعمال، في ظل 
النمو الكبير لقطاع المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة في الكويت، 
بهدف تشجيع المزيد من الشباب 
الكويتيين على اإلقبال على هذه 
ــــن الــــمــــشــــروعــــات فــي  الـــنـــوعـــيـــة مـ

مختلف المجاالت.
وتــــــــــــم تـــــصـــــمـــــيـــــم الــــــخــــــدمــــــات 
المصرفية لقطاع األعــمــال لتكون 
ــيــــة ذكـــــيـــــة تــفــهــم  ــرفــ حـــــلـــــوال مــــصــ
احـــتـــيـــاجـــات هـــــذه الـــمـــشـــروعـــات، 
وتقدم مجموعة متنوعة من المزايا 
ــتـــي تــتــيــح إدارة  االســتــثــنــائــيــة الـ
العديد من المعامالت المصرفية 

بــســالســة وســهــولــة مـــع مجموعة 
واســعــة مــن الــخــدمــات المصرفية 
السهلة االستخدام والمتاحة على 

مدار الساعة.
ــــان»  ــيـ ــ ــوبـ ــ ــيــــح خــــــدمــــــات «بـ ــتــ وتــ
الــمــصــرفــيــة لــقــطــاع األعـــمـــال إدارة 
حسابات الشركة، وتقديم الطلبات، 
واالطالع على األرصدة، والحصول 
عــلــى تفاصيل الــحــســاب، وتنفيذ 
العديد من الخدمات األخــرى عبر 
اإلنـــتـــرنـــت مـــثـــل  تـــحـــويـــل رواتـــــب 
الــمــوظــفــيــن وخــــدمــــات الــتــحــويــل 
المحلية والــدولــيــة، وطــلــب دفاتر 
الـــشـــيـــكـــات وشـــــهـــــادات الــتــدقــيــق، 
واالطــــــــالع عــلــى تــفــاصــيــل جميع 
ــاعـــة وتــحــمــيــل  ــبـ الـــحـــســـابـــات، وطـ
كشوفات الحسابات وخدمة اإليداع 

وغيرها.
كـــمـــا تــتــضــمــن خـــدمـــة تــحــويــل 
رواتـــــــب الــمــوظــفــيــن وغـــيـــرهـــا من 
ــوافـــز بــســرعــة وســـهـــولـــة عبر  الـــحـ
اإلنترنت الــى جانب اجهزة نقاط 
البيع، التي تسهل عملية البيع في 
الــشــركــات وتجعلها أكثر سالسة 
وأمــاًنــا مــع تــوافــر كــل امتيازاتها، 
كما يمنح «بوبيان» أيضا لقطاع 
األعمال مزايا بوابة الدفع المصممة 
للشركات وتجار التجزئة، والتي 
تــمــكــنــهــم مــــن إدارة الـــمـــعـــامـــالت 

التجارية عبر اإلنترنت. 
وكـــــان الــبــنــك فـــي نــفــس االطــــار 
قــد وقـــع مــع شــركــة فــيــزا العالمية 
اتفاقًا خــاصــًا يمنح عمالء البنك 
من اصحاب المشروعات الصغيرة 
فرصة الحصول على مزايا متعددة 
عـــنـــد اســـتـــخـــدامـــهـــم لــبــطــاقــة فــيــزا 

االئتمانية للشركات.
وتـــــــــم تـــصـــمـــيـــم بــــطــــاقــــة فـــيـــزا 
االئـــتـــمـــانـــيـــة لــمــصــرفــيــة األعـــمـــال 
لتقدم لحاملي البطاقات مجموعة 
من المزايا والفوائد االستثنائية، 
والعديد من الــعــروض والتجارب 
الفريدة من عالمات تجارية رائدة.

زيد السعدون

«الخليج»: انضمام «البابطين»
«Easy Pay» إلى برنامج

يتيح لعمالئه التسوق وتقسيط قيمة مشترياتهم بال فوائد

أعلن بنك الخليج انضمام شركة البابطين للحلول 
المتكاملة، وكيل «سامسونغ» في الكويت، إلى قائمة 
المحالت المشاركة فــي برنامج «Easy Pay» األول 
من نوعه في الكويت، الذين يزيد عددهم على 100 

محل مشارك. 
ويــتــيــح الــبــرنــامــج لــلــعــمــالء مــن حــامــلــي بطاقات 
بــنــك الــخــلــيــج االئــتــمــانــيــة شــــراء الــســلــع والــخــدمــات 
مــن الــمــحــالت الــتــجــاريــة الــمــشــاركــة وتقسيط قيمة 
مشترياتهم بدون أي فوائد أو رسوم على المعاملة.

تأسست شركة الــبــابــطــيــن للحلول المتكاملة، 
الــمــعــروفــة بسامسونغ الــبــابــطــيــن، ووكــيــل هــواتــف 
ــكـــويـــت، فـــي عام 1999، كــشــركــة  ســامــســونــغ فـــي الـ
متخصصة في بيع التجزئة، وخدمة ما بعد البيع 
للهواتف النقالة. بدأت كموزع معتمد لهواتف 
سامسونغ في الكويت، واليوم هي الوكيل المعتمد 
والوحيد لهواتف ســامــســونــغ النقالة واألجهزة 
اللوحية، وسيوفر انضمامها لـ «Easy Pay» فرصة 
لعمالء البنك للتسوق وشــراء منتجاتهم المفضلة 

بطريقة دفع ميسرة.
وحــــول هــــذا، قــــال مــحــمــد الـــقـــطـــان، الــمــديــر الــعــام 
للمجموعة المصرفية لــألفــراد فــي البنك: «برنامج 
«Easy Pay» هو من الخدمات التي نفخر بها كثيًرا 
في بنك الخليج، وذلك ألثرها الكبير في تسهيل حياة 
العمالء وتمكينهم من تقسيط مشترياتهم على مدى 
12 شهرا بــدون أي فــوائــد أو رســوم على المعاملة. 
واليوم نرحب بشركة سامسونج البابطين في برنامج 

«Easy Pay»، وندعو العمالء إلى انتهاز هذه الفرصة 
عند تسوقهم منها».

وفــــي تــعــلــيــقــه، قــــال الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة 
البابطين للحلول المتكاملة، خالد المجرن الرومي: 
«لقد كان البنك شريًكا لمجموعة البابطين منذ فترة 
طــويــلــة. يسعدني أن تمتد هـــذه الــشــراكــة مــن خالل 
التعاون الجديد عبر برنامج «Easy Pay» من الخليج، 
لتقديم الفائدة لعمالئنا. أتطلع إلى إطالق المزيد من 
البرامج والمبادرات المشتركة مستقبًال بما يتماشى 
مع استراتيجيتنا لزيادة محفظة عالمتنا التجارية».
وصمم «الخليج» خاصية «Easy Pay»، مع األخذ 
باالعتبار التزامه فــي تلبية احتياجات وتطلعات 
عمالئه وخيارات التسوق المفضلة لديهم، وذلك من 
خالل اختيار المحالت التجارية المشاركة بعناية 
 Easy» فــائــقــة. يتم تسجيل أي معاملة فــي بــرنــامــج
Pay» بكل سهولة من خالل منافذ البيع المخصصة 
والمحالت التجارية المشاركة في الخدمة، حيث ال 
يحتاج العمالء إلى تقديم أي مستندات إضافية أو 
 Easy» االتصال بالبنك لتحويل المعاملة إلى خدمة
Pay»، كل ما على العميل القيام به هو االستفسار عن 
توفر هذه الخاصية قبل إتمام عملية الشراء، بحيث 
يقوم أمين الصندوق في المحالت المشاركة بإجراء 
معاملة البطاقة االئتمانية على الجهاز المخصص 
 Easy» للبرنامج، والتي يتم تحويلها تلقائيًا إلــى
Pay»، بإمكان العمالء االستفادة من أكثر من عملية 
«Easy Pay» في الوقت نفسه على بطاقاتهم االئتمانية.

ممثلو «الخليج» مع ممثلي «البابطين للحلول المتكاملة»

«التجاري» يسّلط الضوء على إجراءات القروض والتمويل
في إطار مشاركته بحملة لنُكن على دراية

قالت إلهام محفوظ، إن حملة 
«لنكن على دراية» تساهم 

بشكل كبير وبصورة مبسطة 
في توعية عمالء البنوك، 

ونشر الثقافة المصرفية عن 
المنتجات والخدمات التي 

توّفرها البنوك للعمالء، بما 
يساهم في تحقيق الشمول 

المالي.

ــار مـــشـــاركـــة الــبــنــك الــتــجــاري  ــ فــــي إطــ
الــكــويــتــي ومــســاهــمــاتــه لــنــشــر الــثــقــافــة 
المصرفية والمالية بين شرائح المجتمع 
المختلفة وزيـــادة الوعي لــدى الجمهور 
بدور القطاع المصرفي وكيفية االستفادة 
من الخدمات المصرفية المقّدمة لجمهور 
العمالء، يشارك البنك في حملة «لنكن على 
درايــــة»، وهــي حملة توعية أطلقها بنك 
الكويت الــمــركــزي لتسليط الــضــوء على 
حقوق العمالء وتوعيتهم فيما يتعّلق 
بالتعامل مع البنوك وحماية بياناتهم 

المصرفية.
ــة وأهـــــدافـــــهـــــا  ــلــ ــمــ ــحــ وحـــــــــــول هـــــــــذه الــ
ورسالتها، قالت رئيسة الجهاز التنفيذي 
للبنك التجاري، إلهام محفوظ، إن حملة 
«لنكن على درايــــة» تساهم بشكل كبير 
ــــورة مــبــســطــة فــــي تـــوعـــيـــة عــمــالء  ــــصـ وبـ
الــبــنــوك، ونــشــر الــثــقــافــة الــمــصــرفــيــة عن 
الــمــنــتــجــات والــــخــــدمــــات الـــتـــي تــوّفــرهــا 
البنوك للعمالء، بما يساهم في تحقيق 

الشمول المالي. 
وأضافت أن الحملة تساهم في وصول 
العمالء إلى الخدمات المصرفية والمالية 
التي يحتاجون إليها، وتبّين لهم العديد 
مــن األحــكــام أو الــشــروط الــخــاصــة بتلك 
الخدمات، بما يوفر لهم الحماية واألمان. 

إجراءات القروض 

وعــن اإلجـــراءات المرتبطة بالقروض 
والتمويل، أردفت محفوظ، أّن البنك يلتزم 
بــوضــع ســيــاســات ائــتــمــانــيــة وإجـــــراءات 
عمل واضــحــة ومعتمدة لمنح القروض 
الــشــخــصــيــة االســتــهــالكــيــة واإلســكــانــيــة، 
آخذا في االعتبار التعليمات رقم (2/رب، 
رس، رت/2018/413)، الــصــادرة عــن بنك 
الــكــويــت الــمــركــزي فــي هـــذا الــخــصــوص، 
وكـــذلـــك الـــقـــواعـــد واألعـــــــراف االئــتــمــانــيــة 
الــمــســتــقــرة، حــيــث أكــــدت التعليمات أنــه 
يقع على عاتق الجهة المانحة التحقق 
مــن استيفاء الــشــروط الــمــقــررة، ودراســـة 
الـــوضـــع االئــتــمــانــي لــلــعــمــيــل، والـــوقـــوف 

على الغرض من القرض المطلوب، ومدى 
حاجة العميل إلى هذا القرض، مع تقديم 
الــمــشــورة الــمــالــيــة لــلــعــمــالء، ســــواء عند 
المنح أو أثناء أجــل التمويل، والوقوف 
على طبيعة التزاماتهم الشهرية واألعباء 
المترتبة عليهم، وتقديم النصح لهم حول 
احتياجاتهم والتزاماتهم وإيضاح مخاطر 
زيادة االلتزامات عليهم وإثقال كواهلهم، 
خاصة في حالة تغّير األوضــاع المالية 

لهم بسبب تغّير العمل أو التقاعد.
ــواحــــد الــحــصــول  ويـــجـــوز لــلــعــمــيــل الــ
على قروض شخصية من أكثر من جهة، 
ــتـــزام بــــأّال يــتــجــاوز إجمالي  شــريــطــة االلـ
الـــقـــروض الــحــد األقــصــى مبلغ (25 ألــف 
دينار للقروض االستهالكية)، و(70 ألف 
دينار للقروض اإلسكانية)، وأال تتجاوز 
نسبة إجمالي أقساط القروض الشخصية 
التي يحصل عليها العميل من الجهات 
كــافــة الــحــد األقــصــى الــمــقــرر إلـــى صافي 
راتب العميل (نسبة 40 بالمئة للموظفين، 
و30 بــالــمــئــة لــلــمــتــقــاعــديــن)، كـــذلـــك أال 
تــتــجــاوز فــتــرة ســـداد األقــســاط الشهرية 
للقروض الشخصية فترة خمس سنوات 
للقرض االستهالكي، وخمس عشرة سنة 

لإلسكاني.

ضوابط وإجراءات

ولفتت إلــى أن الــضــوابــط واإلجــــراءات 
العامة لطلبات الحصول على القروض 
الــشــخــصــيــة والـــحـــدود الــدنــيــا المطلوبة 
إلبـــرام التعاقد، فــإّنــه يمكن إيــجــازهــا في 
بعض الــنــقــاط، حيث يــقــدم العميل طلبا 
للبنك يشتمل – كحّد أدنى – على البيانات 

التالية: 
مبلغ القرض، والغرض من القرض ومدة 
ســــداده، وشــهــادة راتـــب العميل (رسمية 
وأصـــلـــيـــة) مــــن الــجــهــة الـــتـــي يــعــمــل بــهــا، 
تتضمن تفاصيل راتبه الشهري وجميع 
االستقطاعات الشهرية، إضافة إلى تعّهد 
العميل بتقديم كل المستندات التي يطلبها 
البنك، بما في ذلك الفواتير والمستندات 

التي تثبت استخدام القرض اإلسكاني في 
الغرض الممنوح من أجله، وبيان يوقعه 
الــعــمــيــل يـــوّضـــح مـــصـــادر دخـــلـــه، وكــذلــك 
رصيد القروض وعمليات التمويل التي 
حصل عليها من الجهات المانحة األخرى 
الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، 
وجميع االلتزامات المستمرة األخرى. كما 
يتعّين على العميل تقديم البطاقة المدنية 
السارية الصالحية، على أن يقوم البنك 
بــاســتــيــفــاء تــفــويــض الــعــمــيــل بــمــا يسمح 
 (Ci-Net) للبنك بإجراء استعالم من شركة
عــن بيانات الرصيد المدين الناشئ عن 
الــتــمــويــل الــــذي حــصــل عــلــيــه الــعــمــيــل من 

الجهات المانحة األخرى.
وبعد استيفاء العميل للشروط، يقوم 
البنك بدراسة الوضع االئتماني للعميل 
والـــــــوقـــــــوف عـــلـــى الـــــغـــــرض مـــــن الـــقـــرض 
الشخصي المطلوب ومــدى حاجته إليه، 
مع تقديم المشورة المالية للعمالء، سواء 

عند المنح أو أثناء أجل التمويل.

فترة مراجعة

وقــالــت مــحــفــوظ: يــقــوم الــبــنــك بإعطاء 
 (Reflection Period) العمالء فترة مراجعة
مدتها على األقـــل يومي عمل، حيث يتم 
تزويدهم بنسخة غير موّقعة وغير نهائية 

من عقد القرض لدى تقّدمهم بطلب القرض، 
على أن يقّدم العمالء إقرارًا كتابيًا بتسّلم 
نسخة من العقد لغرض المراجعة، دون 
أن يترتب على العمالء أو البنك أّي التزام 
خـــالل فــتــرة الــمــراجــعــة، حيث يتم توقيع 
الــعــقــد – فــي حـــال اتــفــاق الــطــرفــيــن – بعد 

انتهاء تلك الفترة.
ويتم إطالع العميل على جميع الشروط 
وااللتزامات واآلثار المالية المترتبة على 
القرض الذي سيقّدم له وفقًا للعقد المزمع 
إبــرامــه، كما يتم تسليم العميل في بداية 
فترة المراجعة جــدوًال إحصائيًا واضحًا 
ــســــاط الـــقـــرض  ومـــبـــســـطـــًا يــبــيــن قــيــمــة أقــ
وعــددهــا، ومكونات كــّل قسط من الفائدة 
والمبلغ المسدد من أصل القرض، وكذلك 
قيمة القسط التأميني (فــي حــال موافقة 
الــعــمــيــل عــلــى الــتــأمــيــن)، وإجــمــالــي قيمة 
الفوائد والمبالغ التي ستسدد حتى نهاية 
أجــل الــقــرض وإجــمــالــي القيمة المدفوعة 
للتأمين، وبــيــان التغّيرات المحتملة في 
أعباء التمويل، سواء بالنسبة لحالة السداد 
المبكر أو بالنسبة لــلــقــروض اإلسكانية 
وقيمة األقساط الشهرية بافتراض زيادة 
سعر الفائدة بالحد األقصى المقرر، وهو 

(2 بالمئة) كل خمس سنوات. 
ــك، يحصل  وخــتــمــت مــحــفــوظ: بــعــد ذلــ
العميل على نسخة من العقد، عمًال بما 
جاء في دليل حماية العمالء في حال طلب 

العميل ذلك.
ويوفر البنك جميع المعلومات الالزمة 
عن شروط وأحكام وإجراءات منح القروض 
عــلــى الـــمـــوقـــع اإللـــكـــتـــرونـــي لــــه، ويــعــرض 
الموقع عددا من األسئلة الشائعة التي قد 
تجول بخاطر العميل حول القروض والحد 
األدنــــى واألقـــصـــى، وكــذلــك سعر الــفــائــدة، 
حيث يمكن للعميل االطالع على األجوبة 
الــمــرتــبــطــة بــهــذه األســئــلــة، مـــع الــعــلــم أنــه 
يراعي في هذا الخصوص تضمين كشوف 
حسابات القروض بالمعلومات المتعّلقة 
بعدد وقيمة األقساط المسددة والمتبقية 
حتى تاريخ االستحقاق بصورة مفصلة، 

حيث توضح الفائدة وأصل الدين.

إلهام محفوظ

نبيل معروف رئيسًا تنفيذيًا
لـ «الوطني لالستثمار»

معروف: أحظى بقيادة فريق استثنائي يضم نخبة من الكفاءات
أعلنت شركة الوطني لالستثمار، 
الــــــــذراع االســـتـــثـــمـــاريـــة لــمــجــمــوعــة 
بنك الكويت الوطني، تعيين نبيل 
نايف معروف في منصب الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة، حــيــث يتمتع 
بخبرة وكفاءة في األسواق اإلقليمية 
والـــعـــالـــمـــيـــة، الـــتـــي تــؤهــلــه لتنفيذ 

الخطة االستراتيجية للشركة.
ــيـــس  ــرئـ ــــه كـ ــامـ ــ ــهـ ــ وفـــــــــي إطـــــــــــار مـ
تنفيذي لشركة الوطني لالستثمار، 
سيتعاون معروف مع مجلس إدارة 
الشركة وفريق القيادة بها، لتطبيق 
وتــنــفــيــذ أهــــــداف الـــشـــركـــة وتــعــزيــز 
مكانتها بين الشركات االستثمارية 

في الكويت والمنطقة.
ــــن مــــــعــــــروف  ــيـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ويــــــعــــــكــــــس تـ
ــقــــرار الـــجـــهـــاز اإلداري الــــذي  ــتــ اســ
تتمتع بـــه «الــوطــنــي لــالســتــثــمــار»، 
إذ يمثل دفــعــة قــويــة نــحــو تحقيق 
ــــداف االســتــراتــيــجــيــة والخطط  األهـ
الموضوعة لتعزيز مكانة الشركة 
على الساحتين المحلية واإلقليمية.
ويمتلك مــعــروف خــبــرة تقارب 
30 عاما في القطاعين المصرفي 
واالســـتـــثـــمـــاري، ومـــعـــرفـــة عميقة 
ــــواق الــمــحــلــيــة والــعــالــمــيــة  ــاألسـ ــ بـ
مــن خــالل توليه إدارة االستثمار 
والــخــدمــات االســتــشــاريــة وخــدمــة 
التداول، وسيقوم من خالل منصبه 
كرئيس تنفيذي للشركة بقيادة 
أعــمــال الــشــركــة محليا وإقليميا، 
واإلشـــــــراف عــلــى ســيــر الــعــمــلــيــات 

فيها. 
بـــدوره، قــال مــعــروف: «يسعدني 
أن أحظى بقيادة فريق استثنائي 
في الوطني لالستثمار، يضم نخبة 
من الكفاءات المؤهلة القادرة على 
تــجــاوز كــل الــصــعــاب، حيث أتطلع 
إلى مواصلة مشوار نجاح الشركة 
وتعزيز موقعها كشركة استثمارية 

رائــــــــدة فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة»، مــــؤكــــدا ان 
شــركــة الــوطــنــي لالستثمار تمتلك 
االستراتيجية الــواضــحــة والــرؤيــة 
السليمة لمواصلة النمو والتطور، 
كما أنها تزخر بالكوادر والمؤهالت 
االســـتـــثـــمـــاريـــة والـــمـــصـــرفـــيـــة الــتــي 
يتطلع للعمل معها لقيادة الشركة 

نحو آفاق جديدة.
وقبل تعيين معروف في منصب 
الرئيس التنفيذي لشركة الوطني 
لــالســتــثــمــار، شــغــل مــنــصــب نــائــب 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة على 
ــتـــة الـــمـــاضـــيـــة،  مـــــــدار األعــــــــــوام الـــسـ
وارتقى خالل مسيرته بالعديد من 
المناصب في القطاعين المصرفي 
واالستثماري، حيث انضم إلى بنك 
الكويت الوطني عام 2001، وشغل 
منصب رئــيــس تــطــويــر المنتجات 
- الخدمات االستثمارية في البنك، 
وتولى منصب رئيس إدارة الثروات 
ــنـــي لــالســتــثــمــار،  فــــي شـــركـــة الـــوطـ
ــة الــبــكــالــوريــوس في  ويــحــمــل درجــ
التمويل من جامعة بوسطن، وشارك 
فـــي الــعــديــد مـــن الــبــرامــج الــقــيــاديــة 
لــكــبــرى الــجــامــعــات الـــدولـــيـــة منها 

برامج جامعة هارفارد ووارتون.
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«بيتك» يطلق نظام النماذج اإللكترونية 
ProgressSoft بالتعاون مع

ــــل  ــويـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ أطـــــــلـــــــق بــــــيــــــت الـ
الكويتي (بيتك)، نظام النماذج 
اإللــــكــــتــــرونــــيــــة الـــــــــذي يـــحـــول 
النماذج المصرفية التقليدية 
إلـــى نــمــاذج إلــكــتــرونــيــة آمــنــة، 
ــقـــق مـــــن صــحــتــهــا  ــتـــحـ يــــتــــم الـ
ــعــــاون مــع  ــتــ ــالــ بـــشـــكـــل آلــــــــي، بــ
شركة ProgressSoft الــرائــدة 
فــــي مـــجـــال رقـــمـــنـــة الـــخـــدمـــات 

المصرفية.
واخـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــار «بـــــــــيـــــــــتـــــــــك» 
بــصــفــتــهــا   P rogres sSof t
المزود المفضل لحلول الدفع 
والـــشـــريـــك الــتــكــنــولــوجــي في 
مبادرات التحول الرقمي، التي 
تضمنت العديد من التطبيقات 
في السنوات الماضية، والتي 
تــهــدف الــــى تــوفــيــر الــخــدمــات 
المصرفية الرقمية المبتكرة 

للعمالء.
وأشـــــــار رئـــيـــس الــعــمــلــيــات 
للمجموعة في «بيتك»- عبدالله 
ــهــــوس، إلــــى أن «بــيــتــك»  ــوالــ أبــ
يـــــدرك تــمــامــا أهــمــيــة مــواكــبــة 
الــرقــمــنــة واحــــــدث الـــتـــطـــورات 
الــتــكــنــولــوجــيــة فـــي الــخــدمــات 
المصرفية، الفتا الى التركيز 
ــارب فـــريـــدة  ــجــ عـــلـــى تـــقـــديـــم تــ
ومــمــيــزة لــلــعــمــالء وفـــق اعــلــى 
مـــعـــايـــيـــر الـــــجـــــودة والـــســـرعـــة 

واألمان.
وأوضــــــــــح أبـــــوالـــــهـــــوس ان 
ــيــــتــــك»  فـــــريـــــق الــــعــــمــــل فــــــي «بــ
يدرس بعناية تجربة العميل 
كمنهجية فـــي تــحــديــد نــقــاط 
ــوة والــــضــــعــــف ومـــعـــرفـــة  ــ ــقــ ــ ــ ال
متطلبات العميل واحتياجاته، 
وبــــالــــتــــالــــي االســـــتـــــنـــــاد عــلــى 
الــنــتــائــج لتصميم الــخــدمــات 
ــــات الــــــتــــــي تـــلـــبـــي  ــجـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ والـ
ــــالء، وتــــعــــزز  ــمـ ــ ــعـ ــ ــعـــات الـ ــلـ تـــطـ
تجربتهم المصرفية الرقمية 

لدى البنك.

وأضـــــــاف أن تــنــفــيــذ نــظــام 
ــيــــة مــن  ــتــــرونــ ــكــ ــــاذج اإللــ ــمـ ــ ــنـ ــ الـ
ProgressSoft يــتــمــاشــى مع 
رؤية البنك في تقليل األخطاء 
اليدوية والمخاطر المرتبطة 
بــالــعــمــلــيــات الــتــقــلــيــديــة الـــى 
ــر، مـــنـــوهـــا إلـــــى تــنــفــيــذ  ــفـ الـــصـ
النظام عن بعد تماما في ظل 

ما فرضته ظروف الجائحة.
وقال أبوالهوس «يوفر نظام 
الــنــمــاذج اإللكترونية لعمالء 
«بـــيـــتـــك» األفـــــــــراد والـــشـــركـــات 
ــانــــات الــرقــمــيــة،  ــكــ أحــــــدث اإلمــ
حــيــث يــتــغــلــب عــلــى إجـــــراءات 
النماذج اليدوية مــع الحفاظ 
على الحد األدنى من تدخالت 
العمالء مما يوفر تجربة فريدة 
وممتعة للعمالء، بما يتماشى 
ــة «بـــيـــتـــك»  ــ ــالــ ــ ــــع رؤيــــــــة ورســ مـ
فـــي قـــيـــادة الـــتـــطـــور الــعــالــمــي 
للخدمات المالية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية، 
مــع تحقيق أعــلــى مستويات 
االبــتــكــار والــتــمــيــز فـــي خــدمــة 

العمالء.

عبدالله أبوالهوس

نبيل معروف

«الجوهرة» «الوطني» يعلن الفائز بالسحب ربع السنوي لـ
يحرص بنك الكويت الوطني 
عــلــى مــكــافــأة عــمــالئــه بمنحهم 
مجموعة مميزة من السحوبات 
ــلـــى مـــــــدار الــــعــــام،  والــــجــــوائــــز عـ
ــار سعيه لتقديم أفضل  فــي إطـ
الــخــدمــات والـــعـــروض لعمالئه 
ومكافأتهم بجوائز تتماشى مع 
تطلعاتهم، وفي هذا اإلطار، عمد 
البنك إلى إجراء فعالية خاصة 
بسحب الجوهرة ربــع السنوي 
لمبلغ 250.000 دينار، بحضور 
ــثــــل عــــــن وزارة الــــتــــجــــارة  ــمــ مــ
والــصــنــاعــة، إلــى جــانــب ممثلي 
البنك، وحضور ممثل عن شركة 

«ديلويت» العالمية.
وأجـــرى البنك السحب الــذي 
تــم نقله مــبــاشــرة عــبــر برنامج 
ديــوانــيــة الــيــاقــوت واألنــصــاري 
على إذاعة نبض الكويت، حيث 
تم إعالن فوز عبير دهراب أمير 

أحمد بمبلغ 250,000 دينار. 

وشــمــلــت الــفــعــالــيــة الــخــاصــة 
إجراء مسابقة عبر أثير اإلذاعة 
ــمــــوعــــة مــن  ــلــــت طــــــــرح مــــجــ شــــمــ
األسئلة التي تدور حول حساب 
الــــجــــوهــــرة، والــــتــــي تــــم بــعــدهــا 
ــراء «قـــرعـــة عــشــوائــيــة» على  ــ إجــ
الــهــواء مــبــاشــرة وحــصــل اثــنــان 
من الفائزين على قسيمة شرائية 
بمبلغ 700 دينار من مجوهرات 

علي األربش في برج الحمراء، 
والقت الفعالية تفاعال مميزا 
مـــن مــتــابــعــي مـــواقـــع الــتــواصــل 

االجتماعي الخاصة الببنك. 
وكــــــــان الــــبــــنــــك أجــــــــرى خــــالل 
ــــاضـــــي ســـحـــوبـــات  ــمـ ــ مـــــــــارس الـ
«الـــجـــوهـــرة» األســبــوعــيــة، حيث 
ــار كــل  ــنــ فـــــاز بــمــبــلــغ 5,000 ديــ
مـــــــن: ارف مــــرضــــي الــــعــــازمــــي، 
عبدالعزيز محمد حسن، عزيز 
فخر الــديــن تشاكيواال، وأحمد 

فؤاد بهبهاني.

 يمكن فتح حساب «الجوهرة» 
بــكــل ســهــولــة مـــن خــــالل خــدمــة 
«الوطني» عبر اإلنترنت، وخدمة 
«الوطني» عبر الموبايل أو من 

خالل زيارة أقرب فروع البنك. 
وبهذه المناسبة، أعلن المدير 
الـــــعـــــام لـــمـــجـــمـــوعـــة الــــخــــدمــــات 
الــمــصــرفــيــة الــشــخــصــيــة محمد 
ــراء فعالية  العثمان قــائــًال: «إجــ
خاصة بالسحب ربــع السنوي 
لــحــســاب الــجــوهــرة هـــذه الــمــرة 
يأتي في إطار التزامنا بمكافآة 
عمالئنا بشكل استثنائي على 
مدار العام، وهو ما يمثل ركيزة 
ــيـــة فــــي اســتــراتــيــجــيــتــنــا  أســـاسـ
إلثراء التجربة المصرفية التي 

يحصلون عليها».
وأضـــــــــــــــاف الــــــعــــــثــــــمــــــان: «لـــــم 
تثنينا الـــظـــروف االستثنائية 
ــــن قــــيــــود عــلــى  ومــــــا تـــفـــرضـــه مـ
أن نــكــون األقــــرب لــعــمــالئــنــا من 

خالل قنواتنا اإللكترونية التي 
تمكنهم من إتمام كل معامالتهم 
ــة وســــهــــولــــة، والــــتــــزامــــًا  ــرعـ بـــسـ
مــنــا بــالــحــفــاظ عــلــى ســالمــتــهــم 
ــتــــواصــــل مــعــهــم بــاســتــمــرار  والــ

ــم  ــهــ ــاتــ ــاجــ ــيــ ــتــ ــيــــة كـــــــل احــ ــبــ ــلــ ــتــ لــ
وتطلعاتهم». 

وأشــــــــــــــــــار إلــــــــــــى أن زيــــــــــــادة 
اعــتــمــاد الــعــمــالء عــلــى الــقــنــوات 
اإللكترونية للبنك تعكس ريادة 

وتـــفـــوق «الـــوطـــنـــي» فـــي تــقــديــم 
الــخــدمــات الــمــصــرفــيــة الــرقــمــيــة 
الـــمـــتـــمـــيـــزة لـــعـــمـــالئـــه ونــــجــــاح 
ــيـــة  ــاقـ ــبـ ــتـ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــه االسـ
لــلــتــحــول الــرقــمــي، وقـــد انعكس 

ذلك على زيادة أعداد حسابات 
الــجــوهــرة الــتــي تـــم فــتــحــهــا عن 
طــريــق بــرنــامــج خــدمــة الوطني 
عــبــر الــمــوبــايــل بــنــســبــة 87 في 

المئة مقارنة بالعام الماضي.
وأكـــــــــــــــد الــــــعــــــثــــــمــــــان حــــــرص 
«الــوطــنــي» عــلــى تــرســيــخ ثقافة 
االدخــــــــــــار لـــــــدى الــــعــــمــــالء عــلــى 
اخـــتـــالف شــرائــحــهــم، فـــي إطـــار 
ســعــي الــبــنــك لتحقيق الشمول 
الــمــالــي، حيث ُيــعــد «الــجــوهــرة» 
أحـــــــد أبـــــــــرز الـــمـــنـــتـــجـــات الـــتـــي 
تــمــنــحــهــم الـــعـــديـــد مــــن الـــمـــزايـــا 
بما يساهم في تشجيعهم على 

االدخار.
هـــــــــــــــــــذا، ويــــــــــــدخــــــــــــل عــــــمــــــالء 
«الجوهرة» تلقائيًا في السحب 
على جوائز بقيمة 5,000 دينار 
كــويــتــي أســـبـــوعـــيـــًا و125,000 
دينار شهريًا والجائزة الكبرى 
بــقــيــمــة 250,000 ديــــنــــار  ربـــع 

ســنــوي، حيث إن كــل 50 دينارا 
ــقــــوم الـــعـــمـــيـــل بــــإيــــداعــــهــــا فــي  يــ
حساب الجوهرة تمنحه فرصة 

ليكون الفائز التالي.
ويـــبـــلـــغ الـــحـــد األدنـــــــى لــفــتــح 
الـــحـــســـاب 400 ديــــنــــار، والـــحـــد 
األقــــصــــى لــلــمــبــلــغ الــــــذي يــمــكــن 
ــفــــاظ بــــه لـــكـــل عــمــيــل هــو  ــتــ االحــ
500,000 دينار. وفي حال عدم 
قـــيـــام الــعــمــيــل بــعــمــلــيــة ســحــب 
ــقـــدي أو تـــحـــويـــل مــــن حــســاب  نـ
الجوهرة خالل الفترة المطلوبة، 
فإن فرص الفوز تتضاعف مقابل 

كل 50 دينارا في الحساب.
ويــــــــقــــــــدم «الــــــــوطــــــــنــــــــي» مـــنـــذ 
ــافــــآت لـــعـــمـــالئـــه مــن  ــكــ 2012 مــ
خـــالل الــســحــوبــات األســبــوعــيــة 
ــنـــويـــة  والــــشــــهــــريــــة وربـــــــــع الـــسـ
لحساب الجوهرة، بجوائز تبلغ 
قيمتها اإلجــمــالــيــة 2,200,000 

دينار سنويًا.

محمد العثمان يسلم الجائزة إلى الفائزة

«بوبيان»: نقل إدارة مصرفية األعمال 
إلى مقرها الجديد في المباركية

ــيـــان» انـــتـــقـــال إدارة  ــوبـ أعـــلـــن «بـ
مـــصـــرفـــيـــة األعـــــمـــــال إلــــــى مــقــرهــا 
الجديد في المقر الرئيسي للبنك 
في برج مبارك بمنطقة المباركية، 
ــمــــل فــــــي تـــقـــديـــم  ــعــ واســــــتــــــمــــــرار الــ
خــدمــاتــهــا ومــنــتــجــاتــهــا الــمــمــيــزة 
لــجــمــيــع عــمــالئــهــا مــــن الـــشـــركـــات 

الصغيرة والمتوسطة.
وقـــال الــمــديــر التنفيذي إلدارة 
ــيــــة األعـــــــمـــــــال لـــلـــشـــركـــات  مــــصــــرفــ
الــــصــــغــــيــــرة والــــمــــتــــوســــطــــة زيــــد 
السعدون، إن «هــذه الخطوة تأتي 
ــــي إطــــــــار اســـتـــيـــاتـــيـــجـــيـــة الــبــنــك  فـ
نحو التوسع والحرص المستمر 
ــقـــدم خـــدمـــات  عـــلـــى تــحــســيــن مــــا يـ
لجميع شــرائــح عــمــالء «بــوبــيــان»، 
ــا فـــــي ظـــــل الــــتــــطــــورات  خــــصــــوصــ
السريعة والمتالحقة التي يشهدها 
الـــقـــطـــاع الـــمـــصـــرفـــي، ومــــن بينها 
قطاع أعمال المشروعات الصغيرة 

والمتوسطة».
وأضــــــــاف ان خــــطــــوة الـــتـــوســـع 
ال تــشــمــل انــتــقــال إدارة مصرفية 
األعـــمـــال فــحــســب، بـــل تـــم توسيع 
قــاعــدة فـــروع البنك التي تستقبل 
وتــــخــــدم عـــمـــالءهـــا مــــن اصـــحـــاب 
الــشــركــات الصغيرة والمتوسطة 
ــــروع هــــي: الــمــبــاركــيــة  لــتــشــمــل 3 فـ
والدسمة والخالدية، مؤكدا أن أهم 
مــا يميز «بــوبــيــان» انــه ليس بنكا 
ــادر  فــقــط إنـــمـــا شـــريـــك مــصــرفــي قـ
على تفهم احتياجات ومتطلبات 
عمالئه. وأكد ان «بوبيان» دائما ما 
يسعى الى دعم عمالئه من الشباب 
ــــات الـــصـــغـــيـــرة  ــركـ ــ ــشـ ــ أصـــــحـــــاب الـ
والــمــتــوســطــة، خــصــوصــا فـــي ظل 
الظروف الحالية، فقد اطلق البنك 
مؤخرًا حملة تشجيعية بالتعاون 
مع عدد من المشروعات الصغيرة 
الــــمــــدرجــــة ضـــمـــن قـــائـــمـــة عـــمـــالء 
«بـــوبـــيـــان»، حــيــث ســيــتــاح لعمالء 
الـــبـــنـــك الـــحـــصـــول عـــلـــى مــنــتــجــات 
مجانية من هذه المشاريع بمجرد 

إبرازهم شهادة التطعيم. وأوضح 
السعدون «من خالل هذه الفعاليات 
يكون البنك قد حقق هدفين: األول 
ــانــــدة عـــمـــالئـــه مـــــن أصـــحـــاب  مــــســ
المشاريع الصغيرة، وتقديم هدايا 
بسيطة لهم من اصحاب الحسابات 
المختلفة، تقديرًا لهم على حرصهم 
عـــلـــى صـــحـــة الــمــجــتــمــع وســـالمـــة 

اآلخرين».

خدمات المشاريع الصغيرة

ــــرح  وكـــــــــــان «بـــــــوبـــــــيـــــــان» قـــــــد طـ
مجموعة مــن الــحــلــول المصرفية 
المخصصة لقطاع األعمال، في ظل 
النمو الكبير لقطاع المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة في الكويت، 
بهدف تشجيع المزيد من الشباب 
الكويتيين على اإلقبال على هذه 
ــــن الــــمــــشــــروعــــات فــي  الـــنـــوعـــيـــة مـ

مختلف المجاالت.
وتــــــــــــم تـــــصـــــمـــــيـــــم الــــــخــــــدمــــــات 
المصرفية لقطاع األعــمــال لتكون 
ــيــــة ذكـــــيـــــة تــفــهــم  ــرفــ حـــــلـــــوال مــــصــ
احـــتـــيـــاجـــات هـــــذه الـــمـــشـــروعـــات، 
وتقدم مجموعة متنوعة من المزايا 
ــتـــي تــتــيــح إدارة  االســتــثــنــائــيــة الـ
العديد من المعامالت المصرفية 

بــســالســة وســهــولــة مـــع مجموعة 
واســعــة مــن الــخــدمــات المصرفية 
السهلة االستخدام والمتاحة على 

مدار الساعة.
ــــان»  ــيـ ــ ــوبـ ــ ــيــــح خــــــدمــــــات «بـ ــتــ وتــ
الــمــصــرفــيــة لــقــطــاع األعـــمـــال إدارة 
حسابات الشركة، وتقديم الطلبات، 
واالطالع على األرصدة، والحصول 
عــلــى تفاصيل الــحــســاب، وتنفيذ 
العديد من الخدمات األخــرى عبر 
اإلنـــتـــرنـــت مـــثـــل  تـــحـــويـــل رواتـــــب 
الــمــوظــفــيــن وخــــدمــــات الــتــحــويــل 
المحلية والــدولــيــة، وطــلــب دفاتر 
الـــشـــيـــكـــات وشـــــهـــــادات الــتــدقــيــق، 
واالطــــــــالع عــلــى تــفــاصــيــل جميع 
ــاعـــة وتــحــمــيــل  ــبـ الـــحـــســـابـــات، وطـ
كشوفات الحسابات وخدمة اإليداع 

وغيرها.
كـــمـــا تــتــضــمــن خـــدمـــة تــحــويــل 
رواتـــــــب الــمــوظــفــيــن وغـــيـــرهـــا من 
ــوافـــز بــســرعــة وســـهـــولـــة عبر  الـــحـ
اإلنترنت الــى جانب اجهزة نقاط 
البيع، التي تسهل عملية البيع في 
الــشــركــات وتجعلها أكثر سالسة 
وأمــاًنــا مــع تــوافــر كــل امتيازاتها، 
كما يمنح «بوبيان» أيضا لقطاع 
األعمال مزايا بوابة الدفع المصممة 
للشركات وتجار التجزئة، والتي 
تــمــكــنــهــم مــــن إدارة الـــمـــعـــامـــالت 

التجارية عبر اإلنترنت. 
وكـــــان الــبــنــك فـــي نــفــس االطــــار 
قــد وقـــع مــع شــركــة فــيــزا العالمية 
اتفاقًا خــاصــًا يمنح عمالء البنك 
من اصحاب المشروعات الصغيرة 
فرصة الحصول على مزايا متعددة 
عـــنـــد اســـتـــخـــدامـــهـــم لــبــطــاقــة فــيــزا 

االئتمانية للشركات.
وتـــــــــم تـــصـــمـــيـــم بــــطــــاقــــة فـــيـــزا 
االئـــتـــمـــانـــيـــة لــمــصــرفــيــة األعـــمـــال 
لتقدم لحاملي البطاقات مجموعة 
من المزايا والفوائد االستثنائية، 
والعديد من الــعــروض والتجارب 
الفريدة من عالمات تجارية رائدة.

زيد السعدون

«الخليج»: انضمام «البابطين»
«Easy Pay» إلى برنامج

يتيح لعمالئه التسوق وتقسيط قيمة مشترياتهم بال فوائد

أعلن بنك الخليج انضمام شركة البابطين للحلول 
المتكاملة، وكيل «سامسونغ» في الكويت، إلى قائمة 
المحالت المشاركة فــي برنامج «Easy Pay» األول 
من نوعه في الكويت، الذين يزيد عددهم على 100 

محل مشارك. 
ويــتــيــح الــبــرنــامــج لــلــعــمــالء مــن حــامــلــي بطاقات 
بــنــك الــخــلــيــج االئــتــمــانــيــة شــــراء الــســلــع والــخــدمــات 
مــن الــمــحــالت الــتــجــاريــة الــمــشــاركــة وتقسيط قيمة 
مشترياتهم بدون أي فوائد أو رسوم على المعاملة.

تأسست شركة الــبــابــطــيــن للحلول المتكاملة، 
الــمــعــروفــة بسامسونغ الــبــابــطــيــن، ووكــيــل هــواتــف 
ــكـــويـــت، فـــي عام 1999، كــشــركــة  ســامــســونــغ فـــي الـ
متخصصة في بيع التجزئة، وخدمة ما بعد البيع 
للهواتف النقالة. بدأت كموزع معتمد لهواتف 
سامسونغ في الكويت، واليوم هي الوكيل المعتمد 
والوحيد لهواتف ســامــســونــغ النقالة واألجهزة 
اللوحية، وسيوفر انضمامها لـ «Easy Pay» فرصة 
لعمالء البنك للتسوق وشــراء منتجاتهم المفضلة 

بطريقة دفع ميسرة.
وحــــول هــــذا، قــــال مــحــمــد الـــقـــطـــان، الــمــديــر الــعــام 
للمجموعة المصرفية لــألفــراد فــي البنك: «برنامج 
«Easy Pay» هو من الخدمات التي نفخر بها كثيًرا 
في بنك الخليج، وذلك ألثرها الكبير في تسهيل حياة 
العمالء وتمكينهم من تقسيط مشترياتهم على مدى 
12 شهرا بــدون أي فــوائــد أو رســوم على المعاملة. 
واليوم نرحب بشركة سامسونج البابطين في برنامج 

«Easy Pay»، وندعو العمالء إلى انتهاز هذه الفرصة 
عند تسوقهم منها».

وفــــي تــعــلــيــقــه، قــــال الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة 
البابطين للحلول المتكاملة، خالد المجرن الرومي: 
«لقد كان البنك شريًكا لمجموعة البابطين منذ فترة 
طــويــلــة. يسعدني أن تمتد هـــذه الــشــراكــة مــن خالل 
التعاون الجديد عبر برنامج «Easy Pay» من الخليج، 
لتقديم الفائدة لعمالئنا. أتطلع إلى إطالق المزيد من 
البرامج والمبادرات المشتركة مستقبًال بما يتماشى 
مع استراتيجيتنا لزيادة محفظة عالمتنا التجارية».
وصمم «الخليج» خاصية «Easy Pay»، مع األخذ 
باالعتبار التزامه فــي تلبية احتياجات وتطلعات 
عمالئه وخيارات التسوق المفضلة لديهم، وذلك من 
خالل اختيار المحالت التجارية المشاركة بعناية 
 Easy» فــائــقــة. يتم تسجيل أي معاملة فــي بــرنــامــج
Pay» بكل سهولة من خالل منافذ البيع المخصصة 
والمحالت التجارية المشاركة في الخدمة، حيث ال 
يحتاج العمالء إلى تقديم أي مستندات إضافية أو 
 Easy» االتصال بالبنك لتحويل المعاملة إلى خدمة
Pay»، كل ما على العميل القيام به هو االستفسار عن 
توفر هذه الخاصية قبل إتمام عملية الشراء، بحيث 
يقوم أمين الصندوق في المحالت المشاركة بإجراء 
معاملة البطاقة االئتمانية على الجهاز المخصص 
 Easy» للبرنامج، والتي يتم تحويلها تلقائيًا إلــى
Pay»، بإمكان العمالء االستفادة من أكثر من عملية 
«Easy Pay» في الوقت نفسه على بطاقاتهم االئتمانية.

ممثلو «الخليج» مع ممثلي «البابطين للحلول المتكاملة»

«التجاري» يسّلط الضوء على إجراءات القروض والتمويل
في إطار مشاركته بحملة لنُكن على دراية

قالت إلهام محفوظ، إن حملة 
«لنكن على دراية» تساهم 

بشكل كبير وبصورة مبسطة 
في توعية عمالء البنوك، 

ونشر الثقافة المصرفية عن 
المنتجات والخدمات التي 

توّفرها البنوك للعمالء، بما 
يساهم في تحقيق الشمول 

المالي.

ــار مـــشـــاركـــة الــبــنــك الــتــجــاري  ــ فــــي إطــ
الــكــويــتــي ومــســاهــمــاتــه لــنــشــر الــثــقــافــة 
المصرفية والمالية بين شرائح المجتمع 
المختلفة وزيـــادة الوعي لــدى الجمهور 
بدور القطاع المصرفي وكيفية االستفادة 
من الخدمات المصرفية المقّدمة لجمهور 
العمالء، يشارك البنك في حملة «لنكن على 
درايــــة»، وهــي حملة توعية أطلقها بنك 
الكويت الــمــركــزي لتسليط الــضــوء على 
حقوق العمالء وتوعيتهم فيما يتعّلق 
بالتعامل مع البنوك وحماية بياناتهم 

المصرفية.
ــة وأهـــــدافـــــهـــــا  ــلــ ــمــ ــحــ وحـــــــــــول هـــــــــذه الــ
ورسالتها، قالت رئيسة الجهاز التنفيذي 
للبنك التجاري، إلهام محفوظ، إن حملة 
«لنكن على درايــــة» تساهم بشكل كبير 
ــــورة مــبــســطــة فــــي تـــوعـــيـــة عــمــالء  ــــصـ وبـ
الــبــنــوك، ونــشــر الــثــقــافــة الــمــصــرفــيــة عن 
الــمــنــتــجــات والــــخــــدمــــات الـــتـــي تــوّفــرهــا 
البنوك للعمالء، بما يساهم في تحقيق 

الشمول المالي. 
وأضافت أن الحملة تساهم في وصول 
العمالء إلى الخدمات المصرفية والمالية 
التي يحتاجون إليها، وتبّين لهم العديد 
مــن األحــكــام أو الــشــروط الــخــاصــة بتلك 
الخدمات، بما يوفر لهم الحماية واألمان. 

إجراءات القروض 

وعــن اإلجـــراءات المرتبطة بالقروض 
والتمويل، أردفت محفوظ، أّن البنك يلتزم 
بــوضــع ســيــاســات ائــتــمــانــيــة وإجـــــراءات 
عمل واضــحــة ومعتمدة لمنح القروض 
الــشــخــصــيــة االســتــهــالكــيــة واإلســكــانــيــة، 
آخذا في االعتبار التعليمات رقم (2/رب، 
رس، رت/2018/413)، الــصــادرة عــن بنك 
الــكــويــت الــمــركــزي فــي هـــذا الــخــصــوص، 
وكـــذلـــك الـــقـــواعـــد واألعـــــــراف االئــتــمــانــيــة 
الــمــســتــقــرة، حــيــث أكــــدت التعليمات أنــه 
يقع على عاتق الجهة المانحة التحقق 
مــن استيفاء الــشــروط الــمــقــررة، ودراســـة 
الـــوضـــع االئــتــمــانــي لــلــعــمــيــل، والـــوقـــوف 

على الغرض من القرض المطلوب، ومدى 
حاجة العميل إلى هذا القرض، مع تقديم 
الــمــشــورة الــمــالــيــة لــلــعــمــالء، ســــواء عند 
المنح أو أثناء أجــل التمويل، والوقوف 
على طبيعة التزاماتهم الشهرية واألعباء 
المترتبة عليهم، وتقديم النصح لهم حول 
احتياجاتهم والتزاماتهم وإيضاح مخاطر 
زيادة االلتزامات عليهم وإثقال كواهلهم، 
خاصة في حالة تغّير األوضــاع المالية 

لهم بسبب تغّير العمل أو التقاعد.
ــواحــــد الــحــصــول  ويـــجـــوز لــلــعــمــيــل الــ
على قروض شخصية من أكثر من جهة، 
ــتـــزام بــــأّال يــتــجــاوز إجمالي  شــريــطــة االلـ
الـــقـــروض الــحــد األقــصــى مبلغ (25 ألــف 
دينار للقروض االستهالكية)، و(70 ألف 
دينار للقروض اإلسكانية)، وأال تتجاوز 
نسبة إجمالي أقساط القروض الشخصية 
التي يحصل عليها العميل من الجهات 
كــافــة الــحــد األقــصــى الــمــقــرر إلـــى صافي 
راتب العميل (نسبة 40 بالمئة للموظفين، 
و30 بــالــمــئــة لــلــمــتــقــاعــديــن)، كـــذلـــك أال 
تــتــجــاوز فــتــرة ســـداد األقــســاط الشهرية 
للقروض الشخصية فترة خمس سنوات 
للقرض االستهالكي، وخمس عشرة سنة 

لإلسكاني.

ضوابط وإجراءات

ولفتت إلــى أن الــضــوابــط واإلجــــراءات 
العامة لطلبات الحصول على القروض 
الــشــخــصــيــة والـــحـــدود الــدنــيــا المطلوبة 
إلبـــرام التعاقد، فــإّنــه يمكن إيــجــازهــا في 
بعض الــنــقــاط، حيث يــقــدم العميل طلبا 
للبنك يشتمل – كحّد أدنى – على البيانات 

التالية: 
مبلغ القرض، والغرض من القرض ومدة 
ســــداده، وشــهــادة راتـــب العميل (رسمية 
وأصـــلـــيـــة) مــــن الــجــهــة الـــتـــي يــعــمــل بــهــا، 
تتضمن تفاصيل راتبه الشهري وجميع 
االستقطاعات الشهرية، إضافة إلى تعّهد 
العميل بتقديم كل المستندات التي يطلبها 
البنك، بما في ذلك الفواتير والمستندات 

التي تثبت استخدام القرض اإلسكاني في 
الغرض الممنوح من أجله، وبيان يوقعه 
الــعــمــيــل يـــوّضـــح مـــصـــادر دخـــلـــه، وكــذلــك 
رصيد القروض وعمليات التمويل التي 
حصل عليها من الجهات المانحة األخرى 
الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، 
وجميع االلتزامات المستمرة األخرى. كما 
يتعّين على العميل تقديم البطاقة المدنية 
السارية الصالحية، على أن يقوم البنك 
بــاســتــيــفــاء تــفــويــض الــعــمــيــل بــمــا يسمح 
 (Ci-Net) للبنك بإجراء استعالم من شركة
عــن بيانات الرصيد المدين الناشئ عن 
الــتــمــويــل الــــذي حــصــل عــلــيــه الــعــمــيــل من 

الجهات المانحة األخرى.
وبعد استيفاء العميل للشروط، يقوم 
البنك بدراسة الوضع االئتماني للعميل 
والـــــــوقـــــــوف عـــلـــى الـــــغـــــرض مـــــن الـــقـــرض 
الشخصي المطلوب ومــدى حاجته إليه، 
مع تقديم المشورة المالية للعمالء، سواء 

عند المنح أو أثناء أجل التمويل.

فترة مراجعة

وقــالــت مــحــفــوظ: يــقــوم الــبــنــك بإعطاء 
 (Reflection Period) العمالء فترة مراجعة
مدتها على األقـــل يومي عمل، حيث يتم 
تزويدهم بنسخة غير موّقعة وغير نهائية 

من عقد القرض لدى تقّدمهم بطلب القرض، 
على أن يقّدم العمالء إقرارًا كتابيًا بتسّلم 
نسخة من العقد لغرض المراجعة، دون 
أن يترتب على العمالء أو البنك أّي التزام 
خـــالل فــتــرة الــمــراجــعــة، حيث يتم توقيع 
الــعــقــد – فــي حـــال اتــفــاق الــطــرفــيــن – بعد 

انتهاء تلك الفترة.
ويتم إطالع العميل على جميع الشروط 
وااللتزامات واآلثار المالية المترتبة على 
القرض الذي سيقّدم له وفقًا للعقد المزمع 
إبــرامــه، كما يتم تسليم العميل في بداية 
فترة المراجعة جــدوًال إحصائيًا واضحًا 
ــســــاط الـــقـــرض  ومـــبـــســـطـــًا يــبــيــن قــيــمــة أقــ
وعــددهــا، ومكونات كــّل قسط من الفائدة 
والمبلغ المسدد من أصل القرض، وكذلك 
قيمة القسط التأميني (فــي حــال موافقة 
الــعــمــيــل عــلــى الــتــأمــيــن)، وإجــمــالــي قيمة 
الفوائد والمبالغ التي ستسدد حتى نهاية 
أجــل الــقــرض وإجــمــالــي القيمة المدفوعة 
للتأمين، وبــيــان التغّيرات المحتملة في 
أعباء التمويل، سواء بالنسبة لحالة السداد 
المبكر أو بالنسبة لــلــقــروض اإلسكانية 
وقيمة األقساط الشهرية بافتراض زيادة 
سعر الفائدة بالحد األقصى المقرر، وهو 

(2 بالمئة) كل خمس سنوات. 
ــك، يحصل  وخــتــمــت مــحــفــوظ: بــعــد ذلــ
العميل على نسخة من العقد، عمًال بما 
جاء في دليل حماية العمالء في حال طلب 

العميل ذلك.
ويوفر البنك جميع المعلومات الالزمة 
عن شروط وأحكام وإجراءات منح القروض 
عــلــى الـــمـــوقـــع اإللـــكـــتـــرونـــي لــــه، ويــعــرض 
الموقع عددا من األسئلة الشائعة التي قد 
تجول بخاطر العميل حول القروض والحد 
األدنــــى واألقـــصـــى، وكــذلــك سعر الــفــائــدة، 
حيث يمكن للعميل االطالع على األجوبة 
الــمــرتــبــطــة بــهــذه األســئــلــة، مـــع الــعــلــم أنــه 
يراعي في هذا الخصوص تضمين كشوف 
حسابات القروض بالمعلومات المتعّلقة 
بعدد وقيمة األقساط المسددة والمتبقية 
حتى تاريخ االستحقاق بصورة مفصلة، 

حيث توضح الفائدة وأصل الدين.

إلهام محفوظ

نبيل معروف رئيسًا تنفيذيًا
لـ «الوطني لالستثمار»

معروف: أحظى بقيادة فريق استثنائي يضم نخبة من الكفاءات
أعلنت شركة الوطني لالستثمار، 
الــــــــذراع االســـتـــثـــمـــاريـــة لــمــجــمــوعــة 
بنك الكويت الوطني، تعيين نبيل 
نايف معروف في منصب الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة، حــيــث يتمتع 
بخبرة وكفاءة في األسواق اإلقليمية 
والـــعـــالـــمـــيـــة، الـــتـــي تــؤهــلــه لتنفيذ 

الخطة االستراتيجية للشركة.
ــيـــس  ــرئـ ــــه كـ ــامـ ــ ــهـ ــ وفـــــــــي إطـــــــــــار مـ
تنفيذي لشركة الوطني لالستثمار، 
سيتعاون معروف مع مجلس إدارة 
الشركة وفريق القيادة بها، لتطبيق 
وتــنــفــيــذ أهــــــداف الـــشـــركـــة وتــعــزيــز 
مكانتها بين الشركات االستثمارية 

في الكويت والمنطقة.
ــــن مــــــعــــــروف  ــيـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ويــــــعــــــكــــــس تـ
ــقــــرار الـــجـــهـــاز اإلداري الــــذي  ــتــ اســ
تتمتع بـــه «الــوطــنــي لــالســتــثــمــار»، 
إذ يمثل دفــعــة قــويــة نــحــو تحقيق 
ــــداف االســتــراتــيــجــيــة والخطط  األهـ
الموضوعة لتعزيز مكانة الشركة 
على الساحتين المحلية واإلقليمية.
ويمتلك مــعــروف خــبــرة تقارب 
30 عاما في القطاعين المصرفي 
واالســـتـــثـــمـــاري، ومـــعـــرفـــة عميقة 
ــــواق الــمــحــلــيــة والــعــالــمــيــة  ــاألسـ ــ بـ
مــن خــالل توليه إدارة االستثمار 
والــخــدمــات االســتــشــاريــة وخــدمــة 
التداول، وسيقوم من خالل منصبه 
كرئيس تنفيذي للشركة بقيادة 
أعــمــال الــشــركــة محليا وإقليميا، 
واإلشـــــــراف عــلــى ســيــر الــعــمــلــيــات 

فيها. 
بـــدوره، قــال مــعــروف: «يسعدني 
أن أحظى بقيادة فريق استثنائي 
في الوطني لالستثمار، يضم نخبة 
من الكفاءات المؤهلة القادرة على 
تــجــاوز كــل الــصــعــاب، حيث أتطلع 
إلى مواصلة مشوار نجاح الشركة 
وتعزيز موقعها كشركة استثمارية 

رائــــــــدة فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة»، مــــؤكــــدا ان 
شــركــة الــوطــنــي لالستثمار تمتلك 
االستراتيجية الــواضــحــة والــرؤيــة 
السليمة لمواصلة النمو والتطور، 
كما أنها تزخر بالكوادر والمؤهالت 
االســـتـــثـــمـــاريـــة والـــمـــصـــرفـــيـــة الــتــي 
يتطلع للعمل معها لقيادة الشركة 

نحو آفاق جديدة.
وقبل تعيين معروف في منصب 
الرئيس التنفيذي لشركة الوطني 
لــالســتــثــمــار، شــغــل مــنــصــب نــائــب 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة على 
ــتـــة الـــمـــاضـــيـــة،  مـــــــدار األعــــــــــوام الـــسـ
وارتقى خالل مسيرته بالعديد من 
المناصب في القطاعين المصرفي 
واالستثماري، حيث انضم إلى بنك 
الكويت الوطني عام 2001، وشغل 
منصب رئــيــس تــطــويــر المنتجات 
- الخدمات االستثمارية في البنك، 
وتولى منصب رئيس إدارة الثروات 
ــنـــي لــالســتــثــمــار،  فــــي شـــركـــة الـــوطـ
ــة الــبــكــالــوريــوس في  ويــحــمــل درجــ
التمويل من جامعة بوسطن، وشارك 
فـــي الــعــديــد مـــن الــبــرامــج الــقــيــاديــة 
لــكــبــرى الــجــامــعــات الـــدولـــيـــة منها 

برامج جامعة هارفارد ووارتون.
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«بيتك» يطلق نظام النماذج اإللكترونية 
ProgressSoft بالتعاون مع

ــــل  ــويـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ أطـــــــلـــــــق بــــــيــــــت الـ
الكويتي (بيتك)، نظام النماذج 
اإللــــكــــتــــرونــــيــــة الـــــــــذي يـــحـــول 
النماذج المصرفية التقليدية 
إلـــى نــمــاذج إلــكــتــرونــيــة آمــنــة، 
ــقـــق مـــــن صــحــتــهــا  ــتـــحـ يــــتــــم الـ
ــعــــاون مــع  ــتــ ــالــ بـــشـــكـــل آلــــــــي، بــ
شركة ProgressSoft الــرائــدة 
فــــي مـــجـــال رقـــمـــنـــة الـــخـــدمـــات 

المصرفية.
واخـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــار «بـــــــــيـــــــــتـــــــــك» 
بــصــفــتــهــا   P rogres sSof t
المزود المفضل لحلول الدفع 
والـــشـــريـــك الــتــكــنــولــوجــي في 
مبادرات التحول الرقمي، التي 
تضمنت العديد من التطبيقات 
في السنوات الماضية، والتي 
تــهــدف الــــى تــوفــيــر الــخــدمــات 
المصرفية الرقمية المبتكرة 

للعمالء.
وأشـــــــار رئـــيـــس الــعــمــلــيــات 
للمجموعة في «بيتك»- عبدالله 
ــهــــوس، إلــــى أن «بــيــتــك»  ــوالــ أبــ
يـــــدرك تــمــامــا أهــمــيــة مــواكــبــة 
الــرقــمــنــة واحــــــدث الـــتـــطـــورات 
الــتــكــنــولــوجــيــة فـــي الــخــدمــات 
المصرفية، الفتا الى التركيز 
ــارب فـــريـــدة  ــجــ عـــلـــى تـــقـــديـــم تــ
ومــمــيــزة لــلــعــمــالء وفـــق اعــلــى 
مـــعـــايـــيـــر الـــــجـــــودة والـــســـرعـــة 

واألمان.
وأوضــــــــــح أبـــــوالـــــهـــــوس ان 
ــيــــتــــك»  فـــــريـــــق الــــعــــمــــل فــــــي «بــ
يدرس بعناية تجربة العميل 
كمنهجية فـــي تــحــديــد نــقــاط 
ــوة والــــضــــعــــف ومـــعـــرفـــة  ــ ــقــ ــ ــ ال
متطلبات العميل واحتياجاته، 
وبــــالــــتــــالــــي االســـــتـــــنـــــاد عــلــى 
الــنــتــائــج لتصميم الــخــدمــات 
ــــات الــــــتــــــي تـــلـــبـــي  ــجـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ والـ
ــــالء، وتــــعــــزز  ــمـ ــ ــعـ ــ ــعـــات الـ ــلـ تـــطـ
تجربتهم المصرفية الرقمية 

لدى البنك.

وأضـــــــاف أن تــنــفــيــذ نــظــام 
ــيــــة مــن  ــتــــرونــ ــكــ ــــاذج اإللــ ــمـ ــ ــنـ ــ الـ
ProgressSoft يــتــمــاشــى مع 
رؤية البنك في تقليل األخطاء 
اليدوية والمخاطر المرتبطة 
بــالــعــمــلــيــات الــتــقــلــيــديــة الـــى 
ــر، مـــنـــوهـــا إلـــــى تــنــفــيــذ  ــفـ الـــصـ
النظام عن بعد تماما في ظل 

ما فرضته ظروف الجائحة.
وقال أبوالهوس «يوفر نظام 
الــنــمــاذج اإللكترونية لعمالء 
«بـــيـــتـــك» األفـــــــــراد والـــشـــركـــات 
ــانــــات الــرقــمــيــة،  ــكــ أحــــــدث اإلمــ
حــيــث يــتــغــلــب عــلــى إجـــــراءات 
النماذج اليدوية مــع الحفاظ 
على الحد األدنى من تدخالت 
العمالء مما يوفر تجربة فريدة 
وممتعة للعمالء، بما يتماشى 
ــة «بـــيـــتـــك»  ــ ــالــ ــ ــــع رؤيــــــــة ورســ مـ
فـــي قـــيـــادة الـــتـــطـــور الــعــالــمــي 
للخدمات المالية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية، 
مــع تحقيق أعــلــى مستويات 
االبــتــكــار والــتــمــيــز فـــي خــدمــة 

العمالء.

عبدالله أبوالهوس

نبيل معروف
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á«dÉëdG á«dÉªdG áæ°ùdG πeÉµd á≤≤ë oªdG á«£ØædG äGOGôjE’G »dÉªLEG QÉ«∏e 8^87

!  …OÉ°üàb’G  ∫É°ûdG  ôjô≤J  ¥sô`̀£`̀J …OÉ°üàb’G  ∫É°ûdG  ôjô≤J  ¥sô`̀£`̀J
 ¢Vô©à°ùf  Ió`̀Y  QhÉëªd  »YƒÑ°SC’G ¢Vô©à°ùf  Ió`̀Y  QhÉëªd  »YƒÑ°SC’G
 á«dÉªdGh  §ØædG  :∫ƒ`̀M  É¡æe  øjQƒëe á«dÉªdGh  §ØædG  :∫ƒ`̀M  É¡æe  øjQƒëe
 èJÉædGh   èJÉædGh  20212021  ¢`̀SQÉ`̀e  ∫Ó`̀N  áeÉ©dG ¢`̀SQÉ`̀e  ∫Ó`̀N  áeÉ©dG
 , ,20202020 ådÉãdG  ™HôdÉH »dÉªLE’G »∏ëªdG ådÉãdG  ™HôdÉH »dÉªLE’G »∏ëªdG
 â¡àfG ôjô≤àdG ∫Éb ∫h’G QƒëªdG ∫ƒMh â¡àfG ôjô≤àdG ∫Éb ∫h’G QƒëªdG ∫ƒMh
 ô«còà∏dh , ô«còà∏dh ,20202020/20212021 á«dÉªdG áæ°ùdG á«dÉªdG áæ°ùdG
 »a  äÉahô°üªdG  äGOÉªàYG  äQób  ó≤a »a  äÉahô°üªdG  äGOÉªàYG  äQób  ó≤a
 .QÉæjO  QÉ«∏e   .QÉæjO  QÉ«∏e  21^55521^555  ƒëæH  áfRGƒªdG ƒëæH  áfRGƒªdG
 »a  äGOGô``jE’G  á∏ªL  äGôjó≤J  â¨∏Hh »a  äGOGô``jE’G  á∏ªL  äGôjó≤J  â¨∏Hh
 ,QÉæjO  QÉ«∏e   ,QÉæjO  QÉ«∏e  7^5037^503  ƒëf  á`̀fRGƒ`̀ª`̀dG ƒëf  á`̀fRGƒ`̀ª`̀dG
 É¡æe  RÉ¨dGh  á«£ØædG  äGOGô`̀jE’G  äQób É¡æe  RÉ¨dGh  á«£ØædG  äGOGô`̀jE’G  äQób
 ÉªH  …CG  QÉ`̀æ`̀jO  QÉ«∏e   ÉªH  …CG  QÉ`̀æ`̀jO  QÉ«∏e  5^6285^628  ƒëæH ƒëæH
 ,äGOGôjE’G á∏ªL øe % ,äGOGôjE’G á∏ªL øe %7575 ƒëf ¬àÑ°ùf ƒëf ¬àÑ°ùf
 kÉ≤ÑW  á«£ØædG  äGOGô``̀ jE’G  ôjó≤J  º`̀Jh kÉ≤ÑW  á«£ØædG  äGOGô``̀ jE’G  ôjó≤J  º`̀Jh
 ΩÉN  §Øf êÉàfEG  á°üM :á«dÉàdG  ¢ù°SCÓd ΩÉN  §Øf êÉàfEG  á°üM :á«dÉàdG  ¢ù°SCÓd
 kGô©°Sh kÉ«eƒj π«eôH ¿ƒ«∏e  kGô©°Sh kÉ«eƒj π«eôH ¿ƒ«∏e 2^52^5 ∫OÉ©J ∫OÉ©J
 ≠∏Ñj  »àjƒµdG  §ØædG  π«eôÑd  kÉjôjó≤J ≠∏Ñj  »àjƒµdG  §ØædG  π«eôÑd  kÉjôjó≤J
 ±ô°üdG  ô©°Sh  ,π«eôÑ∏d  kGQ’hO   ±ô°üdG  ô©°Sh  ,π«eôÑ∏d  kGQ’hO  3030
 áaÉ°VE’ÉH ,Q’hó∏d ¢Sƒ∏a  áaÉ°VE’ÉH ,Q’hó∏d ¢Sƒ∏a 305305 óªà©ªdG óªà©ªdG
 211211  ƒëf  á¨dÉÑdG  RÉ¨dG  äGOGô``̀ jEG  ≈`̀ dEG ƒëf  á¨dÉÑdG  RÉ¨dG  äGOGô``̀ jEG  ≈`̀ dEG
 êÉàfE’G ∞«dÉµJ âª°üNh ,QÉæjO ¿ƒ«∏e êÉàfE’G ∞«dÉµJ âª°üNh ,QÉæjO ¿ƒ«∏e
 ,QÉæjO  QÉ«∏e   ,QÉæjO  QÉ«∏e  2^9322^932  ≠∏ÑªH  IQó≤ªdG ≠∏ÑªH  IQó≤ªdG
 ƒëæH  á«£ØædG  ô«Z äGOGô`̀ jE’G  äQó`̀bh ƒëæH  á«£ØædG  ô«Z äGOGô`̀ jE’G  äQó`̀bh

 .QÉæjO QÉ«∏e  .QÉæjO QÉ«∏e 1^8741^874
 ™bƒàªdG  »°VGôàa’G  õé©dG  ≠∏H  ,¬«∏Yh ™bƒàªdG  »°VGôàa’G  õé©dG  ≠∏H  ,¬«∏Yh
 QÉ«∏e   QÉ«∏e  14^05214^052  ƒ`̀ë`̀f  á`̀fRGƒ`̀ª`̀ dG  »`̀a ƒ`̀ë`̀f  á`̀fRGƒ`̀ª`̀ dG  »`̀a
 % %1010  `dG  áÑ°ùf  ´É£àbG  ¿hO  øe  QÉæjO `dG  áÑ°ùf  ´É£àbG  ¿hO  øe  QÉæjO

 »WÉ«àMG  ídÉ°üd  äGOGô``jE’G  á∏ªL  øe »WÉ«àMG  ídÉ°üd  äGOGô``jE’G  á∏ªL  øe
 ƒg  º¡j  É`̀e  øµdh  ,á`̀eOÉ`̀≤`̀dG  ∫É`̀ «`̀LC’G ƒg  º¡j  É`̀e  øµdh  ,á`̀eOÉ`̀≤`̀dG  ∫É`̀ «`̀LC’G

.»eÉàîdG ÜÉ°ùëdG »a á«∏©ØdG èFÉàædG.»eÉàîdG ÜÉ°ùëdG »a á«∏©ØdG èFÉàædG
 »àjƒµdG §ØædG π«eôH ô©°S ∫ó©e ≠∏Hh »àjƒµdG §ØædG π«eôH ô©°S ∫ó©e ≠∏Hh
 øe)   øe)  20202020/20212021  á«dÉªdG  áæ°ù∏d á«dÉªdG  áæ°ù∏d
 ƒëf  ( ƒëf  (20212021  ¢SQÉe  ≈dEG   ¢SQÉe  ≈dEG  20202020  πjôHCG πjôHCG
 13^513^5  ƒëæH  ≈∏YCG  ƒ`̀gh  ,Q’hO   ƒëæH  ≈∏YCG  ƒ`̀gh  ,Q’hO  43^543^5
 ƒëf  ¬àÑ°ùf  ÉªH  …CG  π«eôÑ∏d  Q’hO ƒëf  ¬àÑ°ùf  ÉªH  …CG  π«eôÑ∏d  Q’hO
 Qó≤ªdG  »°VGôàa’G  ô©°ùdG  øY  % Qó≤ªdG  »°VGôàa’G  ô©°ùdG  øY  %45^145^1
 .π«eôÑ∏d Q’hO  .π«eôÑ∏d Q’hO 3030 ≠dÉÑdGh áfRGƒªdG »a ≠dÉÑdGh áfRGƒªdG »a
 20202020/20192019  á«dÉªdG  áæ°ùdG  âfÉch á«dÉªdG  áæ°ùdG  âfÉch
 »àjƒµdG  §ØædG  π«eôÑd  â≤≤M  ó`̀b »àjƒµdG  §ØædG  π«eôÑd  â≤≤M  ó`̀b

 …CG  ,Q’hO   …CG  ,Q’hO  61^661^6  ƒëf  ≠∏H  ô©°S  ∫ó©e ƒëf  ≠∏H  ô©°S  ∫ó©e
 »àjƒµdG  §ØædG  π«eôH  ô©°S  ∫ó©e  ¿CG »àjƒµdG  §ØædG  π«eôH  ô©°S  ∫ó©e  ¿CG
 ≈`̀fOCG   ≈`̀fOCG  20212021/20202020  á«dÉªdG  áæ°ù∏d á«dÉªdG  áæ°ù∏d
 π«eôÑdG ô©°S ∫ó©e øY % π«eôÑdG ô©°S ∫ó©e øY %29^329^3- ƒëæH- ƒëæH

.20202020/20192019 á«dÉªdG áæ°ù∏d á«dÉªdG áæ°ù∏d
 â≤≤M  ób  âjƒµdG  ¿ƒµJ  ¿CG  ¢VôàØjh â≤≤M  ób  âjƒµdG  ¿ƒµJ  ¿CG  ¢VôàØjh
 / /20202020 á«dÉªdG áæ°ù∏d á«£Øf äGOGôjEG á«dÉªdG áæ°ù∏d á«£Øf äGOGôjEG
 8^8738^873 ƒëf ¬àª«b ÉªH É¡∏eÉµH  ƒëf ¬àª«b ÉªH É¡∏eÉµH 20212021
 ƒëf ¬àÑ°ùf ÉªH ≈∏YCG …CG ,QÉæjO QÉ«∏e ƒëf ¬àÑ°ùf ÉªH ≈∏YCG …CG ,QÉæjO QÉ«∏e
 á«£ØædG  äGOGô`̀ jE’G  áª«b  øY  % á«£ØædG  äGOGô`̀ jE’G  áª«b  øY  %57^757^7
 á«dÉªdG  áæ°ù∏d  áfRGƒªdG  »a  IQó≤ªdG á«dÉªdG  áæ°ù∏d  áfRGƒªdG  »a  IQó≤ªdG
 QÉ«∏e   QÉ«∏e  5^6285^628  ƒëf  á¨dÉÑdGh  É¡∏eÉµH ƒëf  á¨dÉÑdGh  É¡∏eÉµH

 QÉ«∏e   QÉ«∏e  1^8741^874  ƒëf  áaÉ°VEG  ™eh  ,QÉæjO ƒëf  áaÉ°VEG  ™eh  ,QÉæjO
 á∏ªL ≠∏Ñà°S á«£Øf ô«Z äGOGôjEG QÉæjO á∏ªL ≠∏Ñà°S á«£Øf ô«Z äGOGôjEG QÉæjO
 á«dÉªdG áæ°ùdG ∫ÓN á©bƒàªdG äGOGôjE’G á«dÉªdG áæ°ùdG ∫ÓN á©bƒàªdG äGOGôjE’G

.QÉæjO QÉ«∏e .QÉæjO QÉ«∏e 10^74810^748 ƒëf É¡∏eÉµH ƒëf É¡∏eÉµH
 ±ô°U  ¢VGôàaÉHh  ,∂``dP  ≥≤ëJ  ƒ`̀ dh ±ô°U  ¢VGôàaÉHh  ,∂``dP  ≥≤ëJ  ƒ`̀ dh
 ƒëf  ≠`̀dÉ`̀Ñ`̀dGh  á`̀fRGƒ`̀ª`̀dÉ`̀H  Qó≤ªdG  π`̀c ƒëf  ≠`̀dÉ`̀Ñ`̀dGh  á`̀fRGƒ`̀ª`̀dÉ`̀H  Qó≤ªdG  π`̀c
 ´É£àbG  ¿hO  øehQÉæjO  QÉ«∏e  ´É£àbG  ¿hO  øehQÉæjO  QÉ«∏e 21^55521^555
 ,áeOÉ≤dG  ∫É«LC’G  »WÉ«àME’  πMôj  Ée ,áeOÉ≤dG  ∫É«LC’G  »WÉ«àME’  πMôj  Ée
 áeÉ©dG áfRGƒªdG ≥≤ëJ ¿CG ™bƒàªdG øªa áeÉ©dG áfRGƒªdG ≥≤ëJ ¿CG ™bƒàªdG øªa
 kGõéY   kGõéY  20212021/20202020  á«dÉªdG  áæ°ù∏d á«dÉªdG  áæ°ù∏d
 QÉ«∏e   QÉ«∏e  10^80710^807  ƒëf  ¬àª«b  kÉ«°VGôàaG ƒëf  ¬àª«b  kÉ«°VGôàaG

 .QÉæjO .QÉæjO
 ∫ó©e ¿Éc GPEG õé©dG iƒà°ùe ójõj óbh ∫ó©e ¿Éc GPEG õé©dG iƒà°ùe ójõj óbh
 óbh  ,Qó≤ªdG  øe  ≈`̀ fOCG  §ØædG  êÉ`̀à`̀fEG óbh  ,Qó≤ªdG  øe  ≈`̀ fOCG  §ØædG  êÉ`̀à`̀fEG
 ÜÉ°ùëdG ≥≤M ¿EG õé©dG iƒà°ùe §Ñ¡j ÜÉ°ùëdG ≥≤M ¿EG õé©dG iƒà°ùe §Ñ¡j
 IQó≤ªdG  äÉahô°üªdG  »a  kGôah  »eÉàîdG IQó≤ªdG  äÉahô°üªdG  »a  kGôah  »eÉàîdG

 .áeÉ©dG áfRGƒªdG äÉ≤Øæd .áeÉ©dG áfRGƒªdG äÉ≤Øæd
 øe  áeÉ©dG  á«dÉªdG  ≈∏Y  ô£NCG  ƒg  Ée øe  áeÉ©dG  á«dÉªdG  ≈∏Y  ô£NCG  ƒg  Ée
 ∞«XƒàdG  ∂dP  , ∞«XƒàdG  ∂dP  ,"ÉfhQƒcÉfhQƒc"`dG  áæ°S  õéY`dG  áæ°S  õéY
 ≥jôM ºZôa ,áeÉ©dG  á«dÉª∏d  »°SÉ«°ùdG ≥jôM ºZôa ,áeÉ©dG  á«dÉª∏d  »°SÉ«°ùdG
 ´ÉæbEG  ø`̀Y  áeƒµëdG  õéYh  ádƒ«°ùdG ´ÉæbEG  ø`̀Y  áeƒµëdG  õéYh  ádƒ«°ùdG
 ´ƒÑ°SmC’G  âeÉb ,¬à≤«≤ëH ¢SÉædG  áeÉY ´ƒÑ°SmC’G  âeÉb ,¬à≤«≤ëH ¢SÉædG  áeÉY
 QÉæjO QÉ«∏e QGógEÉH ,óMGh Ωƒ«Hh âFÉØdG QÉæjO QÉ«∏e QGógEÉH ,óMGh Ωƒ«Hh âFÉØdG
 ,∞«°üM óMGh QôÑe ¿hO ø«ªK »àjƒc ,∞«°üM óMGh QôÑe ¿hO ø«ªK »àjƒc
 QGô`̀≤`̀dG  ∂`̀dò`̀d  á°ùFÉÑdG  äÉ`̀«`̀YGó`̀à`̀dGh QGô`̀≤`̀dG  ∂`̀dò`̀d  á°ùFÉÑdG  äÉ`̀«`̀YGó`̀à`̀dGh
 πÑ≤à°ùe øe πc ≈∏Y ,áØ∏µàdG á¶gÉH πÑ≤à°ùe øe πc ≈∏Y ,áØ∏µàdG á¶gÉH
 ≈∏Yh  ,≈°TÓàJ  ¬J’ÉªàMEGh  ìÓ`̀°`̀UE’G ≈∏Yh  ,≈°TÓàJ  ¬J’ÉªàMEGh  ìÓ`̀°`̀UE’G

.π°UC’G »a á°û¡dG áeƒµëdG á«bó°U.π°UC’G »a á°û¡dG áeƒµëdG á«bó°U

!!    á«dÉëdG áfRGƒªdG ∫ÓN á«£ØædG äGOGôjE’G IOÉjR

2021   /2020»a ™bƒà oªdG »°VGôàa’G õé©dG QÉæjO QÉ«∏e 10^8 :"∫É°ûdG"
!  »dÉªLE’G »∏ëªdG  èJÉædG  ∫ƒM ∫É°ûdG  ôjô≤J ócCG »dÉªLE’G »∏ëªdG  èJÉædG  ∫ƒM ∫É°ûdG  ôjô≤J ócCG

 IQGOE’G  ¿G   IQGOE’G  ¿G  20202020  ΩÉ©dG  øe  ådÉãdG  ™HôdG  ∫ÓN ΩÉ©dG  øe  ådÉãdG  ™HôdG  ∫ÓN
 »∏ëªdG  èJÉædG  ΩÉ`̀bQCG  äô°ûf  AÉ°üMEÓd  ájõcôªdG »∏ëªdG  èJÉædG  ΩÉ`̀bQCG  äô°ûf  AÉ°üMEÓd  ájõcôªdG
 ΩÉY  øe  ådÉãdG  ™Hô∏d  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  »dÉªLE’G ΩÉY  øe  ådÉãdG  ™Hô∏d  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  »dÉªLE’G
 »a  ΩÉ``̀bQC’G  ∂∏J  IAGô`̀ b  á«ªgCG  øªµJh  , »a  ΩÉ``̀bQC’G  ∂∏J  IAGô`̀ b  á«ªgCG  øªµJh  ,20202020
 Égƒªf ≈æ©ªH ÉgQƒ£J á©HÉàe ƒg ∫hC’G ,øjó©H Égƒªf ≈æ©ªH ÉgQƒ£J á©HÉàe ƒg ∫hC’G ,øjó©H
 IAGôb  »fÉãdGh  ,¬°TÉªµfG  hCG  OÉ°üàb’G  ™°SƒJ  …CG IAGôb  »fÉãdGh  ,¬°TÉªµfG  hCG  OÉ°üàb’G  ™°SƒJ  …CG
 »MÉæe ájDhôd èJÉædG ∂dP äÉfƒµe øª°V Qƒ£àdG »MÉæe ájDhôd èJÉædG ∂dP äÉfƒµe øª°V Qƒ£àdG
 ôKCG á©HÉàe ƒg ºgC’G π©dh ,É¡«a ∞©°†dG hCG Iƒ≤dG ôKCG á©HÉàe ƒg ºgC’G π©dh ,É¡«a ∞©°†dG hCG Iƒ≤dG
 OÉ°üàb’G  ä’ÓàNG  ìÓ°UEG  »a  áeÉ©dG  äÉ°SÉ«°ùdG OÉ°üàb’G  ä’ÓàNG  ìÓ°UEG  »a  áeÉ©dG  äÉ°SÉ«°ùdG

.á«∏µ«¡dG.á«∏µ«¡dG
 ,»≤«≤ëdG  ƒªædG-  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  ΩÉ`̀ bQC’G  ∂∏J ,»≤«≤ëdG  ƒªædG-  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  ΩÉ`̀ bQC’G  ∂∏J
 ≥≤ëJ  ób  % ≥≤ëJ  ób  %11^511^5-  OhóëH  kÉÑdÉ°S  kGƒªf  ¿CÉH  Qó≤J-  OhóëH  kÉÑdÉ°S  kGƒªf  ¿CÉH  Qó≤J
 ΩÉ©d ådÉãdG ™HôdGh  ΩÉ©d ådÉãdG ™HôdGh 20192019 ΩÉ©d ådÉãdG ™HôdG ø«H ΩÉ©d ådÉãdG ™HôdG ø«H
 OhóëHh kÉÑLƒe kGƒªf ¿Éc ≥≤ëJ Ée Éªæ«H , OhóëHh kÉÑLƒe kGƒªf ¿Éc ≥≤ëJ Ée Éªæ«H ,20202020
 øe  ådÉãdG  ™HôdGh  »fÉãdG  ™HôdG  ø«H  Ée  % øe  ådÉãdG  ™HôdGh  »fÉãdG  ™HôdG  ø«H  Ée  %1^21^2
 á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG ™°SƒJ ÖÑ°ùH  á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG ™°SƒJ ÖÑ°ùH 20202020 ΩÉY ΩÉY
 ∫ÓN »£ØædG ´É£≤dG ¢ûªµfG Éªæ«H ,% ∫ÓN »£ØædG ´É£≤dG ¢ûªµfG Éªæ«H ,%13^313^3 ƒëæH ƒëæH
 ™HôdG ø«H Ée ÖdÉ°ùdG ƒªædGh .% ™HôdG ø«H Ée ÖdÉ°ùdG ƒªædGh .%8^28^2- ƒëæH IôàØdG- ƒëæH IôàØdG
 AÉL , AÉL ,20202020 ΩÉ©d ådÉãdG ™HôdGh  ΩÉ©d ådÉãdG ™HôdGh 20192019 ΩÉ©d ådÉãdG ΩÉ©d ådÉãdG
 kÉ°TÉªµfG  á«£ØædG  äÉYÉ£≤dG  ≥«≤ëJ  øe  ¬ª¶©oe kÉ°TÉªµfG  á«£ØædG  äÉYÉ£≤dG  ≥«≤ëJ  øe  ¬ª¶©oe
 äÉYÉ£≤dG  ≥«≤ëJ  ≈`̀dEG  káaÉ°VEG  ,% äÉYÉ£≤dG  ≥«≤ëJ  ≈`̀dEG  káaÉ°VEG  ,%14^814^8-  ƒëæH-  ƒëæH
 Éªe ,% Éªe ,%7^77^7- OhóëH kÉ°†jCG kÉ°TÉªµfG  á«£ØædG  ô«Z- OhóëH kÉ°†jCG kÉ°TÉªµfG  á«£ØædG  ô«Z

 ƒëæH  kÉÑdÉ°S  kGƒªf  ≥«≤ëJ  ≈dEG  ΩÉ©dG  ∫ó©ªdG  ™aO ƒëæH  kÉÑdÉ°S  kGƒªf  ≥«≤ëJ  ≈dEG  ΩÉ©dG  ∫ó©ªdG  ™aO
.ÉfôcP Éªc %.ÉfôcP Éªc %11^511^5-

 áeGóà°S’G  äÉ°SÉ«°S  s¿CG  ƒg  ,kÉ«ë°U  hóÑj  ’  Ée áeGóà°S’G  äÉ°SÉ«°S  s¿CG  ƒg  ,kÉ«ë°U  hóÑj  ’  Ée
 É¡æY ø∏©ªdG -πNódG QOÉ°üe ™jƒæJ- ájOÉ°üàb’G É¡æY ø∏©ªdG -πNódG QOÉ°üe ™jƒæJ- ájOÉ°üàb’G
 ºd áeƒµëdG äÉfÉ«H πc »ah á«ªæàdG §£N πc »a ºd áeƒµëdG äÉfÉ«H πc »ah á«ªæàdG §£N πc »a

.A»°T É¡æe ≥≤ëàj.A»°T É¡æe ≥≤ëàj
 √ô°TDƒeh  ,»LÉàfE’G  »∏µ«¡dG  π∏îdG  ¿CG  ™bGƒdGh   √ô°TDƒeh  ,»LÉàfE’G  »∏µ«¡dG  π∏îdG  ¿CG  ™bGƒdGh  
 »∏ëªdG èJÉædG äÉfƒµe ≈∏Y §ØædG ´É£b áæª«g »∏ëªdG èJÉædG äÉfƒµe ≈∏Y §ØædG ´É£b áæª«g
 »ZÉ£dG  √ô`̀KCG  øe  Éæ¶M’  Éªc  ôªà°ùe  ,»dÉªLE’G »ZÉ£dG  √ô`̀KCG  øe  Éæ¶M’  Éªc  ôªà°ùe  ,»dÉªLE’G
 ´É£b  áªgÉ°ùªa  .kÉãjóM  IQƒ°ûæªdG  ΩÉ`̀ bQC’G  »a ´É£b  áªgÉ°ùªa  .kÉãjóM  IQƒ°ûæªdG  ΩÉ`̀ bQC’G  »a
 ∞°üf  øe  ≈∏YCG  âdGR’  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  §ØædG ∞°üf  øe  ≈∏YCG  âdGR’  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  §ØædG
 OhóëH  âfÉc  ó≤a  ,»dÉªLE’G  »∏ëªdG  èJÉædG  ºéM OhóëH  âfÉc  ó≤a  ,»dÉªLE’G  »∏ëªdG  èJÉædG  ºéM
 âëÑ°UCGh  âëÑ°UCGh 20192019 ΩÉY øe ådÉãdG ™HôdG »a % ΩÉY øe ådÉãdG ™HôdG »a %53^253^2
 ¿CG  …CG  , ¿CG  …CG  ,20202020 ΩÉY  øe ådÉãdG  ™HôdG  »a  % ΩÉY  øe ådÉãdG  ™HôdG  »a  %51^251^2
 ådÉãdG  ™HôdG  »a  iôNC’G  äÉYÉ£≤dG  πc  áªgÉ°ùe ådÉãdG  ™HôdG  »a  iôNC’G  äÉYÉ£≤dG  πc  áªgÉ°ùe
 ô«Z áªgÉ°ùe »gh ,% ô«Z áªgÉ°ùe »gh ,%48^848^8 â¨∏H  â¨∏H 20202020 ΩÉY øe ΩÉY øe
 §ØædG ´É£b øe Ió°ûH áeƒYóe ÉªfEGh áeGóà°ùe §ØædG ´É£b øe Ió°ûH áeƒYóe ÉªfEGh áeGóà°ùe
 êÉàfEGh  QÉ©°SCÉH  §≤a  §ÑJôe  É¡àªgÉ°ùe  Ö∏≤Jh êÉàfEGh  QÉ©°SCÉH  §≤a  §ÑJôe  É¡àªgÉ°ùe  Ö∏≤Jh
 ≈∏YCG  »fÉKh  .¬JÉYÉæ°U  Qƒ£àH  ¢ù«dh  §ØædG ≈∏YCG  »fÉKh  .¬JÉYÉæ°U  Qƒ£àH  ¢ù«dh  §ØædG
 »dÉªLE’G  »∏ëªdG  èJÉædG  äÉfƒµe  »a  áªgÉ°ùe »dÉªLE’G  »∏ëªdG  èJÉædG  äÉfƒµe  »a  áªgÉ°ùe
 ¿Éª°†dGh  ´ÉaódGh  áeÉ©dG  IQGOE’G  ´É£≤d  âfÉc ¿Éª°†dGh  ´ÉaódGh  áeÉ©dG  IQGOE’G  ´É£≤d  âfÉc
 …CÉH ´É£≤∏d ábÓY ’h ,% …CÉH ´É£≤∏d ábÓY ’h ,%13^113^1 OhóëHh »YÉªàL’G OhóëHh »YÉªàL’G

.…ƒªæJ è¡f.…ƒªæJ è¡f

≥«≤ëJ »a â∏°ûa á«ªæàdG §£N
 πNódG QOÉ°üe ™jƒæJh ájOÉ°üàb’G áeGóà°S’G 

!  á«ª«¶æàdG  äÉ¡édG  π°UGƒJ á«ª«¶æàdG  äÉ¡édG  π°UGƒJ
 ¢ù∏ée  ∫hóH  á«dÉªdG  ¥Gƒ°SCÓd ¢ù∏ée  ∫hóH  á«dÉªdG  ¥Gƒ°SCÓd
 á«Hô©dG  è«∏îdG  ∫hó`̀d  ¿hÉ©àdG á«Hô©dG  è«∏îdG  ∫hó`̀d  ¿hÉ©àdG
 áeÉ©dG  á`̀fÉ`̀eC’G  ™`̀e  ¿hÉ©àdÉH áeÉ©dG  á`̀fÉ`̀eC’G  ™`̀e  ¿hÉ©àdÉH
 õjõ©àd  ÉgOƒ¡L  ¢ù∏éªdG  ∫hód õjõ©àd  ÉgOƒ¡L  ¢ù∏éªdG  ∫hód
 ø«∏eÉ©àª∏d  …QÉªãà°S’G  »YƒdG ø«∏eÉ©àª∏d  …QÉªãà°S’G  »YƒdG
 á«dÉªdG  ¥Gƒ°SC’G »a ø«ªà¡ªdGh á«dÉªdG  ¥Gƒ°SC’G »a ø«ªà¡ªdGh
 QÉ©°T  âëJ  ,AÉ°†YC’G  ∫hó`̀dÉ`̀H QÉ©°T  âëJ  ,AÉ°†YC’G  ∫hó`̀dÉ`̀H
 á∏ªëdG  ∫ÓN  øe  ∂dPh á∏ªëdG  ∫ÓN  øe  ∂dPh  " "º∏eº∏e"

 äGQÉeE’G ádhO) ™∏°ùdGh á«dÉªdG ¥GQhC’G áÄ«g É¡≤∏£J »àdG á©HGôdG äGQÉeE’G ádhO) ™∏°ùdGh á«dÉªdG ¥GQhC’G áÄ«g É¡≤∏£J »àdG á©HGôdG
.πjôHCG ô¡°T ióe ≈∏Y (IóëàªdG á«Hô©dG.πjôHCG ô¡°T ióe ≈∏Y (IóëàªdG á«Hô©dG

 á«ªæà∏d  l¢`̀SÉ`̀°`̀SCG  ..á`̀dÉ`̀©`̀a  áªcƒM á«ªæà∏d  l¢`̀SÉ`̀°`̀SCG  ..á`̀dÉ`̀©`̀a  áªcƒM"  QÉ©°T  á∏ªëdG  πªëJh QÉ©°T  á∏ªëdG  πªëJh
 áª¶fC’Gh  íFGƒ∏dGh  äGOÉ°TQE’G  ºjó≤J  ≈dEG  ±ó¡Jh  , áª¶fC’Gh  íFGƒ∏dGh  äGOÉ°TQE’G  ºjó≤J  ≈dEG  ±ó¡Jh  ,"áeGóà°ùªdGáeGóà°ùªdG
 áLQóªdG  äÉcô°ûdG  äGQGOEG  ¢ùdÉée  AÉ°†YC’  áªcƒëdÉH  á°UÉîdG áLQóªdG  äÉcô°ûdG  äGQGOEG  ¢ùdÉée  AÉ°†YC’  áªcƒëdÉH  á°UÉîdG
 ácô°ûdG  AGOCÉ``H  á≤∏©àªdG  ôWÉîªdG  ÖæéJh  ,É¡H  ø«dhDƒ°ùªdGh ácô°ûdG  AGOCÉ``H  á≤∏©àªdG  ôWÉîªdG  ÖæéJh  ,É¡H  ø«dhDƒ°ùªdGh
 Oƒ≤J  ácô°û∏d  Ió«°TôdG  áªcƒëdG  ¿CG  á`̀jDhQ  ï«°SôJh  ,É`̀¡`̀JGQGOEGh Oƒ≤J  ácô°û∏d  Ió«°TôdG  áªcƒëdG  ¿CG  á`̀jDhQ  ï«°SôJh  ,É`̀¡`̀JGQGOEGh
 ,ôWÉîª∏d  á«YGh  IQGOEGh  ,ácô°û∏d  ó«L RÉéfEGh  íLÉf  AGOCG  ≥«≤ëàd ,ôWÉîª∏d  á«YGh  IQGOEGh  ,ácô°û∏d  ó«L RÉéfEGh  íLÉf  AGOCG  ≥«≤ëàd

.ácô°ûdG ∫ÉªYC’ á«cP á«é«JGôà°S ™°Vh øY kÓ°†a.ácô°ûdG ∫ÉªYC’ á«cP á«é«JGôà°S ™°Vh øY kÓ°†a

 OóY ≈dEG kGójóëJ á∏ªëdG ¬LƒàJh OóY ≈dEG kGójóëJ á∏ªëdG ¬LƒàJh
 ¢ùdÉée AÉ°†YCG º°†J äÉÄØdG øe ¢ùdÉée AÉ°†YCG º°†J äÉÄØdG øe
 ,á`̀LQó`̀ª`̀dG  äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dG  äGQGOEG ,á`̀LQó`̀ª`̀dG  äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dG  äGQGOEG
 äÉcô°ûdÉH  ø«dhDƒ°ùªdG  QÉÑch äÉcô°ûdÉH  ø«dhDƒ°ùªdG  QÉÑch
 »dhDƒ°ùeh  ,áeÉ©dG  áªgÉ°ùªdG »dhDƒ°ùeh  ,áeÉ©dG  áªgÉ°ùªdG
 øjôªãà°ùªdG  äÉbÓYh áªcƒëdG øjôªãà°ùªdG  äÉbÓYh áªcƒëdG
 ,á```̀LQó```̀ª```̀dG äÉ``̀ cô``̀ °``̀ û``̀ dÉ``̀ H ,á```̀LQó```̀ª```̀dG äÉ``̀ cô``̀ °``̀ û``̀ dÉ``̀ H
 øjôªãà°ùªdGh  ø«ªgÉ°ùªdGh øjôªãà°ùªdGh  ø«ªgÉ°ùªdGh
 ø«ªà¡ªdG  Qƒ¡ªLh  ,ø«Ñ≤JôªdG ø«ªà¡ªdG  Qƒ¡ªLh  ,ø«Ñ≤JôªdG

.ø««eÓYE’Gh ø«ãMÉÑdG πãe áeÉY πµ°ûH.ø««eÓYE’Gh ø«ãMÉÑdG πãe áeÉY πµ°ûH
 π°UGƒàdG  äÉµÑ°T  πª°ûJ  πFÉ°SƒdG  øe  Oó©H  á∏ªëdG  ø«©à°ùJh π°UGƒàdG  äÉµÑ°T  πª°ûJ  πFÉ°SƒdG  øe  Oó©H  á∏ªëdG  ø«©à°ùJh
 ,á«fhôàµdE’G  ™bGƒªdGh  ,∞ë°üdGh  äÉ«FÉ°†ØdGh  ,»YÉªàL’G ,á«fhôàµdE’G  ™bGƒªdGh  ,∞ë°üdGh  äÉ«FÉ°†ØdGh  ,»YÉªàL’G
 ∫ÓN  øe  ø«eÉ°†ªdG  Ωó≤J  Éªc  ,(QÉæ«Ñjh)  á«ªbôdG  äGhóædGh ∫ÓN  øe  ø«eÉ°†ªdG  Ωó≤J  Éªc  ,(QÉæ«Ñjh)  á«ªbôdG  äGhóædGh
 á«JÉeƒ∏©ªdG  Ωƒ°SôdG  :πãe  á«eÓYE’G  ¿ƒæØdG  øe  áYƒªée á«JÉeƒ∏©ªdG  Ωƒ°SôdG  :πãe  á«eÓYE’G  ¿ƒæØdG  øe  áYƒªée
 , ,animationanimation  ácôëàªdG  Ωƒ`̀°`̀Sô`̀dGh  , ácôëàªdG  Ωƒ`̀°`̀Sô`̀dGh  ,infographicsinfographics
 äÉjƒ£e)  á«ªbôdG  äGQGó°UE’Gh  ,äÉ«FÉ°†ØdÉH  äÓHÉ≤eh  èeGôHh äÉjƒ£e)  á«ªbôdG  äGQGó°UE’Gh  ,äÉ«FÉ°†ØdÉH  äÓHÉ≤eh  èeGôHh
 ,∞ë°üdÉH á«YƒàdG ä’É≤eh ,á«JÉeƒ∏©ªdG á≤HÉ°ùªdGh ,(äÉÑ«àch ,∞ë°üdÉH á«YƒàdG ä’É≤eh ,á«JÉeƒ∏©ªdG á≤HÉ°ùªdGh ,(äÉÑ«àch

.∞ë°üdÉH á«YƒàdG äGô≤a hCG πFÉ°SôdG.∞ë°üdÉH á«YƒàdG äGô≤a hCG πFÉ°SôdG

% 3^4 õØ≤j âfôHh "+∂HhCG" ∫DhÉØàd Ö«éà°ùJ ¥Gƒ°SC’G "ºp∏ oe" »é«∏îdG ájQÉªãà°S’G á«YƒàdG èeÉfôH øª°V

 »£ØædG É¡LÉàfEG ™aôà°S âjƒµdG :¢SQÉØdG
πÑ≤ªdG ƒjÉe ™∏£e kÉ«eƒj π«eôH ∞dCG 29

 á«Yƒà∏d á∏ªM ≥∏£ oJ "á«dÉªdG ¥GQhC’G"
 áLQóªdG äÉcô°ûdG áªcƒM á«ªgCÉH

!  ôjRhh  §ØædG  ôjRh  OÉ°TCG  :ä’Échh  Éfƒc  -Éæ««a ôjRhh  §ØædG  ôjRh  OÉ°TCG  :ä’Échh  Éfƒc  -Éæ««a
 ìÉéæH  ¢SQÉØdG  óªëe  QƒàcódG  »dÉ©dG  º«∏©àdG ìÉéæH  ¢SQÉØdG  óªëe  QƒàcódG  »dÉ©dG  º«∏©àdG
 ∫hOh  §Øæ∏d  IQó°üªdG  ∫hó`̀ dG  áª¶æe  ´ÉªàLG ∫hOh  §Øæ∏d  IQó°üªdG  ∫hó`̀ dG  áª¶æe  ´ÉªàLG
 QGôªà°SG á«ªgCG kGócDƒe ,(+∂HhCG) áª¶æªdG êQÉN QGôªà°SG á«ªgCG kGócDƒe ,(+∂HhCG) áª¶æªdG êQÉN

.¥Gƒ°S’G ¿RGƒJ IOÉ©à°S’ ¿hÉ©àdG.¥Gƒ°S’G ¿RGƒJ IOÉ©à°S’ ¿hÉ©àdG
 IôàØdG  »a  á«HÉéj’G  äGQƒ£àdG  ¿EG  ¢SQÉØdG  ∫Ébh   IôàØdG  »a  á«HÉéj’G  äGQƒ£àdG  ¿EG  ¢SQÉØdG  ∫Ébh  
 »a  ¢Sƒª∏e  ø°ùëJ  ≥«≤ëàH  âª¡°SG  á«°VÉªdG »a  ¢Sƒª∏e  ø°ùëJ  ≥«≤ëàH  âª¡°SG  á«°VÉªdG
 äÉ©bƒàdG  ≈∏Y  ¢ùµ©fG  §ØædG  ¥Gƒ`̀°`̀SCG  ´É`̀°`̀VhCG äÉ©bƒàdG  ≈∏Y  ¢ùµ©fG  §ØædG  ¥Gƒ`̀°`̀SCG  ´É`̀°`̀VhCG
 ìÉ≤d ™jRƒJh QÉ°ûàfG QGôªà°SG ™e Ö∏£dG ø°ùëàH ìÉ≤d ™jRƒJh QÉ°ûàfG QGôªà°SG ™e Ö∏£dG ø°ùëàH
 ¿hõîªdG  ¢†FÉØH  ¢VÉØîf’G  QGôªà°SGh  ÉfhQƒc ¿hõîªdG  ¢†FÉØH  ¢VÉØîf’G  QGôªà°SGh  ÉfhQƒc
 πeÉ©àdÉH  (+∂``̀HhCG)  á°SÉ«°Sh  É«ªdÉY  »£ØædG πeÉ©àdÉH  (+∂``̀HhCG)  á°SÉ«°Sh  É«ªdÉY  »£ØædG
 ¬fCG í°VhCGh  .¥ƒ°ùdG äGóéà°ùe »dÉªLG ™e QòëdG ¬fCG í°VhCGh  .¥ƒ°ùdG äGóéà°ùe »dÉªLG ™e QòëdG
 ∫hôàÑdG  AGQRh  ≥ØJG  äÉ«£©ªdG  √òg  ≈∏Y  AÉæHh ∫hôàÑdG  AGQRh  ≥ØJG  äÉ«£©ªdG  √òg  ≈∏Y  AÉæHh

 á«éjQóJ  IOÉjõH  Éeób  »°†ªdG  ≈∏Y  (+∂`̀ HhG)  ∫hO  »a  ábÉ£dGh á«éjQóJ  IOÉjõH  Éeób  »°†ªdG  ≈∏Y  (+∂`̀ HhG)  ∫hO  »a  ábÉ£dGh
 ƒjÉe øe GAóH áeOÉ≤dG áKÓãdG ô¡°T’G ∫ÓN §ØædG êÉàfEG äÉjƒà°ùªd ƒjÉe øe GAóH áeOÉ≤dG áKÓãdG ô¡°T’G ∫ÓN §ØædG êÉàfEG äÉjƒà°ùªd
 ºK É«eƒj π«eôH ∞dG  ºK É«eƒj π«eôH ∞dG 350350 ƒ«fƒj ºK É«eƒj π«eôH ∞dG  ƒ«fƒj ºK É«eƒj π«eôH ∞dG 350350 QGó≤ªH QGó≤ªH
 øe âjƒµdG ádhO á°üM ¿CG ≈dEG âØdh  .É«eƒj π«eôH ∞dCG  øe âjƒµdG ádhO á°üM ¿CG ≈dEG âØdh  .É«eƒj π«eôH ∞dCG 440440 ƒ«dƒj ƒ«dƒj
 ƒ«fƒjh ƒjÉe …ô¡°T ∫ÓN É«eƒj π«eôH ∞dG  ƒ«fƒjh ƒjÉe …ô¡°T ∫ÓN É«eƒj π«eôH ∞dG 2929 ≠∏ÑJ IOÉjõdG √òg ≠∏ÑJ IOÉjõdG √òg

 øs«Hh  .ƒ«dƒj ô¡°T ∫ÓN É«eƒj π«eôH ∞dG   øs«Hh  .ƒ«dƒj ô¡°T ∫ÓN É«eƒj π«eôH ∞dG  3838h
 »éjQóJ πµ°ûH É¡LÉàfG ™aôH Ωƒ≤à°S ájOƒ©°ùdG ¿CG »éjQóJ πµ°ûH É¡LÉàfG ™aôH Ωƒ≤à°S ájOƒ©°ùdG ¿CG
 ô¡°T  ∫ÓN  É«eƒj  π«eôH  ∞dG   ô¡°T  ∫ÓN  É«eƒj  π«eôH  ∞dG  250250  QGó≤ªH  É°†jG QGó≤ªH  É°†jG
 ƒ«fƒj  ô¡°T  »a  É«eƒj  π«eôH  ∞dG   ƒ«fƒj  ô¡°T  »a  É«eƒj  π«eôH  ∞dG  350350h  ƒjÉeh  ƒjÉe
 Oó°Th  Oó°Th . ƒ«dƒj ô¡°T »a É«eƒj π«eôH ∞dG . ƒ«dƒj ô¡°T »a É«eƒj π«eôH ∞dG 400400h
 Ö°ùM  IQô≤ªdG  ¢ü°üëdÉH  ΩGõ`̀à`̀d’G  á«ªgG  ≈∏Y Ö°ùM  IQô≤ªdG  ¢ü°üëdÉH  ΩGõ`̀à`̀d’G  á«ªgG  ≈∏Y
 IQhô°Vh  É¡H  ΩGõàd’G  Ö°ùf  ™aQ  á«ªgGh  ¥ÉØJ’G IQhô°Vh  É¡H  ΩGõàd’G  Ö°ùf  ™aQ  á«ªgGh  ¥ÉØJ’G
 ºd »àdG ∫hó∏d É¡«∏Y ≥ØàªdG ¢†jƒ©àdG á«dBG ò«ØæJ ºd »àdG ∫hó∏d É¡«∏Y ≥ØàªdG ¢†jƒ©àdG á«dBG ò«ØæJ
 ¥ÉØJ’G ºJ å«M á≤HÉ°ùdG ô¡°T’G ∫ÓN πeÉµdÉH Ωõà∏J ¥ÉØJ’G ºJ å«M á≤HÉ°ùdG ô¡°T’G ∫ÓN πeÉµdÉH Ωõà∏J
 ôÑªàÑ°S  ô¡°T  ≈àM  ¢†jƒ©àdG  Iôàa  ójóªJ  ≈∏Y ôÑªàÑ°S  ô¡°T  ≈àM  ¢†jƒ©àdG  Iôàa  ójóªJ  ≈∏Y
 ó≤©«°S ΩOÉ≤dG  (+∂HhCG) ´ÉªàLG ¿G OÉaGh  .ΩOÉ≤dG ó≤©«°S ΩOÉ≤dG  (+∂HhCG) ´ÉªàLG ¿G OÉaGh  .ΩOÉ≤dG
 ´É°VhGh ¥ÉØJ’G ôKG á©LGôªd …QÉédG πjôHG  ´É°VhGh ¥ÉØJ’G ôKG á©LGôªd …QÉédG πjôHG 2828 Ωƒj Ωƒj

.á≤MÓdGá∏MôªdG ∫ÓN ¥Gƒ°S’G.á≤MÓdGá∏MôªdG ∫ÓN ¥Gƒ°S’G
 ºZQ ,¢ù«ªîdG øjQ’hO øe ôãcCÉH á©ØJôe §ØædG QÉ©°SCG â≤∏ZCG ∂dP ≈dG ºZQ ,¢ù«ªîdG øjQ’hO øe ôãcCÉH á©ØJôe §ØædG QÉ©°SCG â≤∏ZCG ∂dP ≈dG
 GAóH êÉàfE’G äÉ°†«Øîàd »éjQóàdG ∞«Øîà∏d ¥ÉØJG ≈dEG GAóH êÉàfE’G äÉ°†«Øîàd »éjQóàdG ∞«Øîà∏d ¥ÉØJG ≈dEG " "+∂HhCG+∂HhCG" π°UƒJ π°UƒJ
 ô©°S Oóëà«d % ô©°S Oóëà«d %3^43^4 ∫OÉ©j ÉªH Q’hO  ∫OÉ©j ÉªH Q’hO 2^122^12 âfôH ΩÉN ™ØJQGh .ƒjÉe øe âfôH ΩÉN ™ØJQGh .ƒjÉe øe
 2^292^29  »cô«eC’G  ΩÉîdG  OGR  Éªc  ,π«eôÑ∏d  Q’hO   »cô«eC’G  ΩÉîdG  OGR  Éªc  ,π«eôÑ∏d  Q’hO  64^8664^86  óæY  ájƒ°ùàdG óæY  ájƒ°ùàdG

.Q’hO .Q’hO 61^4561^45 ≈∏Y ≥∏¨«d % ≈∏Y ≥∏¨«d %3^93^9 hCG Q’hO hCG Q’hO

!!    ¢SQÉØdG óªëe

 kÉjò«ØæJ kÉ°ù«FQ ±hô©e π«Ñf
QÉªãà°SÓd »æWƒdG ácô°ûd

 ¿ÉæÑ∏d á«dÉe äÉ≤aóJ ’ :"á«Hô©dG ±QÉ°üªdG"
 ìÓ°UE’G äÉ«∏ªYh áeƒµëdG ÜÉ«Z πX »a

 ∫ƒ∏M áYƒªée :"AÉæÑdG QÉ°ûà°ùe"
kÉ«ª«∏bEGh kÉ«∏ëe ÉæJÉ«∏ªY ºYód

!  »`̀æ`̀Wƒ`̀ dG á`̀ cô`̀ °`̀ T â``̀æ``̀∏``̀YCG »`̀æ`̀Wƒ`̀ dG á`̀ cô`̀ °`̀ T â``̀æ``̀∏``̀YCG
 ájQÉªãà°S’G  ´GQòdG  ,QÉªãà°SÓd ájQÉªãà°S’G  ´GQòdG  ,QÉªãà°SÓd
 ,»æWƒdG âjƒµdG ∂æH áYƒªéªd ,»æWƒdG âjƒµdG ∂æH áYƒªéªd
 ±hô©e  ∞jÉf  π«Ñf  ø««©J  øY ±hô©e  ∞jÉf  π«Ñf  ø««©J  øY
 …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  Ö°üæe  »a …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  Ö°üæe  »a
 IôÑîH  ™àªàj  å«M  ,ácô°û∏d IôÑîH  ™àªàj  å«M  ,ácô°û∏d
 á«ª«∏bE’G  ¥Gƒ`̀°`̀SC’G  »a  IAÉØch á«ª«∏bE’G  ¥Gƒ`̀°`̀SC’G  »a  IAÉØch
 ò«Øæàd  ¬∏gDƒJ  »àdG  ,á«ªdÉ©dGh ò«Øæàd  ¬∏gDƒJ  »àdG  ,á«ªdÉ©dGh
 .ácô°û∏d  á«é«JGôà°ùdG  á£îdG .ácô°û∏d  á«é«JGôà°ùdG  á£îdG
 …ò«ØæJ ¢ù«Fôc ¬eÉ¡e QÉWEG »ah …ò«ØæJ ¢ù«Fôc ¬eÉ¡e QÉWEG »ah
 ,QÉªãà°SÓd  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ácô°ûd ,QÉªãà°SÓd  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ácô°ûd
 ¢ù∏ée  ™e  ±hô©e  ¿hÉ©à«°S ¢ù∏ée  ™e  ±hô©e  ¿hÉ©à«°S
 É¡H IOÉ«≤dG ≥jôah ácô°ûdG IQGOEG É¡H IOÉ«≤dG ≥jôah ácô°ûdG IQGOEG
 ácô°ûdG  ±GógCG ò«ØæJh ≥«Ñ£àd ácô°ûdG  ±GógCG ò«ØæJh ≥«Ñ£àd

 »a  ájQÉªãà°S’G  äÉcô°ûdG  ø«H  É¡àfÉµe  õjõ©Jh »a  ájQÉªãà°S’G  äÉcô°ûdG  ø«H  É¡àfÉµe  õjõ©Jh
 QGô≤à°SG ±hô©e ø««©J ¢ùµ©jh .á≤£æªdGh âjƒµdG QGô≤à°SG ±hô©e ø««©J ¢ùµ©jh .á≤£æªdGh âjƒµdG
 PEG ,QÉªãà°SÓd »æWƒdG ¬H ™àªàJ …òdG …QGOE’G RÉ¡édG PEG ,QÉªãà°SÓd »æWƒdG ¬H ™àªàJ …òdG …QGOE’G RÉ¡édG
 á«é«JGôà°S’G ±GógC’G ≥«≤ëJ ƒëf ájƒb á©aO πãªj á«é«JGôà°S’G ±GógC’G ≥«≤ëJ ƒëf ájƒb á©aO πãªj
 ≈∏Y  ácô°ûdG  áfÉµe  õjõ©àd  áYƒ°VƒªdG  §£îdGh ≈∏Y  ácô°ûdG  áfÉµe  õjõ©àd  áYƒ°VƒªdG  §£îdGh

 .á«ª«∏bE’Gh  á«∏ëªdG  ø«àMÉ°ùdG .á«ª«∏bE’Gh  á«∏ëªdG  ø«àMÉ°ùdG
 ÜQÉ≤J  IôÑN  ±hô©e  ∂∏àªjh ÜQÉ≤J  IôÑN  ±hô©e  ∂∏àªjh
 »aô°üªdG ´É£≤dG »a kÉeÉY  »aô°üªdG ´É£≤dG »a kÉeÉY 3030 `dG `dG
 á≤«ªY  áaô©eh  ,…QÉªãà°S’Gh á≤«ªY  áaô©eh  ,…QÉªãà°S’Gh
 á«ªdÉ©dGh  á«∏ëªdG  ¥Gƒ`̀°`̀SC’É`̀H á«ªdÉ©dGh  á«∏ëªdG  ¥Gƒ`̀°`̀SC’É`̀H
 QÉªãà°S’G IQGOEG ¬«dƒJ ∫ÓN øe QÉªãà°S’G IQGOEG ¬«dƒJ ∫ÓN øe
 áeóNh  ájQÉ°ûà°S’G  äÉeóîdGh áeóNh  ájQÉ°ûà°S’G  äÉeóîdGh
 ∫Ó`̀N ø`̀e Ωƒ`̀≤`̀«`̀°`̀Sh ,∫hGó``̀à``̀dG ∫Ó`̀N ø`̀e Ωƒ`̀≤`̀«`̀°`̀Sh ,∫hGó``̀à``̀dG
 …ò«ØæJ  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀c  ¬`̀Ñ`̀°`̀ü`̀æ`̀e …ò«ØæJ  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀c  ¬`̀Ñ`̀°`̀ü`̀æ`̀e
 ácô°ûdG  ∫ÉªYCG  IOÉ«≤H  ácô°û∏d ácô°ûdG  ∫ÉªYCG  IOÉ«≤H  ácô°û∏d
 ≈∏Y  ±Gô°TE’Gh  kÉ«ª«∏bEGh  kÉ«∏ëe ≈∏Y  ±Gô°TE’Gh  kÉ«ª«∏bEGh  kÉ«∏ëe
 kÉ≤«∏©Jh   .É¡«a  äÉ«∏ª©dG  ô«°S kÉ≤«∏©Jh   .É¡«a  äÉ«∏ª©dG  ô«°S
 :±hô`̀ ©`̀e  ∫É``̀ b  ¬æ««©J  ≈`̀∏`̀Y :±hô`̀ ©`̀e  ∫É``̀ b  ¬æ««©J  ≈`̀∏`̀Y
 IOÉ«≤H  ≈`̀¶`̀MCG  ¿CG  »fó©°ùj IOÉ«≤H  ≈`̀¶`̀MCG  ¿CG  »fó©°ùj"
 º°†j …òdGh ,QÉªãà°SÓd »æWƒdG »a »FÉæãà°SG ≥jôa º°†j …òdGh ,QÉªãà°SÓd »æWƒdG »a »FÉæãà°SG ≥jôa
 áaÉc RhÉéJ ≈∏Y IQOÉ≤dG á∏gDƒªdG äGAÉØµdG øe ¬Ñîf áaÉc RhÉéJ ≈∏Y IQOÉ≤dG á∏gDƒªdG äGAÉØµdG øe ¬Ñîf
 ìÉéf  QGƒ°ûe  á∏°UGƒe  ≈dEG  ™∏£JCG  å«M  ,ÜÉ©°üdG ìÉéf  QGƒ°ûe  á∏°UGƒe  ≈dEG  ™∏£JCG  å«M  ,ÜÉ©°üdG
 IóFGQ  ájQÉªãà°SG  ácô°ûc  É¡©bƒe  õjõ©Jh  ácô°ûdG IóFGQ  ájQÉªãà°SG  ácô°ûc  É¡©bƒe  õjõ©Jh  ácô°ûdG

."á≤£æªdG »aá≤£æªdG »a

!  OÉëJG OÉëJG"`d ΩÉ©dG ø«eC’G ôÑàYG :`d ΩÉ©dG ø«eC’G ôÑàYG :"á°SÉ«°ùdGá°SÉ«°ùdG"` ähô«H` ähô«H
 ΩóY πX »a ΩóY πX »a" ¬fCG ,ìƒàa ΩÉ°Sh ¬fCG ,ìƒàa ΩÉ°Sh " "á«Hô©dG ±QÉ°üªdGá«Hô©dG ±QÉ°üªdG
 πeCG ’ á«MÓ°UEG §£N ájCG ÜÉ«Z »ah áeƒµM π«µ°ûJ πeCG ’ á«MÓ°UEG §£N ájCG ÜÉ«Z »ah áeƒµM π«µ°ûJ
 äÉ≤aóJ …C’ É°†jCG á«f ’h áeRC’G øe êhôî∏d Éæjód äÉ≤aóJ …C’ É°†jCG á«f ’h áeRC’G øe êhôî∏d Éæjód
 ΩÉ«≤∏d áeƒµM π«µ°ûàH ÖdÉ£f ∂dòd .¿ÉæÑ∏d á«dÉe ΩÉ«≤∏d áeƒµM π«µ°ûàH ÖdÉ£f ∂dòd .¿ÉæÑ∏d á«dÉe

."øµªj Ée ´ô°SCG »a äÉMÓ°UE’ÉHøµªj Ée ´ô°SCG »a äÉMÓ°UE’ÉH
 ô«Z  É«dÉM  »fÉæÑ∏dG  OÉ°üàb’G ô«Z  É«dÉM  »fÉæÑ∏dG  OÉ°üàb’G"  :íjô°üJ  »a  ∫Ébh :íjô°üJ  »a  ∫Ébh
 É¡JGQGôb  »a  äCÉ£NCG  á«fÉæÑ∏dG  áeƒµëdGh  ,èàæe É¡JGQGôb  »a  äCÉ£NCG  á«fÉæÑ∏dG  áeƒµëdGh  ,èàæe
 OÉ°üàb’G  ≈∏Y  á«Ñ∏°S  äÉ°SÉµ©fG  É¡d  ¿Éc  »dÉàdÉHh OÉ°üàb’G  ≈∏Y  á«Ñ∏°S  äÉ°SÉµ©fG  É¡d  ¿Éc  »dÉàdÉHh
 ¬YÉ£bh ¿ÉæÑ∏H »dhódGh »Hô©dG ™ªàéªdG á≤K ≈∏Yh ¬YÉ£bh ¿ÉæÑ∏H »dhódGh »Hô©dG ™ªàéªdG á≤K ≈∏Yh
 É¡JÉ≤ëà°ùe  ™`̀aO  øY  âØ∏îJ  ÉeóæY  ,»aô°üªdG É¡JÉ≤ëà°ùe  ™`̀aO  øY  âØ∏îJ  ÉeóæY  ,»aô°üªdG
 øëfh  É«HôY  á≤ãdG  Éfó≤a  óbh  á«LQÉîdG  É¡JÉeGõàdGh øëfh  É«HôY  á≤ãdG  Éfó≤a  óbh  á«LQÉîdG  É¡JÉeGõàdGh
 É«dÉM OÉ°üàb’G ¿CG Éªc ,QGóëf’Gh QƒgóàdG á∏Môe »a É«dÉM OÉ°üàb’G ¿CG Éªc ,QGóëf’Gh QƒgóàdG á∏Môe »a
 ∑Ó¡à°S’G  øª°V  IQƒ°üëe  áYÉæ°üdGh  ,èàæe  ô«Z ∑Ó¡à°S’G  øª°V  IQƒ°üëe  áYÉæ°üdGh  ,èàæe  ô«Z
 »∏©a  º««≤Jh  ójóëJ  Ωƒ`̀«`̀dG  øµªj  Ó`̀a  .»∏ëªdG »∏©a  º««≤Jh  ójóëJ  Ωƒ`̀«`̀dG  øµªj  Ó`̀a  .»∏ëªdG

 .Q’hó`̀dG  ±ô°U  ô©°S  ìƒ°Vh  Ωó©d  á«fÉæÑ∏dG  ±QÉ°üªdG  äGOƒLƒªd .Q’hó`̀dG  ±ô°U  ô©°S  ìƒ°Vh  Ωó©d  á«fÉæÑ∏dG  ±QÉ°üªdG  äGOƒLƒªd
 ±ô°üe ∞dCG ∫hCG ôÑcG áëF’ øª°V âfÉc »àdG á«fÉæÑ∏dG ∑ƒæÑdG ¢†©Ña ±ô°üe ∞dCG ∫hCG ôÑcG áëF’ øª°V âfÉc »àdG á«fÉæÑ∏dG ∑ƒæÑdG ¢†©Ña
 ±ô°U  ô©°ùd  QÉ©°SCG   ±ô°U  ô©°ùd  QÉ©°SCG  4  OƒLƒd  áëFÓdG  øe  ∞°SÓd  âLôN  ºdÉ©dG  »a OƒLƒd  áëFÓdG  øe  ∞°SÓd  âLôN  ºdÉ©dG  »a

 . ."Q’hódGQ’hódG
 »àdG »àdG"  ±QÉ°üªdG  ™°Vh  »a  É«dÉM  ¬dDhÉØJ  øY  ôÑYh ±QÉ°üªdG  ™°Vh  »a  É«dÉM  ¬dDhÉØJ  øY  ôÑYh
 ájOôa  äGQOÉÑªH  ≈aÉ©àJh  á«JGP  Oƒ¡éH  Ωƒ≤J ájOôa  äGQOÉÑªH  ≈aÉ©àJh  á«JGP  Oƒ¡éH  Ωƒ≤J
 ¢†©H âeÉb  å«M ,áeƒµëdG  øY ó©ÑdG  πc Ió«©H ¢†©H âeÉb  å«M ,áeƒµëdG  øY ó©ÑdG  πc Ió«©H
 É¡dÉª°SCGQ  õjõ©àd  á«LQÉîdG  É¡Yhôa  ™«ÑH  ±QÉ°üªdG É¡dÉª°SCGQ  õjõ©àd  á«LQÉîdG  É¡Yhôa  ™«ÑH  ±QÉ°üªdG
 ≈dEG  ∞°VCG  ±QÉ°üª∏d  ≥jô©dG  ïjQÉàdGh  É¡©°Vhh ≈dEG  ∞°VCG  ±QÉ°üª∏d  ≥jô©dG  ïjQÉàdGh  É¡©°Vhh
 á∏°SGôªdG ±QÉ°üªdG ™e IRÉàªe ábÓ©H ™àªàJ É¡fG á∏°SGôªdG ±QÉ°üªdG ™e IRÉàªe ábÓ©H ™àªàJ É¡fG
 πX »a ô£°VG ¿ÉæÑd ±ô°üe πX »a ô£°VG ¿ÉæÑd ±ô°üe" ¿EG :∫Ébh . ¿EG :∫Ébh ."á«cô«e’Gá«cô«e’G
 á«dÉe  á°SÉ«°S  OÉªàYG  ≈dEG  ,»eƒµMh  »°SÉFQ  ÆGôa á«dÉe  á°SÉ«°S  OÉªàYG  ≈dEG  ,»eƒµMh  »°SÉFQ  ÆGôa

."É¡Hòéd ™FGOƒdG ≈∏Y á«dÉY IóFÉa AÉ£YEG ôÑYÉ¡Hòéd ™FGOƒdG ≈∏Y á«dÉY IóFÉa AÉ£YEG ôÑY
 É¡d  ¿Éc  ÉfhQƒc  áëFÉL É¡d  ¿Éc  ÉfhQƒc  áëFÉL"  ¿CG  ≈dEG  ìƒàa  QÉ°TCG  ,É«HôY ¿CG  ≈dEG  ìƒàa  QÉ°TCG  ,É«HôY
 ¢ù«dh  á«Hô©dG  ±QÉ°üªdG  á«ëHQ  ≈∏Y  §≤a  ô«KCÉJ ¢ù«dh  á«Hô©dG  ±QÉ°üªdG  á«ëHQ  ≈∏Y  §≤a  ô«KCÉJ
 »a ôe óëJ ºgCG É¡æµdh ,á«dÉªdG É¡àfÉàeh É¡Jƒb ≈∏Y »a ôe óëJ ºgCG É¡æµdh ,á«dÉªdG É¡àfÉàeh É¡Jƒb ≈∏Y
 ºgCG ƒg »Hô©dG »aô°üªdG ´É£≤dÉa ,ójóédG Éfô°üY ºgCG ƒg »Hô©dG »aô°üªdG ´É£≤dÉa ,ójóédG Éfô°üY
 É«HôY Éaô°üe  É«HôY Éaô°üe 560560 äGOƒLƒe OÉ°üàb’G  »a ¿Éjô°T äGOƒLƒe OÉ°üàb’G  »a ¿Éjô°T
 :∫Éb ,±QÉ°üªdG äGOƒLƒe ≈dEG áÑ°ùædÉHh . :∫Éb ,±QÉ°üªdG äGOƒLƒe ≈dEG áÑ°ùædÉHh ."Q’hO äÉfƒ«∏jôJ Q’hO äÉfƒ«∏jôJ 4 â¨∏H â¨∏H
 á«fÉãdG áÑJôªdG »a ,Q’hO QÉ«∏e  á«fÉãdG áÑJôªdG »a ,Q’hO QÉ«∏e 780780 áª«≤H É«HôY ≈dhC’G »g äGQÉeE’G áª«≤H É«HôY ≈dhC’G »g äGQÉeE’G"

."ájô°üªdÉa ájô£≤dG ±QÉ°üªdG ºK ,ájOƒ©°ùdG »JCÉJájô°üªdÉa ájô£≤dG ±QÉ°üªdG ºK ,ájOƒ©°ùdG »JCÉJ

!  QÉ°ûà°ùe  á`̀cô`̀°`̀T  §£îJ QÉ°ûà°ùe  á`̀cô`̀°`̀T  §£îJ
 øe  áYƒªée  ô«aƒàd  AÉæÑdG øe  áYƒªée  ô«aƒàd  AÉæÑdG
 ó««°ûàdG  ´É£≤d  »∏ãªdG  ∫ƒ∏ëdG ó««°ûàdG  ´É£≤d  »∏ãªdG  ∫ƒ∏ëdG
 ºjó≤àd ∂dPh »àjƒµdG ¿Gôª©dGh ºjó≤àd ∂dPh »àjƒµdG ¿Gôª©dGh
 QÉµaC’Gh  äGQOÉÑªdG  øe  áeõM QÉµaC’Gh  äGQOÉÑªdG  øe  áeõM
 áeƒ¶æe  ø«°ùëàd  äÉYGóHE’Gh áeƒ¶æe  ø«°ùëàd  äÉYGóHE’Gh
 á≤£æªdGh  âjƒµdG  »a  ¿Gôª©dG á≤£æªdGh  âjƒµdG  »a  ¿Gôª©dG
 ≥jôa ôÑY IQOÉÑªdG √òg »JCÉJh ≥jôa ôÑY IQOÉÑªdG √òg »JCÉJh
 ≥«≤ëJ »∏Y õcôj Qƒ£àe πªY ≥«≤ëJ »∏Y õcôj Qƒ£àe πªY

 »°VÉªdG §Hôj …òdG åjóëdG AÉæÑdG πeGƒY π°†aCG »°VÉªdG §Hôj …òdG åjóëdG AÉæÑdG πeGƒY π°†aCG
.…ô°ü©dG Qƒ£àdÉH á«é«∏îdG ábGô©dGh.…ô°ü©dG Qƒ£àdÉH á«é«∏îdG ábGô©dGh

 QÉ°ûà°ùe ácô°T â≤≤M É¡JÉ«∏ªY Qƒ£J ∫ÓN øeh QÉ°ûà°ùe ácô°T â≤≤M É¡JÉ«∏ªY Qƒ£J ∫ÓN øeh
 äGƒæ°ùdG  …ƒà°ùe  »∏Y  Gô«Ñc  Éeó≤J  AÉæÑdG äGƒæ°ùdG  …ƒà°ùe  »∏Y  Gô«Ñc  Éeó≤J  AÉæÑdG
 á≤«ª©dG  É¡JôÑN  ∫Ó``N  ø`̀e  ∂`̀dPh,á`̀«`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG á≤«ª©dG  É¡JôÑN  ∫Ó``N  ø`̀e  ∂`̀dPh,á`̀«`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG
 ácô°ûdG ¢UôëJ å«M ±Gô°TE’G ∫Éée »a á©°SGƒdGh ácô°ûdG ¢UôëJ å«M ±Gô°TE’G ∫Éée »a á©°SGƒdGh
 É¡dÉªYCG CGóH òæe âeÉb å«M AÓª©dG AÉ°VQEG ≈∏Y É¡dÉªYCG CGóH òæe âeÉb å«M AÓª©dG AÉ°VQEG ≈∏Y
 å«M É«Yƒf Gõ«ªJ ≥«≤ëàH AÉæÑdG ≈∏Y ±Gô°TE’ÉH å«M É«Yƒf Gõ«ªJ ≥«≤ëàH AÉæÑdG ≈∏Y ±Gô°TE’ÉH
 áª«°ùb áª«°ùb270270 øe ôãcCG ≈∏Y á≤«bO á©HÉàe äòØf øe ôãcCG ≈∏Y á≤«bO á©HÉàe äòØf
 äÉ«∏ªY  ¢ù°SCG  π°†aCG  ≥ah  É¡cÓªd  É¡ª«∏°ùJ  ºJ äÉ«∏ªY  ¢ù°SCG  π°†aCG  ≥ah  É¡cÓªd  É¡ª«∏°ùJ  ºJ

.±Gô°TE’G.±Gô°TE’G
 QÉ``̀WEG »`̀ a á`̀cô`̀°`̀û`̀dG ó`̀ª`̀à`̀©`̀Jh QÉ``̀WEG »`̀ a á`̀cô`̀°`̀û`̀dG ó`̀ª`̀à`̀©`̀Jh
 É`̀¡`̀£`̀£`̀Nh É`̀¡`̀à`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀SEG É`̀¡`̀£`̀£`̀Nh É`̀¡`̀à`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀SEG
 20182018  »`̀a  äQô``̀ b  ájƒªæàdG »`̀a  äQô``̀ b  ájƒªæàdG
 âæµªJh  AÉæÑdG  ∫Éée  ¢VƒN âæµªJh  AÉæÑdG  ∫Éée  ¢VƒN
 »`̀HÉ`̀é`̀jG Qƒ`̀ £`̀ J ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀J ø``̀e »`̀HÉ`̀é`̀jG Qƒ`̀ £`̀ J ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀J ø``̀e
 å«M  á≤«ª©dG  É¡JôÑN  ¢ùµ©j å«M  á≤«ª©dG  É¡JôÑN  ¢ùµ©j
 á°ùaÉæªdG  ∫Ó`̀N  ø`̀eh  â∏àMG á°ùaÉæªdG  ∫Ó`̀N  ø`̀eh  â∏àMG
 ø«H  øe  Gõ«ªàe  Gõcôe  ájƒ≤dG ø«H  øe  Gõ«ªàe  Gõcôe  ájƒ≤dG

.»∏gC’G ´É£≤dG »a á«∏ëe äÉcô°T ¢ùªN ôÑcCG.»∏gC’G ´É£≤dG »a á«∏ëe äÉcô°T ¢ùªN ôÑcCG
 iƒà°ùe  ≈∏Y  ≈`̀dhC’G  »g iƒà°ùe  ≈∏Y  ≈`̀dhC’G  »g"AÉæÑdG  QÉ°ûà°ùe  ó©JhAÉæÑdG  QÉ°ûà°ùe  ó©Jh
 π°UGƒàdG  ™bGƒeh  »YÉªàL’G  ô«KCÉàdG  »a  è«∏îdG π°UGƒàdG  ™bGƒeh  »YÉªàL’G  ô«KCÉàdG  »a  è«∏îdG
 äÉfÉ«ÑdGh  äÉeƒ∏©ªdG  ô«aƒàd  Éjó«e  ∫É«°Tƒ°ùdG äÉfÉ«ÑdGh  äÉeƒ∏©ªdG  ô«aƒàd  Éjó«e  ∫É«°Tƒ°ùdG

.AÉæÑdG ∫Éée »a äGOÉ°TQE’Gh.AÉæÑdG ∫Éée »a äGOÉ°TQE’Gh
 øe  øe 20212021 »dÉëdG ΩÉ©dG ≈àMh  »dÉëdG ΩÉ©dG ≈àMh 20182018 òæe âæµªJh òæe âæµªJh
 É¡dÉªYCG øª°V πé°ùj ÉYhô°ûe É¡dÉªYCG øª°V πé°ùj ÉYhô°ûe7070 øe ôãcCG RÉéfEG øe ôãcCG RÉéfEG
 äGP ôWE’Gh äÉØ°UGƒªdG  π°†aCG  ≥ah É¡JòØf »àdG äGP ôWE’Gh äÉØ°UGƒªdG  π°†aCG  ≥ah É¡JòØf »àdG
 ±Gô`̀°`̀TE’Gh  á©HÉàªdG  ∫Éée  »a  á«dÉ©dG  IOƒédG ±Gô`̀°`̀TE’Gh  á©HÉàªdG  ∫Éée  »a  á«dÉ©dG  IOƒédG

.AÉæÑdGh.AÉæÑdGh

!!    ±hô©e π«Ñf

!!    ìƒàa ΩÉ°Sh

 Q’hO äÉfƒ«∏jôJ 3 :"»dhódG ó≤ædG"
kÉ«eÉf kGOÉ°üàbG 121`d áeGóà°ùªdG á«ªæàdG áØ∏c

 ÖÑ°ùH  ºbÉØJ  …òdG  IGhÉ°ùªdG  ΩóY  ¿CG  øe  »dhódG  ó≤ædG  ¥hóæ°U  QsòM ÖÑ°ùH  ºbÉØJ  …òdG  IGhÉ°ùªdG  ΩóY  ¿CG  øe  »dhódG  ó≤ædG  ¥hóæ°U  QsòM
 ≈dEGh  º¡JÉeƒµëH ¢SÉædG  á≤K πcBÉJ  ≈dEG  …ODƒj ób ≈dEGh  º¡JÉeƒµëH ¢SÉædG  á≤K πcBÉJ  ≈dEG  …ODƒj ób  " "1919 -ó«aƒc -ó«aƒc"  áëFÉL áëFÉL

."á«°ùfôØdGá«°ùfôØdG"`d kÉ≤ah ,á«YÉªàLG äÉHGô£°VG`d kÉ≤ah ,á«YÉªàLG äÉHGô£°VG
 ºbÉØJ  ≈dEG  äOCG ºbÉØJ  ≈dEG  äOCG  " "1919  -ó«aƒc -ó«aƒc"  áëFÉL  ¿EG áëFÉL  ¿EG"  :ôjô≤J  »a  ¥hóæ°üdG  ∫Ébh :ôjô≤J  »a  ¥hóæ°üdG  ∫Ébh
 Éªc  ,É¡Yƒbh  πÑb  IOƒLƒe  âfÉc  »àdG  ô≤ØdGh  IGhÉ°ùªdG  ΩóY  ôgÉ¶e Éªc  ,É¡Yƒbh  πÑb  IOƒLƒe  âfÉc  »àdG  ô≤ØdGh  IGhÉ°ùªdG  ΩóY  ôgÉ¶e
 áØ«ë°U  Ö°ùëH  , áØ«ë°U  Ö°ùëH  ,"»YÉªàL’G  ¿É`̀ eC’G  äÉµÑ°T  á«ªgCG  ≈∏Y  âægôH»YÉªàL’G  ¿É`̀ eC’G  äÉµÑ°T  á«ªgCG  ≈∏Y  âægôH
 á«ªæàdG  ±GógCG  ≥«≤ëJ  πLCG  øe á«ªæàdG  ±GógCG  ≥«≤ëJ  πLCG  øe"  ¬fEÉa  ôjô≤à∏d  kÉ≤ahh  . ¬fEÉa  ôjô≤à∏d  kÉ≤ahh  ."ájOÉ°üàb’GájOÉ°üàb’G"
 á«°SÉ°SC’G  äÉeóîdG  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  áMÉJEG  ∂dP  »a  ÉªH  ,áeGóà°ùªdG á«°SÉ°SC’G  äÉeóîdG  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  áMÉJEG  ∂dP  »a  ÉªH  ,áeGóà°ùªdG
 øe   øe  121121`d  Q’hO  äÉfƒ«∏jôJ  áKÓK  ôeC’G  Ö∏£à«°S  ,`d  Q’hO  äÉfƒ«∏jôJ  áKÓK  ôeC’G  Ö∏£à«°S  ,20302030  ΩÉY  ∫ƒ∏ëH ΩÉY  ∫ƒ∏ëH
 »a  »a 2^62^6 …CG …CG " "πNódG á°†ØîæªdG á«eÉædG ∫hódGh IóYÉ°üdG äGOÉ°üàb’GπNódG á°†ØîæªdG á«eÉædG ∫hódGh IóYÉ°üdG äGOÉ°üàb’G

.≥aC’G Gòg ∫ƒ∏ëH Qó≤ªdG »ªdÉ©dG »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG øe ,áFÉªdG.≥aC’G Gòg ∫ƒ∏ëH Qó≤ªdG »ªdÉ©dG »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG øe ,áFÉªdG
 áëFÉédG áëFÉédG"  ¿EG  :-™«HôdG  äÉYÉªàL’  kGó«¡ªJ  ô°ûf  …òdG-  ôjô≤àdG  ±É°VCGh ¿EG  :-™«HôdG  äÉYÉªàL’  kGó«¡ªJ  ô°ûf  …òdG-  ôjô≤àdG  ±É°VCGh
 äÉeóîdG  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  »a  IGhÉ°ùªdG  ΩóY  øY  É°†jCG  ÜÉ≤ædG  âØ°ûc äÉeóîdG  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  »a  IGhÉ°ùªdG  ΩóY  øY  É°†jCG  ÜÉ≤ædG  âØ°ûc
 á«àëàdG á«æÑdGh ,IOƒédG »dÉY º«∏©àdGh ,á«ë°üdG ájÉYôdÉc ,á«°SÉ°SC’G á«àëàdG á«æÑdGh ,IOƒédG »dÉY º«∏©àdGh ,á«ë°üdG ájÉYôdÉc ,á«°SÉ°SC’G
 ƒ∏J Ó«L πNódG äGƒéa QGôªà°SG »a ÉgQhóH ÖÑ°ùàJ ób »àdG - á«ªbôdG ƒ∏J Ó«L πNódG äGƒéa QGôªà°SG »a ÉgQhóH ÖÑ°ùàJ ób »àdG - á«ªbôdG
 ,óeC’G  á∏jƒW  ¿ƒµJ  ¿CG  øµªj  äÉ«YGóàdG  ¿CG  ≈dEG  ôjô≤àdG  QÉ°TCGh  . ,óeC’G  á∏jƒW  ¿ƒµJ  ¿CG  øµªj  äÉ«YGóàdG  ¿CG  ≈dEG  ôjô≤àdG  QÉ°TCGh  ."ôNBGôNBG
 Éªc ,Gô≤a ôãcC’G ô°SC’G øe øjQóëàªdG ÜÉÑ°ûdGh ∫ÉØWC’G ≈∏Y Éª«°S’h Éªc ,Gô≤a ôãcC’G ô°SC’G øe øjQóëàªdG ÜÉÑ°ûdGh ∫ÉØWC’G ≈∏Y Éª«°S’h
 áëFÉédG  øY  âªéf  »àdG  áYQÉ°ùàªdG  áæªbôdG  ¿CG  ≈dEG  ¥hóæ°üdG  âØd áëFÉédG  øY  âªéf  »àdG  áYQÉ°ùàªdG  áæªbôdG  ¿CG  ≈dEG  ¥hóæ°üdG  âØd

 ≈∏Y Qƒã©dG  á«fóàªdG  äGQÉ¡ªdG  …hP  ∫Éª©dG  ≈∏Y Ö©°üdG  øe  π©éJ ≈∏Y Qƒã©dG  á«fóàªdG  äGQÉ¡ªdG  …hP  ∫Éª©dG  ≈∏Y Ö©°üdG  øe  π©éJ
 πX »a ¬fCG ≈dEG ø£æ°TGh »a Égô≤eh á«dÉªdG á°ù°SDƒªdG âàØdh .πªY πX »a ¬fCG ≈dEG ø£æ°TGh »a Égô≤eh á«dÉªdG á°ù°SDƒªdG âàØdh .πªY
 QƒgóàJ  ¿CG  hCG  ÉHÉ£≤à°SG  ó¡°ûJ  ¿CG  äÉ©ªàéª∏d  øµªj QƒgóàJ  ¿CG  hCG  ÉHÉ£≤à°SG  ó¡°ûJ  ¿CG  äÉ©ªàéª∏d  øµªj"  ±hô¶dG  √òg ±hô¶dG  √òg
 √òg √òg" ¿EG :áØ«°†e , ¿EG :áØ«°†e ,"á«YÉªàLG äÉHGô£°VG çóëJ ¿CG hCG áeƒµëdÉH á≤ãdGá«YÉªàLG äÉHGô£°VG çóëJ ¿CG hCG áeƒµëdÉH á≤ãdG
 ™ªàéªdG QGô≤à°SG ≈∏Y ôWÉîe πµ°ûJh äÉ°SÉ«°ùdG áZÉ«°U ó≤©J πeGƒ©dG ™ªàéªdG QGô≤à°SG ≈∏Y ôWÉîe πµ°ûJh äÉ°SÉ«°ùdG áZÉ«°U ó≤©J πeGƒ©dG

."ájOÉ°üàb’GájOÉ°üàb’G" áØ«ë°üd Ék≤ah , áØ«ë°üd Ék≤ah ,"√ô«°Sh√ô«°Sh
 øe ,ádOÉY áYôL Oôa πµd ôaƒJ ¿CG äÉeƒµë∏d »¨Ñæj øe ,ádOÉY áYôL Oôa πµd ôaƒJ ¿CG äÉeƒµë∏d »¨Ñæj" :ôjô≤àdG ±É°VCGh :ôjô≤àdG ±É°VCGh
 á∏ªM ≈dEG ájRÉée IQÉ°TEG »a , á∏ªM ≈dEG ájRÉée IQÉ°TEG »a ,"á«°SÉ°SC’G äÉeóîdG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG á«fÉµeEGá«°SÉ°SC’G äÉeóîdG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG á«fÉµeEG
 ¢†ØN ¢†ØN  " "ÉfhQƒcÉfhQƒc"  ¢Shô«a  »°ûØJ  ¿CG  í°VhCGh. ¢Shô«a  »°ûØJ  ¿CG  í°VhCGh.1919  -  ó«aƒc  ó°V  í«≤∏àdG -  ó«aƒc  ó°V  í«≤∏àdG
 øe ô«ãµd »¨Ñæj ∂dP ™e øµd ™ªLCG ºdÉ©dG »a áeÉ©dG áæjõîdG OQGƒe øe ô«ãµd »¨Ñæj ∂dP ™e øµd ™ªLCG ºdÉ©dG »a áeÉ©dG áæjõîdG OQGƒe
 ≈°UhCG Éªc ,¥ÉØfE’G Gòg ó°TôJ ¿CGh »eƒª©dG É¡bÉØfEG øe ójõJ ¿CG ∫hódG ≈°UhCG Éªc ,¥ÉØfE’G Gòg ó°TôJ ¿CGh »eƒª©dG É¡bÉØfEG øe ójõJ ¿CG ∫hódG
 .á∏FÉg  äÉjóëJ  ¬LGƒJ  »àdG  á°†ØîæªdG  π«NGóªdG  äGP  ∫hódG  ºYóH .á∏FÉg  äÉjóëJ  ¬LGƒJ  »àdG  á°†ØîæªdG  π«NGóªdG  äGP  ∫hódG  ºYóH
 ¥hóæ°üdG »a AGôÑîdG QòM ,™°VƒdG IQƒ£îH äÉ°SÉ«°ùdG »©fÉ°U ´ÉæbE’h ¥hóæ°üdG »a AGôÑîdG QòM ,™°VƒdG IQƒ£îH äÉ°SÉ«°ùdG »©fÉ°U ´ÉæbE’h
 áÑMÉ°üe  áfqhóe  »a  hQhÉe  ƒdhÉHh  QÉÑ°SÉL  Qƒà«ah  »∏«HƒdÉeCG  ó«ØjO áÑMÉ°üe  áfqhóe  »a  hQhÉe  ƒdhÉHh  QÉÑ°SÉL  Qƒà«ah  »∏«HƒdÉeCG  ó«ØjO
 ¥Gƒ°SC’G äGOÉ°üàbG »a πØW ø«jÓe áà°S ≈dEG π°üj Ée ¥Gƒ°SC’G äGOÉ°üàbG »a πØW ø«jÓe áà°S ≈dEG π°üj Ée" ¿CG øe ôjô≤à∏d ¿CG øe ôjô≤à∏d
 ΩÉY »a º«∏©àdG øe GƒHô°ùàj ¿CG øµªj á«eÉædG äGOÉ°üàb’Gh IóYÉ°üdG ΩÉY »a º«∏©àdG øe GƒHô°ùàj ¿CG øµªj á«eÉædG äGOÉ°üàb’Gh IóYÉ°üdG
 ióe Égô«KCÉJ óàªj á«Ñ∏°S ÖbGƒY øe ∂dP ≈∏Y ÖJôàj Ée ™e , ióe Égô«KCÉJ óàªj á«Ñ∏°S ÖbGƒY øe ∂dP ≈∏Y ÖJôàj Ée ™e ,20212021

."IÉ«ëdGIÉ«ëdG

 RhÉéàj "S&P 500"
≈dhC’G Iôª∏d á£≤f 4000

!  âjôà°S ∫hh á°UQƒH »a Iƒ≤H  âjôà°S ∫hh á°UQƒH »a Iƒ≤H 500500 S&PS&P  ô°TDƒe ó©°U ô°TDƒe ó©°U
 ¢ù«FôdG á£îH ∫DhÉØàdG ™e ,≈dhC’G Iôª∏d á£≤f  ¢ù«FôdG á£îH ∫DhÉØàdG ™e ,≈dhC’G Iôª∏d á£≤f 40004000 RhÉéà«d RhÉéà«d

.…OÉ°üàb’G »aÉ©à∏d ¿ójÉH ƒL »cô«eC’G.…OÉ°üàb’G »aÉ©à∏d ¿ójÉH ƒL »cô«eC’G
 ´ÉØJQG  ≈∏Y  á«°ù«FôdG  á«cô«eC’G  º¡°SC’G  äGô°TDƒe  âëàah ´ÉØJQG  ≈∏Y  á«°ù«FôdG  á«cô«eC’G  º¡°SC’G  äGô°TDƒe  âëàah
 IOÉ«≤H  ,É«LƒdƒæµàdG  äÉcô°T  Oƒ©°U  πX  »a  ,¢ù«ªîdG IOÉ«≤H  ,É«LƒdƒæµàdG  äÉcô°T  Oƒ©°U  πX  »a  ,¢ù«ªîdG
 ácô°T  øe  ìÉHQCÓd  ájƒb  äÉ©bƒJ  ó©H  ,≥FÉbôdG  »©æ°üe ácô°T  øe  ìÉHQCÓd  ájƒb  äÉ©bƒJ  ó©H  ,≥FÉbôdG  »©æ°üe
 ádÉM  π°†ØH  É°†jCG  äÉjƒæ©ªdG  äRõ©J  ø«M  »a  ,¿hôµ«e ádÉM  π°†ØH  É°†jCG  äÉjƒæ©ªdG  äRõ©J  ø«M  »a  ,¿hôµ«e

.IóëàªdG äÉj’ƒdG OÉ°üàbG ƒªf ∫É«M ∫DhÉØàdG.IóëàªdG äÉj’ƒdG OÉ°üàbG ƒªf ∫É«M ∫DhÉØàdG
 ∫OÉ©j  ÉªH  á£≤f   ∫OÉ©j  ÉªH  á£≤f  7373  »YÉæ°üdG  õfƒL  hGO  ô°TDƒªdG  ó©°Uh »YÉæ°üdG  õfƒL  hGO  ô°TDƒªdG  ó©°Uh
 ô°TDƒªdG  OGRh  ,á£≤f   ô°TDƒªdG  OGRh  ,á£≤f  33054^5833054^58  ≈``̀dEG  π°ü«d  % ≈``̀dEG  π°ü«d  %0^220^22
 Óé°ùe % Óé°ùe %0^500^50 hCG á£≤f  hCG á£≤f 19^919^9 QGó≤ªH  QGó≤ªH 500500 RQƒH ófCG OQófÉà°S RQƒH ófCG OQófÉà°S
 167^5167^5  ™ªéªdG  ∑Gó°SÉf  ô°TDƒªdG  Ωó≤Jh  ,á£≤f   ™ªéªdG  ∑Gó°SÉf  ô°TDƒªdG  Ωó≤Jh  ,á£≤f  3992^783992^78
."RôàjhQRôàjhQ" Ö°ùëH ,á£≤f  Ö°ùëH ,á£≤f 13414^32513414^325 ≈dEG % ≈dEG %1^261^26 hCG á£≤f hCG á£≤f

 á«àëàdG ≈æÑdG åjóëàd ìƒª£dG ¬Yhô°ûe πjƒªJ πLCG øeh á«àëàdG ≈æÑdG åjóëàd ìƒª£dG ¬Yhô°ûe πjƒªJ πLCG øeh
 IOÉjR  ≈∏Y  ¿ójÉH  ƒL  »cô«eC’G  ¢ù«FôdG  ∫ƒ©j  á«cô«eC’G IOÉjR  ≈∏Y  ¿ójÉH  ƒL  »cô«eC’G  ¢ù«FôdG  ∫ƒ©j  á«cô«eC’G
 á«fóàe  Ö°ùf  øe  ó«Øà°ùJ  »àdG  äÉcô°ûdG  ≈∏Y  ÖFGô°†dG á«fóàe  Ö°ùf  øe  ó«Øà°ùJ  »àdG  äÉcô°ûdG  ≈∏Y  ÖFGô°†dG
 ¢†©H øe É«∏c äÓaE’G øe ,¿hRÉeCG πãe ,ÉfÉ«MCG øµªàJh GóL ¢†©H øe É«∏c äÓaE’G øe ,¿hRÉeCG πãe ,ÉfÉ«MCG øµªàJh GóL

.ÖFGô°†dG.ÖFGô°†dG
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á«dÉëdG á«dÉªdG áæ°ùdG πeÉµd á≤≤ë oªdG á«£ØædG äGOGôjE’G »dÉªLEG QÉ«∏e 8^87

!  …OÉ°üàb’G  ∫É°ûdG  ôjô≤J  ¥sô`̀£`̀J …OÉ°üàb’G  ∫É°ûdG  ôjô≤J  ¥sô`̀£`̀J
 ¢Vô©à°ùf  Ió`̀Y  QhÉëªd  »YƒÑ°SC’G ¢Vô©à°ùf  Ió`̀Y  QhÉëªd  »YƒÑ°SC’G
 á«dÉªdGh  §ØædG  :∫ƒ`̀M  É¡æe  øjQƒëe á«dÉªdGh  §ØædG  :∫ƒ`̀M  É¡æe  øjQƒëe
 èJÉædGh   èJÉædGh  20212021  ¢`̀SQÉ`̀e  ∫Ó`̀N  áeÉ©dG ¢`̀SQÉ`̀e  ∫Ó`̀N  áeÉ©dG
 , ,20202020 ådÉãdG  ™HôdÉH »dÉªLE’G »∏ëªdG ådÉãdG  ™HôdÉH »dÉªLE’G »∏ëªdG
 â¡àfG ôjô≤àdG ∫Éb ∫h’G QƒëªdG ∫ƒMh â¡àfG ôjô≤àdG ∫Éb ∫h’G QƒëªdG ∫ƒMh
 ô«còà∏dh , ô«còà∏dh ,20202020/20212021 á«dÉªdG áæ°ùdG á«dÉªdG áæ°ùdG
 »a  äÉahô°üªdG  äGOÉªàYG  äQób  ó≤a »a  äÉahô°üªdG  äGOÉªàYG  äQób  ó≤a
 .QÉæjO  QÉ«∏e   .QÉæjO  QÉ«∏e  21^55521^555  ƒëæH  áfRGƒªdG ƒëæH  áfRGƒªdG
 »a  äGOGô``jE’G  á∏ªL  äGôjó≤J  â¨∏Hh »a  äGOGô``jE’G  á∏ªL  äGôjó≤J  â¨∏Hh
 ,QÉæjO  QÉ«∏e   ,QÉæjO  QÉ«∏e  7^5037^503  ƒëf  á`̀fRGƒ`̀ª`̀dG ƒëf  á`̀fRGƒ`̀ª`̀dG
 É¡æe  RÉ¨dGh  á«£ØædG  äGOGô`̀jE’G  äQób É¡æe  RÉ¨dGh  á«£ØædG  äGOGô`̀jE’G  äQób
 ÉªH  …CG  QÉ`̀æ`̀jO  QÉ«∏e   ÉªH  …CG  QÉ`̀æ`̀jO  QÉ«∏e  5^6285^628  ƒëæH ƒëæH
 ,äGOGôjE’G á∏ªL øe % ,äGOGôjE’G á∏ªL øe %7575 ƒëf ¬àÑ°ùf ƒëf ¬àÑ°ùf
 kÉ≤ÑW  á«£ØædG  äGOGô``̀ jE’G  ôjó≤J  º`̀Jh kÉ≤ÑW  á«£ØædG  äGOGô``̀ jE’G  ôjó≤J  º`̀Jh
 ΩÉN  §Øf êÉàfEG  á°üM :á«dÉàdG  ¢ù°SCÓd ΩÉN  §Øf êÉàfEG  á°üM :á«dÉàdG  ¢ù°SCÓd
 kGô©°Sh kÉ«eƒj π«eôH ¿ƒ«∏e  kGô©°Sh kÉ«eƒj π«eôH ¿ƒ«∏e 2^52^5 ∫OÉ©J ∫OÉ©J
 ≠∏Ñj  »àjƒµdG  §ØædG  π«eôÑd  kÉjôjó≤J ≠∏Ñj  »àjƒµdG  §ØædG  π«eôÑd  kÉjôjó≤J
 ±ô°üdG  ô©°Sh  ,π«eôÑ∏d  kGQ’hO   ±ô°üdG  ô©°Sh  ,π«eôÑ∏d  kGQ’hO  3030
 áaÉ°VE’ÉH ,Q’hó∏d ¢Sƒ∏a  áaÉ°VE’ÉH ,Q’hó∏d ¢Sƒ∏a 305305 óªà©ªdG óªà©ªdG
 211211  ƒëf  á¨dÉÑdG  RÉ¨dG  äGOGô``̀ jEG  ≈`̀ dEG ƒëf  á¨dÉÑdG  RÉ¨dG  äGOGô``̀ jEG  ≈`̀ dEG
 êÉàfE’G ∞«dÉµJ âª°üNh ,QÉæjO ¿ƒ«∏e êÉàfE’G ∞«dÉµJ âª°üNh ,QÉæjO ¿ƒ«∏e
 ,QÉæjO  QÉ«∏e   ,QÉæjO  QÉ«∏e  2^9322^932  ≠∏ÑªH  IQó≤ªdG ≠∏ÑªH  IQó≤ªdG
 ƒëæH  á«£ØædG  ô«Z äGOGô`̀ jE’G  äQó`̀bh ƒëæH  á«£ØædG  ô«Z äGOGô`̀ jE’G  äQó`̀bh

 .QÉæjO QÉ«∏e  .QÉæjO QÉ«∏e 1^8741^874
 ™bƒàªdG  »°VGôàa’G  õé©dG  ≠∏H  ,¬«∏Yh ™bƒàªdG  »°VGôàa’G  õé©dG  ≠∏H  ,¬«∏Yh
 QÉ«∏e   QÉ«∏e  14^05214^052  ƒ`̀ë`̀f  á`̀fRGƒ`̀ª`̀ dG  »`̀a ƒ`̀ë`̀f  á`̀fRGƒ`̀ª`̀ dG  »`̀a
 % %1010  `dG  áÑ°ùf  ´É£àbG  ¿hO  øe  QÉæjO `dG  áÑ°ùf  ´É£àbG  ¿hO  øe  QÉæjO

 »WÉ«àMG  ídÉ°üd  äGOGô``jE’G  á∏ªL  øe »WÉ«àMG  ídÉ°üd  äGOGô``jE’G  á∏ªL  øe
 ƒg  º¡j  É`̀e  øµdh  ,á`̀eOÉ`̀≤`̀dG  ∫É`̀ «`̀LC’G ƒg  º¡j  É`̀e  øµdh  ,á`̀eOÉ`̀≤`̀dG  ∫É`̀ «`̀LC’G

.»eÉàîdG ÜÉ°ùëdG »a á«∏©ØdG èFÉàædG.»eÉàîdG ÜÉ°ùëdG »a á«∏©ØdG èFÉàædG
 »àjƒµdG §ØædG π«eôH ô©°S ∫ó©e ≠∏Hh »àjƒµdG §ØædG π«eôH ô©°S ∫ó©e ≠∏Hh
 øe)   øe)  20202020/20212021  á«dÉªdG  áæ°ù∏d á«dÉªdG  áæ°ù∏d
 ƒëf  ( ƒëf  (20212021  ¢SQÉe  ≈dEG   ¢SQÉe  ≈dEG  20202020  πjôHCG πjôHCG
 13^513^5  ƒëæH  ≈∏YCG  ƒ`̀gh  ,Q’hO   ƒëæH  ≈∏YCG  ƒ`̀gh  ,Q’hO  43^543^5
 ƒëf  ¬àÑ°ùf  ÉªH  …CG  π«eôÑ∏d  Q’hO ƒëf  ¬àÑ°ùf  ÉªH  …CG  π«eôÑ∏d  Q’hO
 Qó≤ªdG  »°VGôàa’G  ô©°ùdG  øY  % Qó≤ªdG  »°VGôàa’G  ô©°ùdG  øY  %45^145^1
 .π«eôÑ∏d Q’hO  .π«eôÑ∏d Q’hO 3030 ≠dÉÑdGh áfRGƒªdG »a ≠dÉÑdGh áfRGƒªdG »a
 20202020/20192019  á«dÉªdG  áæ°ùdG  âfÉch á«dÉªdG  áæ°ùdG  âfÉch
 »àjƒµdG  §ØædG  π«eôÑd  â≤≤M  ó`̀b »àjƒµdG  §ØædG  π«eôÑd  â≤≤M  ó`̀b

 …CG  ,Q’hO   …CG  ,Q’hO  61^661^6  ƒëf  ≠∏H  ô©°S  ∫ó©e ƒëf  ≠∏H  ô©°S  ∫ó©e
 »àjƒµdG  §ØædG  π«eôH  ô©°S  ∫ó©e  ¿CG »àjƒµdG  §ØædG  π«eôH  ô©°S  ∫ó©e  ¿CG
 ≈`̀fOCG   ≈`̀fOCG  20212021/20202020  á«dÉªdG  áæ°ù∏d á«dÉªdG  áæ°ù∏d
 π«eôÑdG ô©°S ∫ó©e øY % π«eôÑdG ô©°S ∫ó©e øY %29^329^3- ƒëæH- ƒëæH

.20202020/20192019 á«dÉªdG áæ°ù∏d á«dÉªdG áæ°ù∏d
 â≤≤M  ób  âjƒµdG  ¿ƒµJ  ¿CG  ¢VôàØjh â≤≤M  ób  âjƒµdG  ¿ƒµJ  ¿CG  ¢VôàØjh
 / /20202020 á«dÉªdG áæ°ù∏d á«£Øf äGOGôjEG á«dÉªdG áæ°ù∏d á«£Øf äGOGôjEG
 8^8738^873 ƒëf ¬àª«b ÉªH É¡∏eÉµH  ƒëf ¬àª«b ÉªH É¡∏eÉµH 20212021
 ƒëf ¬àÑ°ùf ÉªH ≈∏YCG …CG ,QÉæjO QÉ«∏e ƒëf ¬àÑ°ùf ÉªH ≈∏YCG …CG ,QÉæjO QÉ«∏e
 á«£ØædG  äGOGô`̀ jE’G  áª«b  øY  % á«£ØædG  äGOGô`̀ jE’G  áª«b  øY  %57^757^7
 á«dÉªdG  áæ°ù∏d  áfRGƒªdG  »a  IQó≤ªdG á«dÉªdG  áæ°ù∏d  áfRGƒªdG  »a  IQó≤ªdG
 QÉ«∏e   QÉ«∏e  5^6285^628  ƒëf  á¨dÉÑdGh  É¡∏eÉµH ƒëf  á¨dÉÑdGh  É¡∏eÉµH

 QÉ«∏e   QÉ«∏e  1^8741^874  ƒëf  áaÉ°VEG  ™eh  ,QÉæjO ƒëf  áaÉ°VEG  ™eh  ,QÉæjO
 á∏ªL ≠∏Ñà°S á«£Øf ô«Z äGOGôjEG QÉæjO á∏ªL ≠∏Ñà°S á«£Øf ô«Z äGOGôjEG QÉæjO
 á«dÉªdG áæ°ùdG ∫ÓN á©bƒàªdG äGOGôjE’G á«dÉªdG áæ°ùdG ∫ÓN á©bƒàªdG äGOGôjE’G

.QÉæjO QÉ«∏e .QÉæjO QÉ«∏e 10^74810^748 ƒëf É¡∏eÉµH ƒëf É¡∏eÉµH
 ±ô°U  ¢VGôàaÉHh  ,∂``dP  ≥≤ëJ  ƒ`̀ dh ±ô°U  ¢VGôàaÉHh  ,∂``dP  ≥≤ëJ  ƒ`̀ dh
 ƒëf  ≠`̀dÉ`̀Ñ`̀dGh  á`̀fRGƒ`̀ª`̀dÉ`̀H  Qó≤ªdG  π`̀c ƒëf  ≠`̀dÉ`̀Ñ`̀dGh  á`̀fRGƒ`̀ª`̀dÉ`̀H  Qó≤ªdG  π`̀c
 ´É£àbG  ¿hO  øehQÉæjO  QÉ«∏e  ´É£àbG  ¿hO  øehQÉæjO  QÉ«∏e 21^55521^555
 ,áeOÉ≤dG  ∫É«LC’G  »WÉ«àME’  πMôj  Ée ,áeOÉ≤dG  ∫É«LC’G  »WÉ«àME’  πMôj  Ée
 áeÉ©dG áfRGƒªdG ≥≤ëJ ¿CG ™bƒàªdG øªa áeÉ©dG áfRGƒªdG ≥≤ëJ ¿CG ™bƒàªdG øªa
 kGõéY   kGõéY  20212021/20202020  á«dÉªdG  áæ°ù∏d á«dÉªdG  áæ°ù∏d
 QÉ«∏e   QÉ«∏e  10^80710^807  ƒëf  ¬àª«b  kÉ«°VGôàaG ƒëf  ¬àª«b  kÉ«°VGôàaG

 .QÉæjO .QÉæjO
 ∫ó©e ¿Éc GPEG õé©dG iƒà°ùe ójõj óbh ∫ó©e ¿Éc GPEG õé©dG iƒà°ùe ójõj óbh
 óbh  ,Qó≤ªdG  øe  ≈`̀ fOCG  §ØædG  êÉ`̀à`̀fEG óbh  ,Qó≤ªdG  øe  ≈`̀ fOCG  §ØædG  êÉ`̀à`̀fEG
 ÜÉ°ùëdG ≥≤M ¿EG õé©dG iƒà°ùe §Ñ¡j ÜÉ°ùëdG ≥≤M ¿EG õé©dG iƒà°ùe §Ñ¡j
 IQó≤ªdG  äÉahô°üªdG  »a  kGôah  »eÉàîdG IQó≤ªdG  äÉahô°üªdG  »a  kGôah  »eÉàîdG

 .áeÉ©dG áfRGƒªdG äÉ≤Øæd .áeÉ©dG áfRGƒªdG äÉ≤Øæd
 øe  áeÉ©dG  á«dÉªdG  ≈∏Y  ô£NCG  ƒg  Ée øe  áeÉ©dG  á«dÉªdG  ≈∏Y  ô£NCG  ƒg  Ée
 ∞«XƒàdG  ∂dP  , ∞«XƒàdG  ∂dP  ,"ÉfhQƒcÉfhQƒc"`dG  áæ°S  õéY`dG  áæ°S  õéY
 ≥jôM ºZôa ,áeÉ©dG  á«dÉª∏d  »°SÉ«°ùdG ≥jôM ºZôa ,áeÉ©dG  á«dÉª∏d  »°SÉ«°ùdG
 ´ÉæbEG  ø`̀Y  áeƒµëdG  õéYh  ádƒ«°ùdG ´ÉæbEG  ø`̀Y  áeƒµëdG  õéYh  ádƒ«°ùdG
 ´ƒÑ°SmC’G  âeÉb ,¬à≤«≤ëH ¢SÉædG  áeÉY ´ƒÑ°SmC’G  âeÉb ,¬à≤«≤ëH ¢SÉædG  áeÉY
 QÉæjO QÉ«∏e QGógEÉH ,óMGh Ωƒ«Hh âFÉØdG QÉæjO QÉ«∏e QGógEÉH ,óMGh Ωƒ«Hh âFÉØdG
 ,∞«°üM óMGh QôÑe ¿hO ø«ªK »àjƒc ,∞«°üM óMGh QôÑe ¿hO ø«ªK »àjƒc
 QGô`̀≤`̀dG  ∂`̀dò`̀d  á°ùFÉÑdG  äÉ`̀«`̀YGó`̀à`̀dGh QGô`̀≤`̀dG  ∂`̀dò`̀d  á°ùFÉÑdG  äÉ`̀«`̀YGó`̀à`̀dGh
 πÑ≤à°ùe øe πc ≈∏Y ,áØ∏µàdG á¶gÉH πÑ≤à°ùe øe πc ≈∏Y ,áØ∏µàdG á¶gÉH
 ≈∏Yh  ,≈°TÓàJ  ¬J’ÉªàMEGh  ìÓ`̀°`̀UE’G ≈∏Yh  ,≈°TÓàJ  ¬J’ÉªàMEGh  ìÓ`̀°`̀UE’G

.π°UC’G »a á°û¡dG áeƒµëdG á«bó°U.π°UC’G »a á°û¡dG áeƒµëdG á«bó°U

!!    á«dÉëdG áfRGƒªdG ∫ÓN á«£ØædG äGOGôjE’G IOÉjR

2021   /2020»a ™bƒà oªdG »°VGôàa’G õé©dG QÉæjO QÉ«∏e 10^8 :"∫É°ûdG"
!  »dÉªLE’G »∏ëªdG  èJÉædG  ∫ƒM ∫É°ûdG  ôjô≤J ócCG »dÉªLE’G »∏ëªdG  èJÉædG  ∫ƒM ∫É°ûdG  ôjô≤J ócCG

 IQGOE’G  ¿G   IQGOE’G  ¿G  20202020  ΩÉ©dG  øe  ådÉãdG  ™HôdG  ∫ÓN ΩÉ©dG  øe  ådÉãdG  ™HôdG  ∫ÓN
 »∏ëªdG  èJÉædG  ΩÉ`̀bQCG  äô°ûf  AÉ°üMEÓd  ájõcôªdG »∏ëªdG  èJÉædG  ΩÉ`̀bQCG  äô°ûf  AÉ°üMEÓd  ájõcôªdG
 ΩÉY  øe  ådÉãdG  ™Hô∏d  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  »dÉªLE’G ΩÉY  øe  ådÉãdG  ™Hô∏d  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  »dÉªLE’G
 »a  ΩÉ``̀bQC’G  ∂∏J  IAGô`̀ b  á«ªgCG  øªµJh  , »a  ΩÉ``̀bQC’G  ∂∏J  IAGô`̀ b  á«ªgCG  øªµJh  ,20202020
 Égƒªf ≈æ©ªH ÉgQƒ£J á©HÉàe ƒg ∫hC’G ,øjó©H Égƒªf ≈æ©ªH ÉgQƒ£J á©HÉàe ƒg ∫hC’G ,øjó©H
 IAGôb  »fÉãdGh  ,¬°TÉªµfG  hCG  OÉ°üàb’G  ™°SƒJ  …CG IAGôb  »fÉãdGh  ,¬°TÉªµfG  hCG  OÉ°üàb’G  ™°SƒJ  …CG
 »MÉæe ájDhôd èJÉædG ∂dP äÉfƒµe øª°V Qƒ£àdG »MÉæe ájDhôd èJÉædG ∂dP äÉfƒµe øª°V Qƒ£àdG
 ôKCG á©HÉàe ƒg ºgC’G π©dh ,É¡«a ∞©°†dG hCG Iƒ≤dG ôKCG á©HÉàe ƒg ºgC’G π©dh ,É¡«a ∞©°†dG hCG Iƒ≤dG
 OÉ°üàb’G  ä’ÓàNG  ìÓ°UEG  »a  áeÉ©dG  äÉ°SÉ«°ùdG OÉ°üàb’G  ä’ÓàNG  ìÓ°UEG  »a  áeÉ©dG  äÉ°SÉ«°ùdG

.á«∏µ«¡dG.á«∏µ«¡dG
 ,»≤«≤ëdG  ƒªædG-  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  ΩÉ`̀ bQC’G  ∂∏J ,»≤«≤ëdG  ƒªædG-  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  ΩÉ`̀ bQC’G  ∂∏J
 ≥≤ëJ  ób  % ≥≤ëJ  ób  %11^511^5-  OhóëH  kÉÑdÉ°S  kGƒªf  ¿CÉH  Qó≤J-  OhóëH  kÉÑdÉ°S  kGƒªf  ¿CÉH  Qó≤J
 ΩÉ©d ådÉãdG ™HôdGh  ΩÉ©d ådÉãdG ™HôdGh 20192019 ΩÉ©d ådÉãdG ™HôdG ø«H ΩÉ©d ådÉãdG ™HôdG ø«H
 OhóëHh kÉÑLƒe kGƒªf ¿Éc ≥≤ëJ Ée Éªæ«H , OhóëHh kÉÑLƒe kGƒªf ¿Éc ≥≤ëJ Ée Éªæ«H ,20202020
 øe  ådÉãdG  ™HôdGh  »fÉãdG  ™HôdG  ø«H  Ée  % øe  ådÉãdG  ™HôdGh  »fÉãdG  ™HôdG  ø«H  Ée  %1^21^2
 á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG ™°SƒJ ÖÑ°ùH  á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG ™°SƒJ ÖÑ°ùH 20202020 ΩÉY ΩÉY
 ∫ÓN »£ØædG ´É£≤dG ¢ûªµfG Éªæ«H ,% ∫ÓN »£ØædG ´É£≤dG ¢ûªµfG Éªæ«H ,%13^313^3 ƒëæH ƒëæH
 ™HôdG ø«H Ée ÖdÉ°ùdG ƒªædGh .% ™HôdG ø«H Ée ÖdÉ°ùdG ƒªædGh .%8^28^2- ƒëæH IôàØdG- ƒëæH IôàØdG
 AÉL , AÉL ,20202020 ΩÉ©d ådÉãdG ™HôdGh  ΩÉ©d ådÉãdG ™HôdGh 20192019 ΩÉ©d ådÉãdG ΩÉ©d ådÉãdG
 kÉ°TÉªµfG  á«£ØædG  äÉYÉ£≤dG  ≥«≤ëJ  øe  ¬ª¶©oe kÉ°TÉªµfG  á«£ØædG  äÉYÉ£≤dG  ≥«≤ëJ  øe  ¬ª¶©oe
 äÉYÉ£≤dG  ≥«≤ëJ  ≈`̀dEG  káaÉ°VEG  ,% äÉYÉ£≤dG  ≥«≤ëJ  ≈`̀dEG  káaÉ°VEG  ,%14^814^8-  ƒëæH-  ƒëæH
 Éªe ,% Éªe ,%7^77^7- OhóëH kÉ°†jCG kÉ°TÉªµfG  á«£ØædG  ô«Z- OhóëH kÉ°†jCG kÉ°TÉªµfG  á«£ØædG  ô«Z

 ƒëæH  kÉÑdÉ°S  kGƒªf  ≥«≤ëJ  ≈dEG  ΩÉ©dG  ∫ó©ªdG  ™aO ƒëæH  kÉÑdÉ°S  kGƒªf  ≥«≤ëJ  ≈dEG  ΩÉ©dG  ∫ó©ªdG  ™aO
.ÉfôcP Éªc %.ÉfôcP Éªc %11^511^5-

 áeGóà°S’G  äÉ°SÉ«°S  s¿CG  ƒg  ,kÉ«ë°U  hóÑj  ’  Ée áeGóà°S’G  äÉ°SÉ«°S  s¿CG  ƒg  ,kÉ«ë°U  hóÑj  ’  Ée
 É¡æY ø∏©ªdG -πNódG QOÉ°üe ™jƒæJ- ájOÉ°üàb’G É¡æY ø∏©ªdG -πNódG QOÉ°üe ™jƒæJ- ájOÉ°üàb’G
 ºd áeƒµëdG äÉfÉ«H πc »ah á«ªæàdG §£N πc »a ºd áeƒµëdG äÉfÉ«H πc »ah á«ªæàdG §£N πc »a

.A»°T É¡æe ≥≤ëàj.A»°T É¡æe ≥≤ëàj
 √ô°TDƒeh  ,»LÉàfE’G  »∏µ«¡dG  π∏îdG  ¿CG  ™bGƒdGh   √ô°TDƒeh  ,»LÉàfE’G  »∏µ«¡dG  π∏îdG  ¿CG  ™bGƒdGh  
 »∏ëªdG èJÉædG äÉfƒµe ≈∏Y §ØædG ´É£b áæª«g »∏ëªdG èJÉædG äÉfƒµe ≈∏Y §ØædG ´É£b áæª«g
 »ZÉ£dG  √ô`̀KCG  øe  Éæ¶M’  Éªc  ôªà°ùe  ,»dÉªLE’G »ZÉ£dG  √ô`̀KCG  øe  Éæ¶M’  Éªc  ôªà°ùe  ,»dÉªLE’G
 ´É£b  áªgÉ°ùªa  .kÉãjóM  IQƒ°ûæªdG  ΩÉ`̀ bQC’G  »a ´É£b  áªgÉ°ùªa  .kÉãjóM  IQƒ°ûæªdG  ΩÉ`̀ bQC’G  »a
 ∞°üf  øe  ≈∏YCG  âdGR’  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  §ØædG ∞°üf  øe  ≈∏YCG  âdGR’  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  §ØædG
 OhóëH  âfÉc  ó≤a  ,»dÉªLE’G  »∏ëªdG  èJÉædG  ºéM OhóëH  âfÉc  ó≤a  ,»dÉªLE’G  »∏ëªdG  èJÉædG  ºéM
 âëÑ°UCGh  âëÑ°UCGh 20192019 ΩÉY øe ådÉãdG ™HôdG »a % ΩÉY øe ådÉãdG ™HôdG »a %53^253^2
 ¿CG  …CG  , ¿CG  …CG  ,20202020 ΩÉY  øe ådÉãdG  ™HôdG  »a  % ΩÉY  øe ådÉãdG  ™HôdG  »a  %51^251^2
 ådÉãdG  ™HôdG  »a  iôNC’G  äÉYÉ£≤dG  πc  áªgÉ°ùe ådÉãdG  ™HôdG  »a  iôNC’G  äÉYÉ£≤dG  πc  áªgÉ°ùe
 ô«Z áªgÉ°ùe »gh ,% ô«Z áªgÉ°ùe »gh ,%48^848^8 â¨∏H  â¨∏H 20202020 ΩÉY øe ΩÉY øe
 §ØædG ´É£b øe Ió°ûH áeƒYóe ÉªfEGh áeGóà°ùe §ØædG ´É£b øe Ió°ûH áeƒYóe ÉªfEGh áeGóà°ùe
 êÉàfEGh  QÉ©°SCÉH  §≤a  §ÑJôe  É¡àªgÉ°ùe  Ö∏≤Jh êÉàfEGh  QÉ©°SCÉH  §≤a  §ÑJôe  É¡àªgÉ°ùe  Ö∏≤Jh
 ≈∏YCG  »fÉKh  .¬JÉYÉæ°U  Qƒ£àH  ¢ù«dh  §ØædG ≈∏YCG  »fÉKh  .¬JÉYÉæ°U  Qƒ£àH  ¢ù«dh  §ØædG
 »dÉªLE’G  »∏ëªdG  èJÉædG  äÉfƒµe  »a  áªgÉ°ùe »dÉªLE’G  »∏ëªdG  èJÉædG  äÉfƒµe  »a  áªgÉ°ùe
 ¿Éª°†dGh  ´ÉaódGh  áeÉ©dG  IQGOE’G  ´É£≤d  âfÉc ¿Éª°†dGh  ´ÉaódGh  áeÉ©dG  IQGOE’G  ´É£≤d  âfÉc
 …CÉH ´É£≤∏d ábÓY ’h ,% …CÉH ´É£≤∏d ábÓY ’h ,%13^113^1 OhóëHh »YÉªàL’G OhóëHh »YÉªàL’G

.…ƒªæJ è¡f.…ƒªæJ è¡f

≥«≤ëJ »a â∏°ûa á«ªæàdG §£N
 πNódG QOÉ°üe ™jƒæJh ájOÉ°üàb’G áeGóà°S’G 

!  á«ª«¶æàdG  äÉ¡édG  π°UGƒJ á«ª«¶æàdG  äÉ¡édG  π°UGƒJ
 ¢ù∏ée  ∫hóH  á«dÉªdG  ¥Gƒ°SCÓd ¢ù∏ée  ∫hóH  á«dÉªdG  ¥Gƒ°SCÓd
 á«Hô©dG  è«∏îdG  ∫hó`̀d  ¿hÉ©àdG á«Hô©dG  è«∏îdG  ∫hó`̀d  ¿hÉ©àdG
 áeÉ©dG  á`̀fÉ`̀eC’G  ™`̀e  ¿hÉ©àdÉH áeÉ©dG  á`̀fÉ`̀eC’G  ™`̀e  ¿hÉ©àdÉH
 õjõ©àd  ÉgOƒ¡L  ¢ù∏éªdG  ∫hód õjõ©àd  ÉgOƒ¡L  ¢ù∏éªdG  ∫hód
 ø«∏eÉ©àª∏d  …QÉªãà°S’G  »YƒdG ø«∏eÉ©àª∏d  …QÉªãà°S’G  »YƒdG
 á«dÉªdG  ¥Gƒ°SC’G »a ø«ªà¡ªdGh á«dÉªdG  ¥Gƒ°SC’G »a ø«ªà¡ªdGh
 QÉ©°T  âëJ  ,AÉ°†YC’G  ∫hó`̀dÉ`̀H QÉ©°T  âëJ  ,AÉ°†YC’G  ∫hó`̀dÉ`̀H
 á∏ªëdG  ∫ÓN  øe  ∂dPh á∏ªëdG  ∫ÓN  øe  ∂dPh  " "º∏eº∏e"

 äGQÉeE’G ádhO) ™∏°ùdGh á«dÉªdG ¥GQhC’G áÄ«g É¡≤∏£J »àdG á©HGôdG äGQÉeE’G ádhO) ™∏°ùdGh á«dÉªdG ¥GQhC’G áÄ«g É¡≤∏£J »àdG á©HGôdG
.πjôHCG ô¡°T ióe ≈∏Y (IóëàªdG á«Hô©dG.πjôHCG ô¡°T ióe ≈∏Y (IóëàªdG á«Hô©dG

 á«ªæà∏d  l¢`̀SÉ`̀°`̀SCG  ..á`̀dÉ`̀©`̀a  áªcƒM á«ªæà∏d  l¢`̀SÉ`̀°`̀SCG  ..á`̀dÉ`̀©`̀a  áªcƒM"  QÉ©°T  á∏ªëdG  πªëJh QÉ©°T  á∏ªëdG  πªëJh
 áª¶fC’Gh  íFGƒ∏dGh  äGOÉ°TQE’G  ºjó≤J  ≈dEG  ±ó¡Jh  , áª¶fC’Gh  íFGƒ∏dGh  äGOÉ°TQE’G  ºjó≤J  ≈dEG  ±ó¡Jh  ,"áeGóà°ùªdGáeGóà°ùªdG
 áLQóªdG  äÉcô°ûdG  äGQGOEG  ¢ùdÉée  AÉ°†YC’  áªcƒëdÉH  á°UÉîdG áLQóªdG  äÉcô°ûdG  äGQGOEG  ¢ùdÉée  AÉ°†YC’  áªcƒëdÉH  á°UÉîdG
 ácô°ûdG  AGOCÉ``H  á≤∏©àªdG  ôWÉîªdG  ÖæéJh  ,É¡H  ø«dhDƒ°ùªdGh ácô°ûdG  AGOCÉ``H  á≤∏©àªdG  ôWÉîªdG  ÖæéJh  ,É¡H  ø«dhDƒ°ùªdGh
 Oƒ≤J  ácô°û∏d  Ió«°TôdG  áªcƒëdG  ¿CG  á`̀jDhQ  ï«°SôJh  ,É`̀¡`̀JGQGOEGh Oƒ≤J  ácô°û∏d  Ió«°TôdG  áªcƒëdG  ¿CG  á`̀jDhQ  ï«°SôJh  ,É`̀¡`̀JGQGOEGh
 ,ôWÉîª∏d  á«YGh  IQGOEGh  ,ácô°û∏d  ó«L RÉéfEGh  íLÉf  AGOCG  ≥«≤ëàd ,ôWÉîª∏d  á«YGh  IQGOEGh  ,ácô°û∏d  ó«L RÉéfEGh  íLÉf  AGOCG  ≥«≤ëàd

.ácô°ûdG ∫ÉªYC’ á«cP á«é«JGôà°S ™°Vh øY kÓ°†a.ácô°ûdG ∫ÉªYC’ á«cP á«é«JGôà°S ™°Vh øY kÓ°†a

 OóY ≈dEG kGójóëJ á∏ªëdG ¬LƒàJh OóY ≈dEG kGójóëJ á∏ªëdG ¬LƒàJh
 ¢ùdÉée AÉ°†YCG º°†J äÉÄØdG øe ¢ùdÉée AÉ°†YCG º°†J äÉÄØdG øe
 ,á`̀LQó`̀ª`̀dG  äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dG  äGQGOEG ,á`̀LQó`̀ª`̀dG  äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dG  äGQGOEG
 äÉcô°ûdÉH  ø«dhDƒ°ùªdG  QÉÑch äÉcô°ûdÉH  ø«dhDƒ°ùªdG  QÉÑch
 »dhDƒ°ùeh  ,áeÉ©dG  áªgÉ°ùªdG »dhDƒ°ùeh  ,áeÉ©dG  áªgÉ°ùªdG
 øjôªãà°ùªdG  äÉbÓYh áªcƒëdG øjôªãà°ùªdG  äÉbÓYh áªcƒëdG
 ,á```̀LQó```̀ª```̀dG äÉ``̀ cô``̀ °``̀ û``̀ dÉ``̀ H ,á```̀LQó```̀ª```̀dG äÉ``̀ cô``̀ °``̀ û``̀ dÉ``̀ H
 øjôªãà°ùªdGh  ø«ªgÉ°ùªdGh øjôªãà°ùªdGh  ø«ªgÉ°ùªdGh
 ø«ªà¡ªdG  Qƒ¡ªLh  ,ø«Ñ≤JôªdG ø«ªà¡ªdG  Qƒ¡ªLh  ,ø«Ñ≤JôªdG

.ø««eÓYE’Gh ø«ãMÉÑdG πãe áeÉY πµ°ûH.ø««eÓYE’Gh ø«ãMÉÑdG πãe áeÉY πµ°ûH
 π°UGƒàdG  äÉµÑ°T  πª°ûJ  πFÉ°SƒdG  øe  Oó©H  á∏ªëdG  ø«©à°ùJh π°UGƒàdG  äÉµÑ°T  πª°ûJ  πFÉ°SƒdG  øe  Oó©H  á∏ªëdG  ø«©à°ùJh
 ,á«fhôàµdE’G  ™bGƒªdGh  ,∞ë°üdGh  äÉ«FÉ°†ØdGh  ,»YÉªàL’G ,á«fhôàµdE’G  ™bGƒªdGh  ,∞ë°üdGh  äÉ«FÉ°†ØdGh  ,»YÉªàL’G
 ∫ÓN  øe  ø«eÉ°†ªdG  Ωó≤J  Éªc  ,(QÉæ«Ñjh)  á«ªbôdG  äGhóædGh ∫ÓN  øe  ø«eÉ°†ªdG  Ωó≤J  Éªc  ,(QÉæ«Ñjh)  á«ªbôdG  äGhóædGh
 á«JÉeƒ∏©ªdG  Ωƒ°SôdG  :πãe  á«eÓYE’G  ¿ƒæØdG  øe  áYƒªée á«JÉeƒ∏©ªdG  Ωƒ°SôdG  :πãe  á«eÓYE’G  ¿ƒæØdG  øe  áYƒªée
 , ,animationanimation  ácôëàªdG  Ωƒ`̀°`̀Sô`̀dGh  , ácôëàªdG  Ωƒ`̀°`̀Sô`̀dGh  ,infographicsinfographics
 äÉjƒ£e)  á«ªbôdG  äGQGó°UE’Gh  ,äÉ«FÉ°†ØdÉH  äÓHÉ≤eh  èeGôHh äÉjƒ£e)  á«ªbôdG  äGQGó°UE’Gh  ,äÉ«FÉ°†ØdÉH  äÓHÉ≤eh  èeGôHh
 ,∞ë°üdÉH á«YƒàdG ä’É≤eh ,á«JÉeƒ∏©ªdG á≤HÉ°ùªdGh ,(äÉÑ«àch ,∞ë°üdÉH á«YƒàdG ä’É≤eh ,á«JÉeƒ∏©ªdG á≤HÉ°ùªdGh ,(äÉÑ«àch

.∞ë°üdÉH á«YƒàdG äGô≤a hCG πFÉ°SôdG.∞ë°üdÉH á«YƒàdG äGô≤a hCG πFÉ°SôdG

% 3^4 õØ≤j âfôHh "+∂HhCG" ∫DhÉØàd Ö«éà°ùJ ¥Gƒ°SC’G "ºp∏ oe" »é«∏îdG ájQÉªãà°S’G á«YƒàdG èeÉfôH øª°V

 »£ØædG É¡LÉàfEG ™aôà°S âjƒµdG :¢SQÉØdG
πÑ≤ªdG ƒjÉe ™∏£e kÉ«eƒj π«eôH ∞dCG 29

 á«Yƒà∏d á∏ªM ≥∏£ oJ "á«dÉªdG ¥GQhC’G"
 áLQóªdG äÉcô°ûdG áªcƒM á«ªgCÉH

!  ôjRhh  §ØædG  ôjRh  OÉ°TCG  :ä’Échh  Éfƒc  -Éæ««a ôjRhh  §ØædG  ôjRh  OÉ°TCG  :ä’Échh  Éfƒc  -Éæ««a
 ìÉéæH  ¢SQÉØdG  óªëe  QƒàcódG  »dÉ©dG  º«∏©àdG ìÉéæH  ¢SQÉØdG  óªëe  QƒàcódG  »dÉ©dG  º«∏©àdG
 ∫hOh  §Øæ∏d  IQó°üªdG  ∫hó`̀ dG  áª¶æe  ´ÉªàLG ∫hOh  §Øæ∏d  IQó°üªdG  ∫hó`̀ dG  áª¶æe  ´ÉªàLG
 QGôªà°SG á«ªgCG kGócDƒe ,(+∂HhCG) áª¶æªdG êQÉN QGôªà°SG á«ªgCG kGócDƒe ,(+∂HhCG) áª¶æªdG êQÉN

.¥Gƒ°S’G ¿RGƒJ IOÉ©à°S’ ¿hÉ©àdG.¥Gƒ°S’G ¿RGƒJ IOÉ©à°S’ ¿hÉ©àdG
 IôàØdG  »a  á«HÉéj’G  äGQƒ£àdG  ¿EG  ¢SQÉØdG  ∫Ébh   IôàØdG  »a  á«HÉéj’G  äGQƒ£àdG  ¿EG  ¢SQÉØdG  ∫Ébh  
 »a  ¢Sƒª∏e  ø°ùëJ  ≥«≤ëàH  âª¡°SG  á«°VÉªdG »a  ¢Sƒª∏e  ø°ùëJ  ≥«≤ëàH  âª¡°SG  á«°VÉªdG
 äÉ©bƒàdG  ≈∏Y  ¢ùµ©fG  §ØædG  ¥Gƒ`̀°`̀SCG  ´É`̀°`̀VhCG äÉ©bƒàdG  ≈∏Y  ¢ùµ©fG  §ØædG  ¥Gƒ`̀°`̀SCG  ´É`̀°`̀VhCG
 ìÉ≤d ™jRƒJh QÉ°ûàfG QGôªà°SG ™e Ö∏£dG ø°ùëàH ìÉ≤d ™jRƒJh QÉ°ûàfG QGôªà°SG ™e Ö∏£dG ø°ùëàH
 ¿hõîªdG  ¢†FÉØH  ¢VÉØîf’G  QGôªà°SGh  ÉfhQƒc ¿hõîªdG  ¢†FÉØH  ¢VÉØîf’G  QGôªà°SGh  ÉfhQƒc
 πeÉ©àdÉH  (+∂``̀HhCG)  á°SÉ«°Sh  É«ªdÉY  »£ØædG πeÉ©àdÉH  (+∂``̀HhCG)  á°SÉ«°Sh  É«ªdÉY  »£ØædG
 ¬fCG í°VhCGh  .¥ƒ°ùdG äGóéà°ùe »dÉªLG ™e QòëdG ¬fCG í°VhCGh  .¥ƒ°ùdG äGóéà°ùe »dÉªLG ™e QòëdG
 ∫hôàÑdG  AGQRh  ≥ØJG  äÉ«£©ªdG  √òg  ≈∏Y  AÉæHh ∫hôàÑdG  AGQRh  ≥ØJG  äÉ«£©ªdG  √òg  ≈∏Y  AÉæHh

 á«éjQóJ  IOÉjõH  Éeób  »°†ªdG  ≈∏Y  (+∂`̀ HhG)  ∫hO  »a  ábÉ£dGh á«éjQóJ  IOÉjõH  Éeób  »°†ªdG  ≈∏Y  (+∂`̀ HhG)  ∫hO  »a  ábÉ£dGh
 ƒjÉe øe GAóH áeOÉ≤dG áKÓãdG ô¡°T’G ∫ÓN §ØædG êÉàfEG äÉjƒà°ùªd ƒjÉe øe GAóH áeOÉ≤dG áKÓãdG ô¡°T’G ∫ÓN §ØædG êÉàfEG äÉjƒà°ùªd
 ºK É«eƒj π«eôH ∞dG  ºK É«eƒj π«eôH ∞dG 350350 ƒ«fƒj ºK É«eƒj π«eôH ∞dG  ƒ«fƒj ºK É«eƒj π«eôH ∞dG 350350 QGó≤ªH QGó≤ªH
 øe âjƒµdG ádhO á°üM ¿CG ≈dEG âØdh  .É«eƒj π«eôH ∞dCG  øe âjƒµdG ádhO á°üM ¿CG ≈dEG âØdh  .É«eƒj π«eôH ∞dCG 440440 ƒ«dƒj ƒ«dƒj
 ƒ«fƒjh ƒjÉe …ô¡°T ∫ÓN É«eƒj π«eôH ∞dG  ƒ«fƒjh ƒjÉe …ô¡°T ∫ÓN É«eƒj π«eôH ∞dG 2929 ≠∏ÑJ IOÉjõdG √òg ≠∏ÑJ IOÉjõdG √òg

 øs«Hh  .ƒ«dƒj ô¡°T ∫ÓN É«eƒj π«eôH ∞dG   øs«Hh  .ƒ«dƒj ô¡°T ∫ÓN É«eƒj π«eôH ∞dG  3838h
 »éjQóJ πµ°ûH É¡LÉàfG ™aôH Ωƒ≤à°S ájOƒ©°ùdG ¿CG »éjQóJ πµ°ûH É¡LÉàfG ™aôH Ωƒ≤à°S ájOƒ©°ùdG ¿CG
 ô¡°T  ∫ÓN  É«eƒj  π«eôH  ∞dG   ô¡°T  ∫ÓN  É«eƒj  π«eôH  ∞dG  250250  QGó≤ªH  É°†jG QGó≤ªH  É°†jG
 ƒ«fƒj  ô¡°T  »a  É«eƒj  π«eôH  ∞dG   ƒ«fƒj  ô¡°T  »a  É«eƒj  π«eôH  ∞dG  350350h  ƒjÉeh  ƒjÉe
 Oó°Th  Oó°Th . ƒ«dƒj ô¡°T »a É«eƒj π«eôH ∞dG . ƒ«dƒj ô¡°T »a É«eƒj π«eôH ∞dG 400400h
 Ö°ùM  IQô≤ªdG  ¢ü°üëdÉH  ΩGõ`̀à`̀d’G  á«ªgG  ≈∏Y Ö°ùM  IQô≤ªdG  ¢ü°üëdÉH  ΩGõ`̀à`̀d’G  á«ªgG  ≈∏Y
 IQhô°Vh  É¡H  ΩGõàd’G  Ö°ùf  ™aQ  á«ªgGh  ¥ÉØJ’G IQhô°Vh  É¡H  ΩGõàd’G  Ö°ùf  ™aQ  á«ªgGh  ¥ÉØJ’G
 ºd »àdG ∫hó∏d É¡«∏Y ≥ØàªdG ¢†jƒ©àdG á«dBG ò«ØæJ ºd »àdG ∫hó∏d É¡«∏Y ≥ØàªdG ¢†jƒ©àdG á«dBG ò«ØæJ
 ¥ÉØJ’G ºJ å«M á≤HÉ°ùdG ô¡°T’G ∫ÓN πeÉµdÉH Ωõà∏J ¥ÉØJ’G ºJ å«M á≤HÉ°ùdG ô¡°T’G ∫ÓN πeÉµdÉH Ωõà∏J
 ôÑªàÑ°S  ô¡°T  ≈àM  ¢†jƒ©àdG  Iôàa  ójóªJ  ≈∏Y ôÑªàÑ°S  ô¡°T  ≈àM  ¢†jƒ©àdG  Iôàa  ójóªJ  ≈∏Y
 ó≤©«°S ΩOÉ≤dG  (+∂HhCG) ´ÉªàLG ¿G OÉaGh  .ΩOÉ≤dG ó≤©«°S ΩOÉ≤dG  (+∂HhCG) ´ÉªàLG ¿G OÉaGh  .ΩOÉ≤dG
 ´É°VhGh ¥ÉØJ’G ôKG á©LGôªd …QÉédG πjôHG  ´É°VhGh ¥ÉØJ’G ôKG á©LGôªd …QÉédG πjôHG 2828 Ωƒj Ωƒj

.á≤MÓdGá∏MôªdG ∫ÓN ¥Gƒ°S’G.á≤MÓdGá∏MôªdG ∫ÓN ¥Gƒ°S’G
 ºZQ ,¢ù«ªîdG øjQ’hO øe ôãcCÉH á©ØJôe §ØædG QÉ©°SCG â≤∏ZCG ∂dP ≈dG ºZQ ,¢ù«ªîdG øjQ’hO øe ôãcCÉH á©ØJôe §ØædG QÉ©°SCG â≤∏ZCG ∂dP ≈dG
 GAóH êÉàfE’G äÉ°†«Øîàd »éjQóàdG ∞«Øîà∏d ¥ÉØJG ≈dEG GAóH êÉàfE’G äÉ°†«Øîàd »éjQóàdG ∞«Øîà∏d ¥ÉØJG ≈dEG " "+∂HhCG+∂HhCG" π°UƒJ π°UƒJ
 ô©°S Oóëà«d % ô©°S Oóëà«d %3^43^4 ∫OÉ©j ÉªH Q’hO  ∫OÉ©j ÉªH Q’hO 2^122^12 âfôH ΩÉN ™ØJQGh .ƒjÉe øe âfôH ΩÉN ™ØJQGh .ƒjÉe øe
 2^292^29  »cô«eC’G  ΩÉîdG  OGR  Éªc  ,π«eôÑ∏d  Q’hO   »cô«eC’G  ΩÉîdG  OGR  Éªc  ,π«eôÑ∏d  Q’hO  64^8664^86  óæY  ájƒ°ùàdG óæY  ájƒ°ùàdG

.Q’hO .Q’hO 61^4561^45 ≈∏Y ≥∏¨«d % ≈∏Y ≥∏¨«d %3^93^9 hCG Q’hO hCG Q’hO

!!    ¢SQÉØdG óªëe

 kÉjò«ØæJ kÉ°ù«FQ ±hô©e π«Ñf
QÉªãà°SÓd »æWƒdG ácô°ûd

 ¿ÉæÑ∏d á«dÉe äÉ≤aóJ ’ :"á«Hô©dG ±QÉ°üªdG"
 ìÓ°UE’G äÉ«∏ªYh áeƒµëdG ÜÉ«Z πX »a

 ∫ƒ∏M áYƒªée :"AÉæÑdG QÉ°ûà°ùe"
kÉ«ª«∏bEGh kÉ«∏ëe ÉæJÉ«∏ªY ºYód

!  »`̀æ`̀Wƒ`̀ dG á`̀ cô`̀ °`̀ T â``̀æ``̀∏``̀YCG »`̀æ`̀Wƒ`̀ dG á`̀ cô`̀ °`̀ T â``̀æ``̀∏``̀YCG
 ájQÉªãà°S’G  ´GQòdG  ,QÉªãà°SÓd ájQÉªãà°S’G  ´GQòdG  ,QÉªãà°SÓd
 ,»æWƒdG âjƒµdG ∂æH áYƒªéªd ,»æWƒdG âjƒµdG ∂æH áYƒªéªd
 ±hô©e  ∞jÉf  π«Ñf  ø««©J  øY ±hô©e  ∞jÉf  π«Ñf  ø««©J  øY
 …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  Ö°üæe  »a …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  Ö°üæe  »a
 IôÑîH  ™àªàj  å«M  ,ácô°û∏d IôÑîH  ™àªàj  å«M  ,ácô°û∏d
 á«ª«∏bE’G  ¥Gƒ`̀°`̀SC’G  »a  IAÉØch á«ª«∏bE’G  ¥Gƒ`̀°`̀SC’G  »a  IAÉØch
 ò«Øæàd  ¬∏gDƒJ  »àdG  ,á«ªdÉ©dGh ò«Øæàd  ¬∏gDƒJ  »àdG  ,á«ªdÉ©dGh
 .ácô°û∏d  á«é«JGôà°ùdG  á£îdG .ácô°û∏d  á«é«JGôà°ùdG  á£îdG
 …ò«ØæJ ¢ù«Fôc ¬eÉ¡e QÉWEG »ah …ò«ØæJ ¢ù«Fôc ¬eÉ¡e QÉWEG »ah
 ,QÉªãà°SÓd  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ácô°ûd ,QÉªãà°SÓd  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ácô°ûd
 ¢ù∏ée  ™e  ±hô©e  ¿hÉ©à«°S ¢ù∏ée  ™e  ±hô©e  ¿hÉ©à«°S
 É¡H IOÉ«≤dG ≥jôah ácô°ûdG IQGOEG É¡H IOÉ«≤dG ≥jôah ácô°ûdG IQGOEG
 ácô°ûdG  ±GógCG ò«ØæJh ≥«Ñ£àd ácô°ûdG  ±GógCG ò«ØæJh ≥«Ñ£àd

 »a  ájQÉªãà°S’G  äÉcô°ûdG  ø«H  É¡àfÉµe  õjõ©Jh »a  ájQÉªãà°S’G  äÉcô°ûdG  ø«H  É¡àfÉµe  õjõ©Jh
 QGô≤à°SG ±hô©e ø««©J ¢ùµ©jh .á≤£æªdGh âjƒµdG QGô≤à°SG ±hô©e ø««©J ¢ùµ©jh .á≤£æªdGh âjƒµdG
 PEG ,QÉªãà°SÓd »æWƒdG ¬H ™àªàJ …òdG …QGOE’G RÉ¡édG PEG ,QÉªãà°SÓd »æWƒdG ¬H ™àªàJ …òdG …QGOE’G RÉ¡édG
 á«é«JGôà°S’G ±GógC’G ≥«≤ëJ ƒëf ájƒb á©aO πãªj á«é«JGôà°S’G ±GógC’G ≥«≤ëJ ƒëf ájƒb á©aO πãªj
 ≈∏Y  ácô°ûdG  áfÉµe  õjõ©àd  áYƒ°VƒªdG  §£îdGh ≈∏Y  ácô°ûdG  áfÉµe  õjõ©àd  áYƒ°VƒªdG  §£îdGh

 .á«ª«∏bE’Gh  á«∏ëªdG  ø«àMÉ°ùdG .á«ª«∏bE’Gh  á«∏ëªdG  ø«àMÉ°ùdG
 ÜQÉ≤J  IôÑN  ±hô©e  ∂∏àªjh ÜQÉ≤J  IôÑN  ±hô©e  ∂∏àªjh
 »aô°üªdG ´É£≤dG »a kÉeÉY  »aô°üªdG ´É£≤dG »a kÉeÉY 3030 `dG `dG
 á≤«ªY  áaô©eh  ,…QÉªãà°S’Gh á≤«ªY  áaô©eh  ,…QÉªãà°S’Gh
 á«ªdÉ©dGh  á«∏ëªdG  ¥Gƒ`̀°`̀SC’É`̀H á«ªdÉ©dGh  á«∏ëªdG  ¥Gƒ`̀°`̀SC’É`̀H
 QÉªãà°S’G IQGOEG ¬«dƒJ ∫ÓN øe QÉªãà°S’G IQGOEG ¬«dƒJ ∫ÓN øe
 áeóNh  ájQÉ°ûà°S’G  äÉeóîdGh áeóNh  ájQÉ°ûà°S’G  äÉeóîdGh
 ∫Ó`̀N ø`̀e Ωƒ`̀≤`̀«`̀°`̀Sh ,∫hGó``̀à``̀dG ∫Ó`̀N ø`̀e Ωƒ`̀≤`̀«`̀°`̀Sh ,∫hGó``̀à``̀dG
 …ò«ØæJ  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀c  ¬`̀Ñ`̀°`̀ü`̀æ`̀e …ò«ØæJ  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀c  ¬`̀Ñ`̀°`̀ü`̀æ`̀e
 ácô°ûdG  ∫ÉªYCG  IOÉ«≤H  ácô°û∏d ácô°ûdG  ∫ÉªYCG  IOÉ«≤H  ácô°û∏d
 ≈∏Y  ±Gô°TE’Gh  kÉ«ª«∏bEGh  kÉ«∏ëe ≈∏Y  ±Gô°TE’Gh  kÉ«ª«∏bEGh  kÉ«∏ëe
 kÉ≤«∏©Jh   .É¡«a  äÉ«∏ª©dG  ô«°S kÉ≤«∏©Jh   .É¡«a  äÉ«∏ª©dG  ô«°S
 :±hô`̀ ©`̀e  ∫É``̀ b  ¬æ««©J  ≈`̀∏`̀Y :±hô`̀ ©`̀e  ∫É``̀ b  ¬æ««©J  ≈`̀∏`̀Y
 IOÉ«≤H  ≈`̀¶`̀MCG  ¿CG  »fó©°ùj IOÉ«≤H  ≈`̀¶`̀MCG  ¿CG  »fó©°ùj"
 º°†j …òdGh ,QÉªãà°SÓd »æWƒdG »a »FÉæãà°SG ≥jôa º°†j …òdGh ,QÉªãà°SÓd »æWƒdG »a »FÉæãà°SG ≥jôa
 áaÉc RhÉéJ ≈∏Y IQOÉ≤dG á∏gDƒªdG äGAÉØµdG øe ¬Ñîf áaÉc RhÉéJ ≈∏Y IQOÉ≤dG á∏gDƒªdG äGAÉØµdG øe ¬Ñîf
 ìÉéf  QGƒ°ûe  á∏°UGƒe  ≈dEG  ™∏£JCG  å«M  ,ÜÉ©°üdG ìÉéf  QGƒ°ûe  á∏°UGƒe  ≈dEG  ™∏£JCG  å«M  ,ÜÉ©°üdG
 IóFGQ  ájQÉªãà°SG  ácô°ûc  É¡©bƒe  õjõ©Jh  ácô°ûdG IóFGQ  ájQÉªãà°SG  ácô°ûc  É¡©bƒe  õjõ©Jh  ácô°ûdG

."á≤£æªdG »aá≤£æªdG »a

!  OÉëJG OÉëJG"`d ΩÉ©dG ø«eC’G ôÑàYG :`d ΩÉ©dG ø«eC’G ôÑàYG :"á°SÉ«°ùdGá°SÉ«°ùdG"` ähô«H` ähô«H
 ΩóY πX »a ΩóY πX »a" ¬fCG ,ìƒàa ΩÉ°Sh ¬fCG ,ìƒàa ΩÉ°Sh " "á«Hô©dG ±QÉ°üªdGá«Hô©dG ±QÉ°üªdG
 πeCG ’ á«MÓ°UEG §£N ájCG ÜÉ«Z »ah áeƒµM π«µ°ûJ πeCG ’ á«MÓ°UEG §£N ájCG ÜÉ«Z »ah áeƒµM π«µ°ûJ
 äÉ≤aóJ …C’ É°†jCG á«f ’h áeRC’G øe êhôî∏d Éæjód äÉ≤aóJ …C’ É°†jCG á«f ’h áeRC’G øe êhôî∏d Éæjód
 ΩÉ«≤∏d áeƒµM π«µ°ûàH ÖdÉ£f ∂dòd .¿ÉæÑ∏d á«dÉe ΩÉ«≤∏d áeƒµM π«µ°ûàH ÖdÉ£f ∂dòd .¿ÉæÑ∏d á«dÉe

."øµªj Ée ´ô°SCG »a äÉMÓ°UE’ÉHøµªj Ée ´ô°SCG »a äÉMÓ°UE’ÉH
 ô«Z  É«dÉM  »fÉæÑ∏dG  OÉ°üàb’G ô«Z  É«dÉM  »fÉæÑ∏dG  OÉ°üàb’G"  :íjô°üJ  »a  ∫Ébh :íjô°üJ  »a  ∫Ébh
 É¡JGQGôb  »a  äCÉ£NCG  á«fÉæÑ∏dG  áeƒµëdGh  ,èàæe É¡JGQGôb  »a  äCÉ£NCG  á«fÉæÑ∏dG  áeƒµëdGh  ,èàæe
 OÉ°üàb’G  ≈∏Y  á«Ñ∏°S  äÉ°SÉµ©fG  É¡d  ¿Éc  »dÉàdÉHh OÉ°üàb’G  ≈∏Y  á«Ñ∏°S  äÉ°SÉµ©fG  É¡d  ¿Éc  »dÉàdÉHh
 ¬YÉ£bh ¿ÉæÑ∏H »dhódGh »Hô©dG ™ªàéªdG á≤K ≈∏Yh ¬YÉ£bh ¿ÉæÑ∏H »dhódGh »Hô©dG ™ªàéªdG á≤K ≈∏Yh
 É¡JÉ≤ëà°ùe  ™`̀aO  øY  âØ∏îJ  ÉeóæY  ,»aô°üªdG É¡JÉ≤ëà°ùe  ™`̀aO  øY  âØ∏îJ  ÉeóæY  ,»aô°üªdG
 øëfh  É«HôY  á≤ãdG  Éfó≤a  óbh  á«LQÉîdG  É¡JÉeGõàdGh øëfh  É«HôY  á≤ãdG  Éfó≤a  óbh  á«LQÉîdG  É¡JÉeGõàdGh
 É«dÉM OÉ°üàb’G ¿CG Éªc ,QGóëf’Gh QƒgóàdG á∏Môe »a É«dÉM OÉ°üàb’G ¿CG Éªc ,QGóëf’Gh QƒgóàdG á∏Môe »a
 ∑Ó¡à°S’G  øª°V  IQƒ°üëe  áYÉæ°üdGh  ,èàæe  ô«Z ∑Ó¡à°S’G  øª°V  IQƒ°üëe  áYÉæ°üdGh  ,èàæe  ô«Z
 »∏©a  º««≤Jh  ójóëJ  Ωƒ`̀«`̀dG  øµªj  Ó`̀a  .»∏ëªdG »∏©a  º««≤Jh  ójóëJ  Ωƒ`̀«`̀dG  øµªj  Ó`̀a  .»∏ëªdG

 .Q’hó`̀dG  ±ô°U  ô©°S  ìƒ°Vh  Ωó©d  á«fÉæÑ∏dG  ±QÉ°üªdG  äGOƒLƒªd .Q’hó`̀dG  ±ô°U  ô©°S  ìƒ°Vh  Ωó©d  á«fÉæÑ∏dG  ±QÉ°üªdG  äGOƒLƒªd
 ±ô°üe ∞dCG ∫hCG ôÑcG áëF’ øª°V âfÉc »àdG á«fÉæÑ∏dG ∑ƒæÑdG ¢†©Ña ±ô°üe ∞dCG ∫hCG ôÑcG áëF’ øª°V âfÉc »àdG á«fÉæÑ∏dG ∑ƒæÑdG ¢†©Ña
 ±ô°U  ô©°ùd  QÉ©°SCG   ±ô°U  ô©°ùd  QÉ©°SCG  4  OƒLƒd  áëFÓdG  øe  ∞°SÓd  âLôN  ºdÉ©dG  »a OƒLƒd  áëFÓdG  øe  ∞°SÓd  âLôN  ºdÉ©dG  »a

 . ."Q’hódGQ’hódG
 »àdG »àdG"  ±QÉ°üªdG  ™°Vh  »a  É«dÉM  ¬dDhÉØJ  øY  ôÑYh ±QÉ°üªdG  ™°Vh  »a  É«dÉM  ¬dDhÉØJ  øY  ôÑYh
 ájOôa  äGQOÉÑªH  ≈aÉ©àJh  á«JGP  Oƒ¡éH  Ωƒ≤J ájOôa  äGQOÉÑªH  ≈aÉ©àJh  á«JGP  Oƒ¡éH  Ωƒ≤J
 ¢†©H âeÉb  å«M ,áeƒµëdG  øY ó©ÑdG  πc Ió«©H ¢†©H âeÉb  å«M ,áeƒµëdG  øY ó©ÑdG  πc Ió«©H
 É¡dÉª°SCGQ  õjõ©àd  á«LQÉîdG  É¡Yhôa  ™«ÑH  ±QÉ°üªdG É¡dÉª°SCGQ  õjõ©àd  á«LQÉîdG  É¡Yhôa  ™«ÑH  ±QÉ°üªdG
 ≈dEG  ∞°VCG  ±QÉ°üª∏d  ≥jô©dG  ïjQÉàdGh  É¡©°Vhh ≈dEG  ∞°VCG  ±QÉ°üª∏d  ≥jô©dG  ïjQÉàdGh  É¡©°Vhh
 á∏°SGôªdG ±QÉ°üªdG ™e IRÉàªe ábÓ©H ™àªàJ É¡fG á∏°SGôªdG ±QÉ°üªdG ™e IRÉàªe ábÓ©H ™àªàJ É¡fG
 πX »a ô£°VG ¿ÉæÑd ±ô°üe πX »a ô£°VG ¿ÉæÑd ±ô°üe" ¿EG :∫Ébh . ¿EG :∫Ébh ."á«cô«e’Gá«cô«e’G
 á«dÉe  á°SÉ«°S  OÉªàYG  ≈dEG  ,»eƒµMh  »°SÉFQ  ÆGôa á«dÉe  á°SÉ«°S  OÉªàYG  ≈dEG  ,»eƒµMh  »°SÉFQ  ÆGôa

."É¡Hòéd ™FGOƒdG ≈∏Y á«dÉY IóFÉa AÉ£YEG ôÑYÉ¡Hòéd ™FGOƒdG ≈∏Y á«dÉY IóFÉa AÉ£YEG ôÑY
 É¡d  ¿Éc  ÉfhQƒc  áëFÉL É¡d  ¿Éc  ÉfhQƒc  áëFÉL"  ¿CG  ≈dEG  ìƒàa  QÉ°TCG  ,É«HôY ¿CG  ≈dEG  ìƒàa  QÉ°TCG  ,É«HôY
 ¢ù«dh  á«Hô©dG  ±QÉ°üªdG  á«ëHQ  ≈∏Y  §≤a  ô«KCÉJ ¢ù«dh  á«Hô©dG  ±QÉ°üªdG  á«ëHQ  ≈∏Y  §≤a  ô«KCÉJ
 »a ôe óëJ ºgCG É¡æµdh ,á«dÉªdG É¡àfÉàeh É¡Jƒb ≈∏Y »a ôe óëJ ºgCG É¡æµdh ,á«dÉªdG É¡àfÉàeh É¡Jƒb ≈∏Y
 ºgCG ƒg »Hô©dG »aô°üªdG ´É£≤dÉa ,ójóédG Éfô°üY ºgCG ƒg »Hô©dG »aô°üªdG ´É£≤dÉa ,ójóédG Éfô°üY
 É«HôY Éaô°üe  É«HôY Éaô°üe 560560 äGOƒLƒe OÉ°üàb’G  »a ¿Éjô°T äGOƒLƒe OÉ°üàb’G  »a ¿Éjô°T
 :∫Éb ,±QÉ°üªdG äGOƒLƒe ≈dEG áÑ°ùædÉHh . :∫Éb ,±QÉ°üªdG äGOƒLƒe ≈dEG áÑ°ùædÉHh ."Q’hO äÉfƒ«∏jôJ Q’hO äÉfƒ«∏jôJ 4 â¨∏H â¨∏H
 á«fÉãdG áÑJôªdG »a ,Q’hO QÉ«∏e  á«fÉãdG áÑJôªdG »a ,Q’hO QÉ«∏e 780780 áª«≤H É«HôY ≈dhC’G »g äGQÉeE’G áª«≤H É«HôY ≈dhC’G »g äGQÉeE’G"

."ájô°üªdÉa ájô£≤dG ±QÉ°üªdG ºK ,ájOƒ©°ùdG »JCÉJájô°üªdÉa ájô£≤dG ±QÉ°üªdG ºK ,ájOƒ©°ùdG »JCÉJ

!  QÉ°ûà°ùe  á`̀cô`̀°`̀T  §£îJ QÉ°ûà°ùe  á`̀cô`̀°`̀T  §£îJ
 øe  áYƒªée  ô«aƒàd  AÉæÑdG øe  áYƒªée  ô«aƒàd  AÉæÑdG
 ó««°ûàdG  ´É£≤d  »∏ãªdG  ∫ƒ∏ëdG ó««°ûàdG  ´É£≤d  »∏ãªdG  ∫ƒ∏ëdG
 ºjó≤àd ∂dPh »àjƒµdG ¿Gôª©dGh ºjó≤àd ∂dPh »àjƒµdG ¿Gôª©dGh
 QÉµaC’Gh  äGQOÉÑªdG  øe  áeõM QÉµaC’Gh  äGQOÉÑªdG  øe  áeõM
 áeƒ¶æe  ø«°ùëàd  äÉYGóHE’Gh áeƒ¶æe  ø«°ùëàd  äÉYGóHE’Gh
 á≤£æªdGh  âjƒµdG  »a  ¿Gôª©dG á≤£æªdGh  âjƒµdG  »a  ¿Gôª©dG
 ≥jôa ôÑY IQOÉÑªdG √òg »JCÉJh ≥jôa ôÑY IQOÉÑªdG √òg »JCÉJh
 ≥«≤ëJ »∏Y õcôj Qƒ£àe πªY ≥«≤ëJ »∏Y õcôj Qƒ£àe πªY

 »°VÉªdG §Hôj …òdG åjóëdG AÉæÑdG πeGƒY π°†aCG »°VÉªdG §Hôj …òdG åjóëdG AÉæÑdG πeGƒY π°†aCG
.…ô°ü©dG Qƒ£àdÉH á«é«∏îdG ábGô©dGh.…ô°ü©dG Qƒ£àdÉH á«é«∏îdG ábGô©dGh

 QÉ°ûà°ùe ácô°T â≤≤M É¡JÉ«∏ªY Qƒ£J ∫ÓN øeh QÉ°ûà°ùe ácô°T â≤≤M É¡JÉ«∏ªY Qƒ£J ∫ÓN øeh
 äGƒæ°ùdG  …ƒà°ùe  »∏Y  Gô«Ñc  Éeó≤J  AÉæÑdG äGƒæ°ùdG  …ƒà°ùe  »∏Y  Gô«Ñc  Éeó≤J  AÉæÑdG
 á≤«ª©dG  É¡JôÑN  ∫Ó``N  ø`̀e  ∂`̀dPh,á`̀«`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG á≤«ª©dG  É¡JôÑN  ∫Ó``N  ø`̀e  ∂`̀dPh,á`̀«`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG
 ácô°ûdG ¢UôëJ å«M ±Gô°TE’G ∫Éée »a á©°SGƒdGh ácô°ûdG ¢UôëJ å«M ±Gô°TE’G ∫Éée »a á©°SGƒdGh
 É¡dÉªYCG CGóH òæe âeÉb å«M AÓª©dG AÉ°VQEG ≈∏Y É¡dÉªYCG CGóH òæe âeÉb å«M AÓª©dG AÉ°VQEG ≈∏Y
 å«M É«Yƒf Gõ«ªJ ≥«≤ëàH AÉæÑdG ≈∏Y ±Gô°TE’ÉH å«M É«Yƒf Gõ«ªJ ≥«≤ëàH AÉæÑdG ≈∏Y ±Gô°TE’ÉH
 áª«°ùb áª«°ùb270270 øe ôãcCG ≈∏Y á≤«bO á©HÉàe äòØf øe ôãcCG ≈∏Y á≤«bO á©HÉàe äòØf
 äÉ«∏ªY  ¢ù°SCG  π°†aCG  ≥ah  É¡cÓªd  É¡ª«∏°ùJ  ºJ äÉ«∏ªY  ¢ù°SCG  π°†aCG  ≥ah  É¡cÓªd  É¡ª«∏°ùJ  ºJ

.±Gô°TE’G.±Gô°TE’G
 QÉ``̀WEG »`̀ a á`̀cô`̀°`̀û`̀dG ó`̀ª`̀à`̀©`̀Jh QÉ``̀WEG »`̀ a á`̀cô`̀°`̀û`̀dG ó`̀ª`̀à`̀©`̀Jh
 É`̀¡`̀£`̀£`̀Nh É`̀¡`̀à`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀SEG É`̀¡`̀£`̀£`̀Nh É`̀¡`̀à`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀SEG
 20182018  »`̀a  äQô``̀ b  ájƒªæàdG »`̀a  äQô``̀ b  ájƒªæàdG
 âæµªJh  AÉæÑdG  ∫Éée  ¢VƒN âæµªJh  AÉæÑdG  ∫Éée  ¢VƒN
 »`̀HÉ`̀é`̀jG Qƒ`̀ £`̀ J ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀J ø``̀e »`̀HÉ`̀é`̀jG Qƒ`̀ £`̀ J ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀J ø``̀e
 å«M  á≤«ª©dG  É¡JôÑN  ¢ùµ©j å«M  á≤«ª©dG  É¡JôÑN  ¢ùµ©j
 á°ùaÉæªdG  ∫Ó`̀N  ø`̀eh  â∏àMG á°ùaÉæªdG  ∫Ó`̀N  ø`̀eh  â∏àMG
 ø«H  øe  Gõ«ªàe  Gõcôe  ájƒ≤dG ø«H  øe  Gõ«ªàe  Gõcôe  ájƒ≤dG

.»∏gC’G ´É£≤dG »a á«∏ëe äÉcô°T ¢ùªN ôÑcCG.»∏gC’G ´É£≤dG »a á«∏ëe äÉcô°T ¢ùªN ôÑcCG
 iƒà°ùe  ≈∏Y  ≈`̀dhC’G  »g iƒà°ùe  ≈∏Y  ≈`̀dhC’G  »g"AÉæÑdG  QÉ°ûà°ùe  ó©JhAÉæÑdG  QÉ°ûà°ùe  ó©Jh
 π°UGƒàdG  ™bGƒeh  »YÉªàL’G  ô«KCÉàdG  »a  è«∏îdG π°UGƒàdG  ™bGƒeh  »YÉªàL’G  ô«KCÉàdG  »a  è«∏îdG
 äÉfÉ«ÑdGh  äÉeƒ∏©ªdG  ô«aƒàd  Éjó«e  ∫É«°Tƒ°ùdG äÉfÉ«ÑdGh  äÉeƒ∏©ªdG  ô«aƒàd  Éjó«e  ∫É«°Tƒ°ùdG

.AÉæÑdG ∫Éée »a äGOÉ°TQE’Gh.AÉæÑdG ∫Éée »a äGOÉ°TQE’Gh
 øe  øe 20212021 »dÉëdG ΩÉ©dG ≈àMh  »dÉëdG ΩÉ©dG ≈àMh 20182018 òæe âæµªJh òæe âæµªJh
 É¡dÉªYCG øª°V πé°ùj ÉYhô°ûe É¡dÉªYCG øª°V πé°ùj ÉYhô°ûe7070 øe ôãcCG RÉéfEG øe ôãcCG RÉéfEG
 äGP ôWE’Gh äÉØ°UGƒªdG  π°†aCG  ≥ah É¡JòØf »àdG äGP ôWE’Gh äÉØ°UGƒªdG  π°†aCG  ≥ah É¡JòØf »àdG
 ±Gô`̀°`̀TE’Gh  á©HÉàªdG  ∫Éée  »a  á«dÉ©dG  IOƒédG ±Gô`̀°`̀TE’Gh  á©HÉàªdG  ∫Éée  »a  á«dÉ©dG  IOƒédG

.AÉæÑdGh.AÉæÑdGh

!!    ±hô©e π«Ñf

!!    ìƒàa ΩÉ°Sh

 Q’hO äÉfƒ«∏jôJ 3 :"»dhódG ó≤ædG"
kÉ«eÉf kGOÉ°üàbG 121`d áeGóà°ùªdG á«ªæàdG áØ∏c

 ÖÑ°ùH  ºbÉØJ  …òdG  IGhÉ°ùªdG  ΩóY  ¿CG  øe  »dhódG  ó≤ædG  ¥hóæ°U  QsòM ÖÑ°ùH  ºbÉØJ  …òdG  IGhÉ°ùªdG  ΩóY  ¿CG  øe  »dhódG  ó≤ædG  ¥hóæ°U  QsòM
 ≈dEGh  º¡JÉeƒµëH ¢SÉædG  á≤K πcBÉJ  ≈dEG  …ODƒj ób ≈dEGh  º¡JÉeƒµëH ¢SÉædG  á≤K πcBÉJ  ≈dEG  …ODƒj ób  " "1919 -ó«aƒc -ó«aƒc"  áëFÉL áëFÉL

."á«°ùfôØdGá«°ùfôØdG"`d kÉ≤ah ,á«YÉªàLG äÉHGô£°VG`d kÉ≤ah ,á«YÉªàLG äÉHGô£°VG
 ºbÉØJ  ≈dEG  äOCG ºbÉØJ  ≈dEG  äOCG  " "1919  -ó«aƒc -ó«aƒc"  áëFÉL  ¿EG áëFÉL  ¿EG"  :ôjô≤J  »a  ¥hóæ°üdG  ∫Ébh :ôjô≤J  »a  ¥hóæ°üdG  ∫Ébh
 Éªc  ,É¡Yƒbh  πÑb  IOƒLƒe  âfÉc  »àdG  ô≤ØdGh  IGhÉ°ùªdG  ΩóY  ôgÉ¶e Éªc  ,É¡Yƒbh  πÑb  IOƒLƒe  âfÉc  »àdG  ô≤ØdGh  IGhÉ°ùªdG  ΩóY  ôgÉ¶e
 áØ«ë°U  Ö°ùëH  , áØ«ë°U  Ö°ùëH  ,"»YÉªàL’G  ¿É`̀ eC’G  äÉµÑ°T  á«ªgCG  ≈∏Y  âægôH»YÉªàL’G  ¿É`̀ eC’G  äÉµÑ°T  á«ªgCG  ≈∏Y  âægôH
 á«ªæàdG  ±GógCG  ≥«≤ëJ  πLCG  øe á«ªæàdG  ±GógCG  ≥«≤ëJ  πLCG  øe"  ¬fEÉa  ôjô≤à∏d  kÉ≤ahh  . ¬fEÉa  ôjô≤à∏d  kÉ≤ahh  ."ájOÉ°üàb’GájOÉ°üàb’G"
 á«°SÉ°SC’G  äÉeóîdG  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  áMÉJEG  ∂dP  »a  ÉªH  ,áeGóà°ùªdG á«°SÉ°SC’G  äÉeóîdG  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  áMÉJEG  ∂dP  »a  ÉªH  ,áeGóà°ùªdG
 øe   øe  121121`d  Q’hO  äÉfƒ«∏jôJ  áKÓK  ôeC’G  Ö∏£à«°S  ,`d  Q’hO  äÉfƒ«∏jôJ  áKÓK  ôeC’G  Ö∏£à«°S  ,20302030  ΩÉY  ∫ƒ∏ëH ΩÉY  ∫ƒ∏ëH
 »a  »a 2^62^6 …CG …CG " "πNódG á°†ØîæªdG á«eÉædG ∫hódGh IóYÉ°üdG äGOÉ°üàb’GπNódG á°†ØîæªdG á«eÉædG ∫hódGh IóYÉ°üdG äGOÉ°üàb’G

.≥aC’G Gòg ∫ƒ∏ëH Qó≤ªdG »ªdÉ©dG »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG øe ,áFÉªdG.≥aC’G Gòg ∫ƒ∏ëH Qó≤ªdG »ªdÉ©dG »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG øe ,áFÉªdG
 áëFÉédG áëFÉédG"  ¿EG  :-™«HôdG  äÉYÉªàL’  kGó«¡ªJ  ô°ûf  …òdG-  ôjô≤àdG  ±É°VCGh ¿EG  :-™«HôdG  äÉYÉªàL’  kGó«¡ªJ  ô°ûf  …òdG-  ôjô≤àdG  ±É°VCGh
 äÉeóîdG  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  »a  IGhÉ°ùªdG  ΩóY  øY  É°†jCG  ÜÉ≤ædG  âØ°ûc äÉeóîdG  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  »a  IGhÉ°ùªdG  ΩóY  øY  É°†jCG  ÜÉ≤ædG  âØ°ûc
 á«àëàdG á«æÑdGh ,IOƒédG »dÉY º«∏©àdGh ,á«ë°üdG ájÉYôdÉc ,á«°SÉ°SC’G á«àëàdG á«æÑdGh ,IOƒédG »dÉY º«∏©àdGh ,á«ë°üdG ájÉYôdÉc ,á«°SÉ°SC’G
 ƒ∏J Ó«L πNódG äGƒéa QGôªà°SG »a ÉgQhóH ÖÑ°ùàJ ób »àdG - á«ªbôdG ƒ∏J Ó«L πNódG äGƒéa QGôªà°SG »a ÉgQhóH ÖÑ°ùàJ ób »àdG - á«ªbôdG
 ,óeC’G  á∏jƒW  ¿ƒµJ  ¿CG  øµªj  äÉ«YGóàdG  ¿CG  ≈dEG  ôjô≤àdG  QÉ°TCGh  . ,óeC’G  á∏jƒW  ¿ƒµJ  ¿CG  øµªj  äÉ«YGóàdG  ¿CG  ≈dEG  ôjô≤àdG  QÉ°TCGh  ."ôNBGôNBG
 Éªc ,Gô≤a ôãcC’G ô°SC’G øe øjQóëàªdG ÜÉÑ°ûdGh ∫ÉØWC’G ≈∏Y Éª«°S’h Éªc ,Gô≤a ôãcC’G ô°SC’G øe øjQóëàªdG ÜÉÑ°ûdGh ∫ÉØWC’G ≈∏Y Éª«°S’h
 áëFÉédG  øY  âªéf  »àdG  áYQÉ°ùàªdG  áæªbôdG  ¿CG  ≈dEG  ¥hóæ°üdG  âØd áëFÉédG  øY  âªéf  »àdG  áYQÉ°ùàªdG  áæªbôdG  ¿CG  ≈dEG  ¥hóæ°üdG  âØd

 ≈∏Y Qƒã©dG  á«fóàªdG  äGQÉ¡ªdG  …hP  ∫Éª©dG  ≈∏Y Ö©°üdG  øe  π©éJ ≈∏Y Qƒã©dG  á«fóàªdG  äGQÉ¡ªdG  …hP  ∫Éª©dG  ≈∏Y Ö©°üdG  øe  π©éJ
 πX »a ¬fCG ≈dEG ø£æ°TGh »a Égô≤eh á«dÉªdG á°ù°SDƒªdG âàØdh .πªY πX »a ¬fCG ≈dEG ø£æ°TGh »a Égô≤eh á«dÉªdG á°ù°SDƒªdG âàØdh .πªY
 QƒgóàJ  ¿CG  hCG  ÉHÉ£≤à°SG  ó¡°ûJ  ¿CG  äÉ©ªàéª∏d  øµªj QƒgóàJ  ¿CG  hCG  ÉHÉ£≤à°SG  ó¡°ûJ  ¿CG  äÉ©ªàéª∏d  øµªj"  ±hô¶dG  √òg ±hô¶dG  √òg
 √òg √òg" ¿EG :áØ«°†e , ¿EG :áØ«°†e ,"á«YÉªàLG äÉHGô£°VG çóëJ ¿CG hCG áeƒµëdÉH á≤ãdGá«YÉªàLG äÉHGô£°VG çóëJ ¿CG hCG áeƒµëdÉH á≤ãdG
 ™ªàéªdG QGô≤à°SG ≈∏Y ôWÉîe πµ°ûJh äÉ°SÉ«°ùdG áZÉ«°U ó≤©J πeGƒ©dG ™ªàéªdG QGô≤à°SG ≈∏Y ôWÉîe πµ°ûJh äÉ°SÉ«°ùdG áZÉ«°U ó≤©J πeGƒ©dG

."ájOÉ°üàb’GájOÉ°üàb’G" áØ«ë°üd Ék≤ah , áØ«ë°üd Ék≤ah ,"√ô«°Sh√ô«°Sh
 øe ,ádOÉY áYôL Oôa πµd ôaƒJ ¿CG äÉeƒµë∏d »¨Ñæj øe ,ádOÉY áYôL Oôa πµd ôaƒJ ¿CG äÉeƒµë∏d »¨Ñæj" :ôjô≤àdG ±É°VCGh :ôjô≤àdG ±É°VCGh
 á∏ªM ≈dEG ájRÉée IQÉ°TEG »a , á∏ªM ≈dEG ájRÉée IQÉ°TEG »a ,"á«°SÉ°SC’G äÉeóîdG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG á«fÉµeEGá«°SÉ°SC’G äÉeóîdG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG á«fÉµeEG
 ¢†ØN ¢†ØN  " "ÉfhQƒcÉfhQƒc"  ¢Shô«a  »°ûØJ  ¿CG  í°VhCGh. ¢Shô«a  »°ûØJ  ¿CG  í°VhCGh.1919  -  ó«aƒc  ó°V  í«≤∏àdG -  ó«aƒc  ó°V  í«≤∏àdG
 øe ô«ãµd »¨Ñæj ∂dP ™e øµd ™ªLCG ºdÉ©dG »a áeÉ©dG áæjõîdG OQGƒe øe ô«ãµd »¨Ñæj ∂dP ™e øµd ™ªLCG ºdÉ©dG »a áeÉ©dG áæjõîdG OQGƒe
 ≈°UhCG Éªc ,¥ÉØfE’G Gòg ó°TôJ ¿CGh »eƒª©dG É¡bÉØfEG øe ójõJ ¿CG ∫hódG ≈°UhCG Éªc ,¥ÉØfE’G Gòg ó°TôJ ¿CGh »eƒª©dG É¡bÉØfEG øe ójõJ ¿CG ∫hódG
 .á∏FÉg  äÉjóëJ  ¬LGƒJ  »àdG  á°†ØîæªdG  π«NGóªdG  äGP  ∫hódG  ºYóH .á∏FÉg  äÉjóëJ  ¬LGƒJ  »àdG  á°†ØîæªdG  π«NGóªdG  äGP  ∫hódG  ºYóH
 ¥hóæ°üdG »a AGôÑîdG QòM ,™°VƒdG IQƒ£îH äÉ°SÉ«°ùdG »©fÉ°U ´ÉæbE’h ¥hóæ°üdG »a AGôÑîdG QòM ,™°VƒdG IQƒ£îH äÉ°SÉ«°ùdG »©fÉ°U ´ÉæbE’h
 áÑMÉ°üe  áfqhóe  »a  hQhÉe  ƒdhÉHh  QÉÑ°SÉL  Qƒà«ah  »∏«HƒdÉeCG  ó«ØjO áÑMÉ°üe  áfqhóe  »a  hQhÉe  ƒdhÉHh  QÉÑ°SÉL  Qƒà«ah  »∏«HƒdÉeCG  ó«ØjO
 ¥Gƒ°SC’G äGOÉ°üàbG »a πØW ø«jÓe áà°S ≈dEG π°üj Ée ¥Gƒ°SC’G äGOÉ°üàbG »a πØW ø«jÓe áà°S ≈dEG π°üj Ée" ¿CG øe ôjô≤à∏d ¿CG øe ôjô≤à∏d
 ΩÉY »a º«∏©àdG øe GƒHô°ùàj ¿CG øµªj á«eÉædG äGOÉ°üàb’Gh IóYÉ°üdG ΩÉY »a º«∏©àdG øe GƒHô°ùàj ¿CG øµªj á«eÉædG äGOÉ°üàb’Gh IóYÉ°üdG
 ióe Égô«KCÉJ óàªj á«Ñ∏°S ÖbGƒY øe ∂dP ≈∏Y ÖJôàj Ée ™e , ióe Égô«KCÉJ óàªj á«Ñ∏°S ÖbGƒY øe ∂dP ≈∏Y ÖJôàj Ée ™e ,20212021

."IÉ«ëdGIÉ«ëdG

 RhÉéàj "S&P 500"
≈dhC’G Iôª∏d á£≤f 4000

!  âjôà°S ∫hh á°UQƒH »a Iƒ≤H  âjôà°S ∫hh á°UQƒH »a Iƒ≤H 500500 S&PS&P  ô°TDƒe ó©°U ô°TDƒe ó©°U
 ¢ù«FôdG á£îH ∫DhÉØàdG ™e ,≈dhC’G Iôª∏d á£≤f  ¢ù«FôdG á£îH ∫DhÉØàdG ™e ,≈dhC’G Iôª∏d á£≤f 40004000 RhÉéà«d RhÉéà«d

.…OÉ°üàb’G »aÉ©à∏d ¿ójÉH ƒL »cô«eC’G.…OÉ°üàb’G »aÉ©à∏d ¿ójÉH ƒL »cô«eC’G
 ´ÉØJQG  ≈∏Y  á«°ù«FôdG  á«cô«eC’G  º¡°SC’G  äGô°TDƒe  âëàah ´ÉØJQG  ≈∏Y  á«°ù«FôdG  á«cô«eC’G  º¡°SC’G  äGô°TDƒe  âëàah
 IOÉ«≤H  ,É«LƒdƒæµàdG  äÉcô°T  Oƒ©°U  πX  »a  ,¢ù«ªîdG IOÉ«≤H  ,É«LƒdƒæµàdG  äÉcô°T  Oƒ©°U  πX  »a  ,¢ù«ªîdG
 ácô°T  øe  ìÉHQCÓd  ájƒb  äÉ©bƒJ  ó©H  ,≥FÉbôdG  »©æ°üe ácô°T  øe  ìÉHQCÓd  ájƒb  äÉ©bƒJ  ó©H  ,≥FÉbôdG  »©æ°üe
 ádÉM  π°†ØH  É°†jCG  äÉjƒæ©ªdG  äRõ©J  ø«M  »a  ,¿hôµ«e ádÉM  π°†ØH  É°†jCG  äÉjƒæ©ªdG  äRõ©J  ø«M  »a  ,¿hôµ«e

.IóëàªdG äÉj’ƒdG OÉ°üàbG ƒªf ∫É«M ∫DhÉØàdG.IóëàªdG äÉj’ƒdG OÉ°üàbG ƒªf ∫É«M ∫DhÉØàdG
 ∫OÉ©j  ÉªH  á£≤f   ∫OÉ©j  ÉªH  á£≤f  7373  »YÉæ°üdG  õfƒL  hGO  ô°TDƒªdG  ó©°Uh »YÉæ°üdG  õfƒL  hGO  ô°TDƒªdG  ó©°Uh
 ô°TDƒªdG  OGRh  ,á£≤f   ô°TDƒªdG  OGRh  ,á£≤f  33054^5833054^58  ≈``̀dEG  π°ü«d  % ≈``̀dEG  π°ü«d  %0^220^22
 Óé°ùe % Óé°ùe %0^500^50 hCG á£≤f  hCG á£≤f 19^919^9 QGó≤ªH  QGó≤ªH 500500 RQƒH ófCG OQófÉà°S RQƒH ófCG OQófÉà°S
 167^5167^5  ™ªéªdG  ∑Gó°SÉf  ô°TDƒªdG  Ωó≤Jh  ,á£≤f   ™ªéªdG  ∑Gó°SÉf  ô°TDƒªdG  Ωó≤Jh  ,á£≤f  3992^783992^78
."RôàjhQRôàjhQ" Ö°ùëH ,á£≤f  Ö°ùëH ,á£≤f 13414^32513414^325 ≈dEG % ≈dEG %1^261^26 hCG á£≤f hCG á£≤f

 á«àëàdG ≈æÑdG åjóëàd ìƒª£dG ¬Yhô°ûe πjƒªJ πLCG øeh á«àëàdG ≈æÑdG åjóëàd ìƒª£dG ¬Yhô°ûe πjƒªJ πLCG øeh
 IOÉjR  ≈∏Y  ¿ójÉH  ƒL  »cô«eC’G  ¢ù«FôdG  ∫ƒ©j  á«cô«eC’G IOÉjR  ≈∏Y  ¿ójÉH  ƒL  »cô«eC’G  ¢ù«FôdG  ∫ƒ©j  á«cô«eC’G
 á«fóàe  Ö°ùf  øe  ó«Øà°ùJ  »àdG  äÉcô°ûdG  ≈∏Y  ÖFGô°†dG á«fóàe  Ö°ùf  øe  ó«Øà°ùJ  »àdG  äÉcô°ûdG  ≈∏Y  ÖFGô°†dG
 ¢†©H øe É«∏c äÓaE’G øe ,¿hRÉeCG πãe ,ÉfÉ«MCG øµªàJh GóL ¢†©H øe É«∏c äÓaE’G øe ,¿hRÉeCG πãe ,ÉfÉ«MCG øµªàJh GóL

.ÖFGô°†dG.ÖFGô°†dG



BUSINESS
ARAB TIMES, SUNDAY, APRIL 4, 2021

10

TCX launches first-ever frontier currency bond index
The Currency Exchange Fund (TCX) 
launches the first-ever frontier bond cur-
rency index (TCX FI). The informative 
index tracks the performance of frontier 
currency-linked, investment-grade 
Eurobonds, issued by (multilateral) devel-
opment finance institutions such as the 
African Development Bank, EBRD, FMO, 
and the IFC. The TCX FI currently covers 
77 bonds in 20 frontier currencies where 
TCX has acted as hedging counterparty to 
the issuer. During a 3-year back-testing, 
the index outperformed a comparable 

EM-currencies portfolio in risk-return and 
diversification terms.

The uniqueness of the index lies in its 
underlying exposure. It includes frontier 
currencies such as the Uzbekistani Som, 
Honduran Lempira, Tanzanian Shilling, 
and Vietnamese Dong, which are not cov-
ered by existing indices. TCX calculates 
bond price information from the valuation 
of the bond’s hedges outstanding in its 
books.

Frontier debt is gaining traction among 
investors looking for alpha generation and 

portfolio diversification. The asset class 
remains underinvested due to high illiquid-
ity, perceived risk, and accessibility con-
cerns.

TCX has been set up specifically to 
provide currency risk protection to hard 
currency borrowers in countries where the 
market fails to deliver solutions.

The proceeds of the Frontier currency-
linked Eurobonds fund institutions whose 
mission is to create impact in developing 
countries whilst applying the highest ESG 
criteria in the industry. (Agencies)

A currency trader 
walks near the 

screen showing the 
Korea Composite 
Stock Price Index 

(KOSPI) at the for-
eign exchange deal-
ing room of the KEB 

Hana Bank head-
quarters in Seoul, 

South Korea on April 
2, 2021. (AP)

Contraction last year the deepest in over 300 years

UK economy ended 2020 better than previously thought
LONDON, April 3, (AP): Official fig-
ures show that the British economy 
ended 2020 on a stronger footing than 
previously thought but that it suffered 
a bigger than anticipated fall in output 
in the immediate aftermath of the first 
coronavirus lockdown.

In its latest revisions for 2020 data, 
the Office for National Statistics said 
Wednesday that the British economy 
contracted by 19.5% during the second 
quarter, the first full quarter of lock-
down. That was worse that the 19% 
initial estimate. However, it said, the 
economy rebounded by 16.9% and 
1.3% in the third and fourth quarters, 
better than the previous estimates of 
16.1% and 1%.

Overall, the agency said, the British 
economy ended 2020 9.8% smaller, 
slightly better than the previous esti-
mate of 9.9%. Despite the modest revi-
sion, the contraction last year was the 
deepest in over 300 years.

The British economy has suffered 
one of the deepest coronavirus reces-
sions among leading developed 
nations, with many blaming the 
Conservative government’s repeated 
failures to back lockdown restrictions 

sooner, including the latest one, which 
came into force in early January. The 
U.K. as a whole has had Europe’s 
deadliest coronavirus outbreak, with 
over 126,000 people having died after 
testing positive for COVID-19.

Still, the combination of falling 
coronavirus infections - new cases are 
running at around 5,000 a day against 
a peak of nearly 70,000 a day in early 
January - and the rapid rollout of vac-
cines has spurred hopes about a pick-
up in economic activity in the spring 
as lockdown restrictions are lifted.

The British government, which is 
responsible for the lockdown in 
England, has laid out a path for easing 
restrictions over the coming weeks but 
insists that it will be guided by “data, 
not dates.” The other nations of the 
U.K. - Scotland, Wales and Northern 
Ireland - are following similar lock-
down-easing timetables.

By mid-April, the British govern-
ment hopes that retailers in England 
selling nonessential items, such as 
footwear and books, will be able to 
reopen. Pubs are also set to reopen 
outdoors from that date, with indoor 
serving following on May 17.

Consumer confidence 
in US surges in March
WASHINGTON, April 3, (AP): 
US consumer confidence surged 
in March to the highest reading in 
a year, helped by increased vac-
cinations and more government 
economic support.

The Conference Board said 
Tuesday its consumer confi-
dence index rose to 109.7 in 
March, the best showing since it 
stood at 118.8 in March of last 
year as the pandemic was begin-
ning to hit the United States. 
The index stood at 90.4 in 
February.

The present situations index, 
based on consumers’ assessment 
of current business and labor 
market conditions, rose to 110.0, 
up from 89.6 in February. The 
expectations’ index, based on 
consumers outlook for income, 
business and labor market condi-
tions six months into the future, 
also improved, rising to 109.6 in 

March, up from a reading of 90.9 
in February.

Conference Board senior 
indicators director Lynn Franco 
said the significant improve-
ment in the index and its two 
major components was a good 
sign for future economic 
growth.

“Consumers’ renewed opti-
mism boosted their purchasing 
intentions for homes, autos and 
several big-ticket items,” 
Franco said. But he noted that 
concerns about inflation had 
also risen, likely because of ris-
ing gasoline prices, and this 
could temper spending in the 
months ahead.

Most economists are forecast-
ing strong growth in coming 
quarters, powered by a surge in 
consumer confidence and con-
sumer spending, which accounts 
for 70% of economic activity.

Vaccination lag poses threat to
rebounding global trade: WTO

Pandemic still poses greatest threat to a recovery

FRANKFURT, Germany, 
April 3, (AP): The World 
Trade Organization is rais-
ing its estimate for the 
rebound in global trade in 
goods but warning that the 
COVID-19 pandemic still 
poses the greatest threat to 
a recovery that is being 
hampered by lagging vac-
cinations, regional dispari-
ties and weakness in the 
service industry.

Demand in North America 
should be a major factor driving 
rebounding demand for goods 
thanks to the large fiscal relief and 
stimulus spending by the U.S. gov-
ernment.

WTO Director-General Ngozi 
Okonjo-Iweala called for a better 
access to vaccines for people in in 
poorer countries. Rapid develop-
ment of vaccines have given the 
world a chance to halt the pandemic, 
“but this opportunity could be 
squandered if large numbers of 
countries and people do not have 
equal access to vaccines, she said 
Wednesday.

“A rapid, global and equitable 
vaccine rollout is the best stimulus 
that we have,” Okonjo-Iweala said 
at a news conference presenting the 
annual trade forecast.

She called for better distribution 
of vaccine production facilities 
across the world so poor countries 
do not have to “stand in line” for 
vaccines.

“The inequity of access is glaring, 

and this cannot happen again,” 
Okonjo-Iweala said.

That the container ship mishap 
that temporarily shut down freight 
traffic in the Suez Canal could cause 
so much disruption was a sign that 
trade in goods remains “relatively 
robust,” she said. Meanwhile, ser-
vices businesses are in more trouble, 
and the balance of risks are tilted to 
the downside.

The WTO said it expects mer-
chandise trade to rise by 8.0% in 
2021, after having fallen 5.3% in 

2020. Trade growth should then 
slow to 4.0% in 2022, a recovery 
that will still leave trade below its 
pre-pandemic level.

The 2020 drop was less than expect-
ed due to the robust second half rebound 
thanks to strong monetary and fiscal 
support by many governments. The 
Geneva-based international organiza-
tion foresaw a slide of 9.2% in its esti-
mate released in October.

“Prospects for a quick recovery in 
world trade have improved as mer-
chandise trade expanded more rap-

idly than expected in the second half 
of last year,” the WTO said in a 
statement.

“The strong rebound in global 
trade since the middle of last year 
has helped soften the blow of the 
pandemic for people, businesses, 
and economies,” Okonjo-Iweala 
said. “But as long as large numbers 
of people and countries are excluded 
from sufficient vaccine access, it 
will stifle growth, and risk reversing 
the health and economic recovery 
worldwide.”

French Finance Minister Bruno Le Maire, (right), and World Trade Organisation (WTO) Director-General Ngozi 
Okonjo-Iweala, (left), elbow-bump after a joint news conference at WTO headquarters in Geneva, Switzerland, 

Thursday, April 1, 2021. (AP)
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TCX launches first-ever frontier currency bond index
The Currency Exchange Fund (TCX) 
launches the first-ever frontier bond cur-
rency index (TCX FI). The informative 
index tracks the performance of frontier 
currency-linked, investment-grade 
Eurobonds, issued by (multilateral) devel-
opment finance institutions such as the 
African Development Bank, EBRD, FMO, 
and the IFC. The TCX FI currently covers 
77 bonds in 20 frontier currencies where 
TCX has acted as hedging counterparty to 
the issuer. During a 3-year back-testing, 
the index outperformed a comparable 

EM-currencies portfolio in risk-return and 
diversification terms.

The uniqueness of the index lies in its 
underlying exposure. It includes frontier 
currencies such as the Uzbekistani Som, 
Honduran Lempira, Tanzanian Shilling, 
and Vietnamese Dong, which are not cov-
ered by existing indices. TCX calculates 
bond price information from the valuation 
of the bond’s hedges outstanding in its 
books.

Frontier debt is gaining traction among 
investors looking for alpha generation and 

portfolio diversification. The asset class 
remains underinvested due to high illiquid-
ity, perceived risk, and accessibility con-
cerns.

TCX has been set up specifically to 
provide currency risk protection to hard 
currency borrowers in countries where the 
market fails to deliver solutions.

The proceeds of the Frontier currency-
linked Eurobonds fund institutions whose 
mission is to create impact in developing 
countries whilst applying the highest ESG 
criteria in the industry. (Agencies)
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(KOSPI) at the for-
eign exchange deal-
ing room of the KEB 

Hana Bank head-
quarters in Seoul, 

South Korea on April 
2, 2021. (AP)

Contraction last year the deepest in over 300 years

UK economy ended 2020 better than previously thought
LONDON, April 3, (AP): Official fig-
ures show that the British economy 
ended 2020 on a stronger footing than 
previously thought but that it suffered 
a bigger than anticipated fall in output 
in the immediate aftermath of the first 
coronavirus lockdown.

In its latest revisions for 2020 data, 
the Office for National Statistics said 
Wednesday that the British economy 
contracted by 19.5% during the second 
quarter, the first full quarter of lock-
down. That was worse that the 19% 
initial estimate. However, it said, the 
economy rebounded by 16.9% and 
1.3% in the third and fourth quarters, 
better than the previous estimates of 
16.1% and 1%.

Overall, the agency said, the British 
economy ended 2020 9.8% smaller, 
slightly better than the previous esti-
mate of 9.9%. Despite the modest revi-
sion, the contraction last year was the 
deepest in over 300 years.

The British economy has suffered 
one of the deepest coronavirus reces-
sions among leading developed 
nations, with many blaming the 
Conservative government’s repeated 
failures to back lockdown restrictions 

sooner, including the latest one, which 
came into force in early January. The 
U.K. as a whole has had Europe’s 
deadliest coronavirus outbreak, with 
over 126,000 people having died after 
testing positive for COVID-19.

Still, the combination of falling 
coronavirus infections - new cases are 
running at around 5,000 a day against 
a peak of nearly 70,000 a day in early 
January - and the rapid rollout of vac-
cines has spurred hopes about a pick-
up in economic activity in the spring 
as lockdown restrictions are lifted.

The British government, which is 
responsible for the lockdown in 
England, has laid out a path for easing 
restrictions over the coming weeks but 
insists that it will be guided by “data, 
not dates.” The other nations of the 
U.K. - Scotland, Wales and Northern 
Ireland - are following similar lock-
down-easing timetables.

By mid-April, the British govern-
ment hopes that retailers in England 
selling nonessential items, such as 
footwear and books, will be able to 
reopen. Pubs are also set to reopen 
outdoors from that date, with indoor 
serving following on May 17.

Consumer confidence 
in US surges in March
WASHINGTON, April 3, (AP): 
US consumer confidence surged 
in March to the highest reading in 
a year, helped by increased vac-
cinations and more government 
economic support.

The Conference Board said 
Tuesday its consumer confi-
dence index rose to 109.7 in 
March, the best showing since it 
stood at 118.8 in March of last 
year as the pandemic was begin-
ning to hit the United States. 
The index stood at 90.4 in 
February.

The present situations index, 
based on consumers’ assessment 
of current business and labor 
market conditions, rose to 110.0, 
up from 89.6 in February. The 
expectations’ index, based on 
consumers outlook for income, 
business and labor market condi-
tions six months into the future, 
also improved, rising to 109.6 in 

March, up from a reading of 90.9 
in February.

Conference Board senior 
indicators director Lynn Franco 
said the significant improve-
ment in the index and its two 
major components was a good 
sign for future economic 
growth.

“Consumers’ renewed opti-
mism boosted their purchasing 
intentions for homes, autos and 
several big-ticket items,” 
Franco said. But he noted that 
concerns about inflation had 
also risen, likely because of ris-
ing gasoline prices, and this 
could temper spending in the 
months ahead.

Most economists are forecast-
ing strong growth in coming 
quarters, powered by a surge in 
consumer confidence and con-
sumer spending, which accounts 
for 70% of economic activity.

Vaccination lag poses threat to
rebounding global trade: WTO

Pandemic still poses greatest threat to a recovery

FRANKFURT, Germany, 
April 3, (AP): The World 
Trade Organization is rais-
ing its estimate for the 
rebound in global trade in 
goods but warning that the 
COVID-19 pandemic still 
poses the greatest threat to 
a recovery that is being 
hampered by lagging vac-
cinations, regional dispari-
ties and weakness in the 
service industry.

Demand in North America 
should be a major factor driving 
rebounding demand for goods 
thanks to the large fiscal relief and 
stimulus spending by the U.S. gov-
ernment.

WTO Director-General Ngozi 
Okonjo-Iweala called for a better 
access to vaccines for people in in 
poorer countries. Rapid develop-
ment of vaccines have given the 
world a chance to halt the pandemic, 
“but this opportunity could be 
squandered if large numbers of 
countries and people do not have 
equal access to vaccines, she said 
Wednesday.

“A rapid, global and equitable 
vaccine rollout is the best stimulus 
that we have,” Okonjo-Iweala said 
at a news conference presenting the 
annual trade forecast.

She called for better distribution 
of vaccine production facilities 
across the world so poor countries 
do not have to “stand in line” for 
vaccines.

“The inequity of access is glaring, 

and this cannot happen again,” 
Okonjo-Iweala said.

That the container ship mishap 
that temporarily shut down freight 
traffic in the Suez Canal could cause 
so much disruption was a sign that 
trade in goods remains “relatively 
robust,” she said. Meanwhile, ser-
vices businesses are in more trouble, 
and the balance of risks are tilted to 
the downside.

The WTO said it expects mer-
chandise trade to rise by 8.0% in 
2021, after having fallen 5.3% in 

2020. Trade growth should then 
slow to 4.0% in 2022, a recovery 
that will still leave trade below its 
pre-pandemic level.

The 2020 drop was less than expect-
ed due to the robust second half rebound 
thanks to strong monetary and fiscal 
support by many governments. The 
Geneva-based international organiza-
tion foresaw a slide of 9.2% in its esti-
mate released in October.

“Prospects for a quick recovery in 
world trade have improved as mer-
chandise trade expanded more rap-

idly than expected in the second half 
of last year,” the WTO said in a 
statement.

“The strong rebound in global 
trade since the middle of last year 
has helped soften the blow of the 
pandemic for people, businesses, 
and economies,” Okonjo-Iweala 
said. “But as long as large numbers 
of people and countries are excluded 
from sufficient vaccine access, it 
will stifle growth, and risk reversing 
the health and economic recovery 
worldwide.”

French Finance Minister Bruno Le Maire, (right), and World Trade Organisation (WTO) Director-General Ngozi 
Okonjo-Iweala, (left), elbow-bump after a joint news conference at WTO headquarters in Geneva, Switzerland, 

Thursday, April 1, 2021. (AP)
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KUWAIT: Al Ahli Bank of Kuwait held its Ordinary
and Extraordinary General Assembly meetings yes-
terday to discuss the Bank’s financial results for the
year ended Dec 31, 2020, and the items on the
agenda for the Ordinary and Extraordinary General
Assembly meetings. The Ordinary General
Assembly meeting started at 10:00 am, followed by
the Extraordinary meeting, where all items on the
agenda were approved. The attendance quorum
reached 93 percent.

Talal Mohamed Reza Behbehani, Chairman of
ABK commenced the Annual General Meeting by
welcoming the attendees. He presented the
Director’s Report for the Financial Year Ended
2020, noting that as a result of the Board of
Directors resolution to take prudent and proactive
measures to mitigate potential credit losses result-
ing from some defaulting customers affected by the
economic crisis caused by the pandemic, which
continues to represent real risks to the continuity
of normal corporate economic activities, the Bank
has conservatively taken provisions amounting to
KD 136.5 million, resulting in a net loss of KD 69.7
million for the financial year ended 2020.  

Total Operating Income was KD 141.5 million,
Credit Assets were KD 3.1 billion and Customer
Deposits were KD 3.5 billion.  As of year ended
2020, the Bank’s Shareholders Equity was KD 499
million with a  Non-Performing Loans (NPL) ratio
of 1.57 percent, NPL coverage of 339 percent and
Capital Adequacy Ratio of 17.26 percent.

Behbehani also referred to the strong invest-
ment-grade ratings of ABK Group from interna-
tional rating agencies, as the Group maintained its
rating at A+ by Fitch Ratings and A2 by Moody’s.
These ratings reflect ABK’s robust capital structure
and strong fundamentals, including its resilient
earnings capacity, stable funding and liquidity
sources. The Ordinary General Assembly approved
the Directors’ Report covering the business and
activities of the Bank for the financial year ended
December 31, 2020.

The Ordinary General Assembly also approved

the recommendation of
the Board of Directors to
distribute bonus shares at
the rate of 5 percent (five
percent) of the issued and
paid-up capital, by issuing
80,958,311 new shares to
be distributed as free
bonus shares to the
shareholders registered in
the bank’s shareholders
‘records as at the end of
the due date specified to
be on Thursday, 4/22/2021 (Five shares per one
hundred shares), so that the resulting increase in
the issued and paid-up capital amounting to KD
8,095,831/170 (Eight million and ninety-five thou-
sand, eight hundred and thirty-one Kuwaiti dinars
and/170 fils) from the retained earnings, and
authorizing the Board of Directors to dispose of
the fractional shares resulting from it, as it deems
appropriate.

The General Assembly agreed to select two
Independent Board Members to complete the
remainder of the current term of the Board of
Directors (2019-2021) , namely Mr. Raed
Abdulkareem Al Moamen and Mr. Zaid Khaldoun
Hassan Al Naqib, and authorized the Board of
Directors to determine the annual remuneration
for them, taking into account the corporate gov-
ernance rules issued by regulatory authorities in
this regard.

It was a valuable opportunity to outline the
strategy for 2021, following a challenging 2020.
Talal Behbehani, Chairman of ABK highlighted that
the Bank, under the new leadership of Mr. George
Richani, recently appointed as Group CEO, will
redefine its strategy while focusing on Growth and
Transformation.   

George Richani, ABK’s Group CEO, said: “Al
Ahli Bank of Kuwait has maintained its commit-
ment to providing new customer experiences, digi-
tal transformation and upgrading operational effi-

ciency. The bank is implementing a comprehensive
strategy of “transformation and growth” with a
careful review of risks at Group level, to better
analyze and understand the strengths and weak-
nesses in order to mitigate the threats while taking
advantage of new market opportunities. The
results that we will reach will allow us to formulate
a road map for transformation in the coming years
that will lead us to achieve our new ambitions and
aspirations.”

He added that the Board of Directors has
approved the appointment of external consultants
to present a comprehensive study of the Bank’s
strategy during the coming period, which requires
the utilization of the best-in-class expertise avail-
able in this field.

He also pointed out that the new strategy will
focus on enabling more modern technology tools
used by customers, and developing targeted prod-
ucts, with excellence in service and performance
together with anchoring of best practices across
the entire Group. The Group will also continue to

invest heavily in recruiting talented manpower and
maintaining its national cadres, developing human
resource performance, and integrating overseas
operations into the Group.

The Extraordinary General Assembly approved
the item related to increasing the Bank’s Capital by
KD 8,095,831/170 (KD Eight Million Ninety-Five
Thousand Eight Hundred and Thirty-One and/170
fils), which represents 5 percent of the Capital, by
issuing 80,958,311 new shares to be distributed to
the Shareholders registered in the Bank’s records
as bonus shares of 5 percent (five shares per one
hundred shares).

The Extraordinary General Assembly also
approved the amendment of Article (6) of the
Memorandum of Association and Article (5) of the
Articles of Association of Al Ahli Bank of Kuwait, to
make the Company’s Capital KD170,012,454 / 500
KD (KD One Hundred Seventy Million and Twelve
Thousand Four Hundred and Fifty-Four Kuwaiti
Dinars and /500 fils) distributed into 1,700,124,545
shares. Each share is worth one hundred fils. 

Nabil Nayef Maroof 
appointed as CEO 
of NBK Capital
KUWAIT: NBK Capital
announced the appointment
of Nabil Nayef Maroof as
CEO of the firm, where his
extensive experience and
competence in the regional,
and global markets, makes
him the ideal leader to
implement the firm’s strate-
gic plan. As part of his duties
as CEO of NBK Capital,
Maroof, with the firm’s board
of directors and manage-
ment team, will implement and execute the firm’s
goals and maintain its position as one of the leading
investment companies in Kuwait and the region.

Maroof has nearly 30 years of experience in the
banking and investment sector, and unparalleled
knowledge of the local and international markets
through investment management, advisory services,
and trading services. Through his position as CEO of
NBK Capital, he will lead the firm locally and region-
ally, and supervise the progress of its operations.

Commenting on his appointment, Maroof said: “It
gives me great pleasure to have the honour of lead-
ing the exceptional team at NBK Capital, with world-
class professionals capable of navigating all chal-
lenges, as I look forward to continuing the company’s
journey of success and strengthening its position as a
leading investment company in the region.”

Prior to his appointment as CEO of NBK Capital,
Maroof held the position of Deputy CEO for the
past six years, during his career he held many lead-
ing positions in the banking and investment sectors.
Maroof joined the National Bank of Kuwait in 2001
and held the position of Head of Product
Development - Investment Services at NBK and
Head of Wealth Management at NBK Capital. 

Nabil holds a Bachelor of Science in Business
Administration with a Finance concentration from
Boston University, and has participated in many
leadership programs in major international universi-
ties, including those at Harvard and Wharton
University.

NBK Capital is a leading investment company in
the region, founded in 2005, with regional and
international Assets Under management of US$ 6.8
billion and a regional presence in Kuwait, UAE,
Bahrain, Egypt, and Turkey. 

NBK Capital leverages local and regional
experience and expertise by combining the
strengths, resources and global network of the
National Bank of Kuwait SAKP one of the largest
and oldest financial institutions in the region, with
best-in-class investment structuring and execu-
tion, on a broad array of financial strategies to
consistently deliver integrated value-added solu-
tions, innovative products, objective research, cre-
ative thinking, timely implementation and excel-
lence in service. Operating regional ly from
Kuwait, Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Turkey and
Egypt, and with over 158 investment profession-
als, NBK Capital prides itself on a reach and scale
that is global, a presence that is regional and a
service level that always remains personal.

Bank approves distribution of 5% bonus shares

ABK holds Ordinary and Extraordinary 
General Assembly Meetings for 2020

Gulf Bank customers to 
enjoy flexible shopping 
at Samsung Albabtain 
KUWAIT: Gulf Bank has announced the addition of
Samsung Albabtain as part of a growing list of over 100
shopping partners in its Easy Pay program. Easy Pay,
which is the first program of its kind in Kuwait, allows
Gulf Bank credit cardholders to shop from a variety of
different vendors and pay for their purchases in install-
ments with 0 percent interest and no processing fees.

Established in 1999, Al-Babtain Turnkey Solutions
Company specializes in distribution, retail and after-
sales services for various mobile and digital devices,
and today is the sole authorized agent for Samsung
smartphones and tablets. The addition of Al-Babtain
Turnkey Solutions Company as a Gulf Bank Easy Pay
partner will provide Gulf Bank cardholders with the
opportunity to shop for their favorite products via a
simple and flexible payment method. 

Gulf Bank’s General Manager of Consumer Banking,
Mohammed Al-Qattan, commented: “Gulf Bank’s Easy
Pay program is one of the Bank’s leading services due
to its great impact in facilitating customers’ lives by

enabling them to pay for their purchases over 12
months without any interest or additional fees. Today,
Gulf Bank is proud to welcome Samsung Albabtain into
its Easy Pay program, and we encourage all our clients
to take advantage of a more convenient shopping
experience.”

Al-Babtain Turnkey Solutions Company’s CEO
Khaled Al-Mejrin Al-Roumi commented: “Gulf Bank has
been a long-time partner with Al-Babtain Group, and
going ahead with the new collaboration on Gulf Bank
Easy Pay Program, I’m eager to extend our partnership
and collaboration to benefit our customers and all the
relevant stakeholders. I’m looking forward for the suc-
cessful execution of this program and for future pro-
grams to increase our mutual businesses in alignment

with our strategy of increasing our brand portfolio.”
Gulf Bank’s Easy Pay program was designed as part

of the Bank’s commitment to fulfilling client needs and
aspirations, and includes a wide selection of clients’
preferred shopping outlets. The process of enrolling
any transaction at participating shopping outlets into
Easy Pay is seamless. Customers can simply request
Easy Pay at the merchant outlet prior to making their
purchase, and do not need to submit any additional
documents or call the bank. The cashier at the merchant
outlet will then process the credit card transaction on
the dedicated Easy Pay terminal, and the transaction
will be automatically converted into Easy Pay.
Customers can also avail multiple Easy Pay facilities on
their credit cards at the same time.

KFH launches
ProgressSoft’s 
Electronic Forms 
KUWAIT: Kuwait Finance House (KFH) launched
ProgressSoft’s Electronic Forms solution which fully
transforms traditional banking forms into electronic,
secured and automatically validated forms.

Renowned for being a leader in digitizing banking
services, KFH chose ProgressSoft as the preference
payment solution provider and technology partner in
its digital transformation initiatives which comprised
numerous implementations in the past few years that
aim to provide massive convenience and innovative
digital banking services to customers.

“We at KFH, believe that the future of banking will
be invisible, connected, insight-driven and purpose-
ful,” said KFH’s Chief Group Operations Officer,

Abdullah Abu Alhous, “For that reason, we focus on
providing unique customer experiences that blend
human with digital, our digital banking teams are using
customer journey maps as a unifying methodology
that will help us examine customer experiences across
all touchpoints, identify customer pain points, improve
existing experiences and design new ones.” Abu
Alhous added that  the implementat ion of
ProgressSoft’s Electronic Forms solution, which took
place in a fully remote environment during the global
pandemic, also comes in line with KFH’s vision to com-
pletely eradicate manual errors and risks associated
with traditional processes. 

He explained that ProgressSoft’s Electronic Forms
solution provides KFH’s corporate, SMEs and retail
customers with state-of-the-art digital capabilities. “It
overcomes manual form procedures with minimal cus-
tomer interventions which offer a unique and delightful
customer journey in line with our vision of leading the
international development of Islamic financial services
and delivering superior innovation and customer serv-
ice excellence”, added Abu Alhous. The solution pro-
vides all KFH branches in Kuwait with the ability to

use a scanner or barcode
gun to scan a wide set of
electronic forms including
local  and internat ional
transfers , f inancing and
credit card requests, and
more. The forms are then
val idated, adjusted and
posted to core banking and
payment systems via smart
integration capabilities. 

KFH and ProgressSoft
continue to work on pio-
neering projects, including
the expansion of the universal ProgressSoft’s CBPR+
Ready Payments Hub Platform to cover all types of
payments at  KFH group start ing in Kuwait , and
extending to  other  countr ies  in  the region and
beyond, with the next phase commencing in KFH-
Bahrain. ProgressSoft is honored to be the technology
partner of KFH and looks forward to rejoicing addi-
tional milestones in this collaborative digital transfor-
mation journey.

Abdullah Abu Alhous

NBK announces 
winner of KD 250,000 
Al Jawhara Draw
KUWAIT: National Bank of Kuwait (NBK) is keen to reward
its customers by providing them with a distinguished array of
draws and prizes all year round, as part of its endeavors to
provide top-notch services and offers to its customers and to
reward them with prizes that meet their expectations. In this
context, the bank organized a special radio activity for Al
Jawhara quarterly draw worth KD 250,000 in the presence
of a representative from the Ministry of Commerce and
Industry, a representative from Deloitte as well as represen-
tatives from NBK.

The draw was broadcasted live on Diwaniyat Al-Yaqout
and Al-Ansari program on Kuwait Pulse Radio, during which
the bank announced Abeer Dehrab Ameer Ahmed as the win-
ner of Al Jawhara quarterly prize worth KD 250,000. In addi-
tion, the activity featured a competition over the radio includ-
ing questions about Al Jawhara Account, after which a live

“random draw” was conducted, and two winners received a
jewelry voucher worth KD 700 from Ali Al-Arbash- Al Hamra
Tower. The activity witnessed noticeable interaction from the
followers of NBK’s social media accounts. In March, NBK
also announced the following winners of the weekly prizes of
KD 5,000 each: Aref Mordhi AlAzmi, Abdulaziz Mohamed
Hasan, Aziz Fakhruddin Chakkiwala, Ahmed Fouad Behbehani.
Al Jawhara Account can be opened very easily by through
NBK Mobile Banking or NBK Online Banking or by visiting
the nearest NBK branch.

On this occasion, Mohamed Al-Othman, GM- Consumer
Banking Group at National Bank of Kuwait said: “Organizing
a special activity for Al Jawhara Account quarterly draw this
time comes in line with our commitment to reward our cus-
tomers in an exceptional way all year round, which is a key
part of our strategy to enrich their banking experience.”

“Despite the exceptional circumstances and imposed
restrictions, we remained closer to our customers through
our digital channels that enable them to make all their trans-
actions quickly and easily, as well as to keep them safe and
maintain continuous communication with them to meet all
their needs and expectations,” he added.

Al-Othman pointed out that customers’ increased
reliance on the bank’s digital channels reflects NBK’s leader-

ship and excellence in providing top-notch digital banking
services to its customers and its successful proactive digital
transformation strategy, noting that the number of Al
Jawhara Accounts opened through NBK Mobile Banking
App increased by 87 percent compared to last year. Al-
Othman continued: “We aim to instill the culture of saving in
customers from all categories, as part of our endeavors to
achieve financial inclusion. Al Jawhara Account is one of the
key products offering various benefits, thus contributing to
encourage saving.”

Al Jawhara Account gives customers the opportunity to
enter draws and win prizes of KD 5,000 weekly, KD 125,000
monthly as well as the grand prize of KD 250,000 quarterly.
Every KD 50 deposited into Al Jawhara Account gives the
customer a chance to be one the next lucky winners.

The minimum opening balance for Al Jawhara Account is
KD 400, and the maximum limit to be held in the account by
customer is KD 500,000. If no withdrawals or transfers are
made on the account during the holding period, the customers
will receive an additional chance to enter the draw for every
KD 50 held in the account, doubling their chance to win.
Since 2012, National Bank of Kuwait has rewarded loyal cus-
tomers with a total worth of prizes amounting KD 2,200,000
in Al Jawhara weekly, monthly and quarterly draws. 

Nabil Maroof

Al Ahli Bank of Kuwait holds its Ordinary and Extraordinary General Assembly meetings yesterday.
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KUWAIT: Al Ahli Bank of Kuwait held its Ordinary
and Extraordinary General Assembly meetings yes-
terday to discuss the Bank’s financial results for the
year ended Dec 31, 2020, and the items on the
agenda for the Ordinary and Extraordinary General
Assembly meetings. The Ordinary General
Assembly meeting started at 10:00 am, followed by
the Extraordinary meeting, where all items on the
agenda were approved. The attendance quorum
reached 93 percent.

Talal Mohamed Reza Behbehani, Chairman of
ABK commenced the Annual General Meeting by
welcoming the attendees. He presented the
Director’s Report for the Financial Year Ended
2020, noting that as a result of the Board of
Directors resolution to take prudent and proactive
measures to mitigate potential credit losses result-
ing from some defaulting customers affected by the
economic crisis caused by the pandemic, which
continues to represent real risks to the continuity
of normal corporate economic activities, the Bank
has conservatively taken provisions amounting to
KD 136.5 million, resulting in a net loss of KD 69.7
million for the financial year ended 2020.  

Total Operating Income was KD 141.5 million,
Credit Assets were KD 3.1 billion and Customer
Deposits were KD 3.5 billion.  As of year ended
2020, the Bank’s Shareholders Equity was KD 499
million with a  Non-Performing Loans (NPL) ratio
of 1.57 percent, NPL coverage of 339 percent and
Capital Adequacy Ratio of 17.26 percent.

Behbehani also referred to the strong invest-
ment-grade ratings of ABK Group from interna-
tional rating agencies, as the Group maintained its
rating at A+ by Fitch Ratings and A2 by Moody’s.
These ratings reflect ABK’s robust capital structure
and strong fundamentals, including its resilient
earnings capacity, stable funding and liquidity
sources. The Ordinary General Assembly approved
the Directors’ Report covering the business and
activities of the Bank for the financial year ended
December 31, 2020.

The Ordinary General Assembly also approved

the recommendation of
the Board of Directors to
distribute bonus shares at
the rate of 5 percent (five
percent) of the issued and
paid-up capital, by issuing
80,958,311 new shares to
be distributed as free
bonus shares to the
shareholders registered in
the bank’s shareholders
‘records as at the end of
the due date specified to
be on Thursday, 4/22/2021 (Five shares per one
hundred shares), so that the resulting increase in
the issued and paid-up capital amounting to KD
8,095,831/170 (Eight million and ninety-five thou-
sand, eight hundred and thirty-one Kuwaiti dinars
and/170 fils) from the retained earnings, and
authorizing the Board of Directors to dispose of
the fractional shares resulting from it, as it deems
appropriate.

The General Assembly agreed to select two
Independent Board Members to complete the
remainder of the current term of the Board of
Directors (2019-2021) , namely Mr. Raed
Abdulkareem Al Moamen and Mr. Zaid Khaldoun
Hassan Al Naqib, and authorized the Board of
Directors to determine the annual remuneration
for them, taking into account the corporate gov-
ernance rules issued by regulatory authorities in
this regard.

It was a valuable opportunity to outline the
strategy for 2021, following a challenging 2020.
Talal Behbehani, Chairman of ABK highlighted that
the Bank, under the new leadership of Mr. George
Richani, recently appointed as Group CEO, will
redefine its strategy while focusing on Growth and
Transformation.   

George Richani, ABK’s Group CEO, said: “Al
Ahli Bank of Kuwait has maintained its commit-
ment to providing new customer experiences, digi-
tal transformation and upgrading operational effi-

ciency. The bank is implementing a comprehensive
strategy of “transformation and growth” with a
careful review of risks at Group level, to better
analyze and understand the strengths and weak-
nesses in order to mitigate the threats while taking
advantage of new market opportunities. The
results that we will reach will allow us to formulate
a road map for transformation in the coming years
that will lead us to achieve our new ambitions and
aspirations.”

He added that the Board of Directors has
approved the appointment of external consultants
to present a comprehensive study of the Bank’s
strategy during the coming period, which requires
the utilization of the best-in-class expertise avail-
able in this field.

He also pointed out that the new strategy will
focus on enabling more modern technology tools
used by customers, and developing targeted prod-
ucts, with excellence in service and performance
together with anchoring of best practices across
the entire Group. The Group will also continue to

invest heavily in recruiting talented manpower and
maintaining its national cadres, developing human
resource performance, and integrating overseas
operations into the Group.

The Extraordinary General Assembly approved
the item related to increasing the Bank’s Capital by
KD 8,095,831/170 (KD Eight Million Ninety-Five
Thousand Eight Hundred and Thirty-One and/170
fils), which represents 5 percent of the Capital, by
issuing 80,958,311 new shares to be distributed to
the Shareholders registered in the Bank’s records
as bonus shares of 5 percent (five shares per one
hundred shares).

The Extraordinary General Assembly also
approved the amendment of Article (6) of the
Memorandum of Association and Article (5) of the
Articles of Association of Al Ahli Bank of Kuwait, to
make the Company’s Capital KD170,012,454 / 500
KD (KD One Hundred Seventy Million and Twelve
Thousand Four Hundred and Fifty-Four Kuwaiti
Dinars and /500 fils) distributed into 1,700,124,545
shares. Each share is worth one hundred fils. 

Nabil Nayef Maroof 
appointed as CEO 
of NBK Capital
KUWAIT: NBK Capital
announced the appointment
of Nabil Nayef Maroof as
CEO of the firm, where his
extensive experience and
competence in the regional,
and global markets, makes
him the ideal leader to
implement the firm’s strate-
gic plan. As part of his duties
as CEO of NBK Capital,
Maroof, with the firm’s board
of directors and manage-
ment team, will implement and execute the firm’s
goals and maintain its position as one of the leading
investment companies in Kuwait and the region.

Maroof has nearly 30 years of experience in the
banking and investment sector, and unparalleled
knowledge of the local and international markets
through investment management, advisory services,
and trading services. Through his position as CEO of
NBK Capital, he will lead the firm locally and region-
ally, and supervise the progress of its operations.

Commenting on his appointment, Maroof said: “It
gives me great pleasure to have the honour of lead-
ing the exceptional team at NBK Capital, with world-
class professionals capable of navigating all chal-
lenges, as I look forward to continuing the company’s
journey of success and strengthening its position as a
leading investment company in the region.”

Prior to his appointment as CEO of NBK Capital,
Maroof held the position of Deputy CEO for the
past six years, during his career he held many lead-
ing positions in the banking and investment sectors.
Maroof joined the National Bank of Kuwait in 2001
and held the position of Head of Product
Development - Investment Services at NBK and
Head of Wealth Management at NBK Capital. 

Nabil holds a Bachelor of Science in Business
Administration with a Finance concentration from
Boston University, and has participated in many
leadership programs in major international universi-
ties, including those at Harvard and Wharton
University.

NBK Capital is a leading investment company in
the region, founded in 2005, with regional and
international Assets Under management of US$ 6.8
billion and a regional presence in Kuwait, UAE,
Bahrain, Egypt, and Turkey. 

NBK Capital leverages local and regional
experience and expertise by combining the
strengths, resources and global network of the
National Bank of Kuwait SAKP one of the largest
and oldest financial institutions in the region, with
best-in-class investment structuring and execu-
tion, on a broad array of financial strategies to
consistently deliver integrated value-added solu-
tions, innovative products, objective research, cre-
ative thinking, timely implementation and excel-
lence in service. Operating regional ly from
Kuwait, Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Turkey and
Egypt, and with over 158 investment profession-
als, NBK Capital prides itself on a reach and scale
that is global, a presence that is regional and a
service level that always remains personal.

Bank approves distribution of 5% bonus shares

ABK holds Ordinary and Extraordinary 
General Assembly Meetings for 2020

Gulf Bank customers to 
enjoy flexible shopping 
at Samsung Albabtain 
KUWAIT: Gulf Bank has announced the addition of
Samsung Albabtain as part of a growing list of over 100
shopping partners in its Easy Pay program. Easy Pay,
which is the first program of its kind in Kuwait, allows
Gulf Bank credit cardholders to shop from a variety of
different vendors and pay for their purchases in install-
ments with 0 percent interest and no processing fees.

Established in 1999, Al-Babtain Turnkey Solutions
Company specializes in distribution, retail and after-
sales services for various mobile and digital devices,
and today is the sole authorized agent for Samsung
smartphones and tablets. The addition of Al-Babtain
Turnkey Solutions Company as a Gulf Bank Easy Pay
partner will provide Gulf Bank cardholders with the
opportunity to shop for their favorite products via a
simple and flexible payment method. 

Gulf Bank’s General Manager of Consumer Banking,
Mohammed Al-Qattan, commented: “Gulf Bank’s Easy
Pay program is one of the Bank’s leading services due
to its great impact in facilitating customers’ lives by

enabling them to pay for their purchases over 12
months without any interest or additional fees. Today,
Gulf Bank is proud to welcome Samsung Albabtain into
its Easy Pay program, and we encourage all our clients
to take advantage of a more convenient shopping
experience.”

Al-Babtain Turnkey Solutions Company’s CEO
Khaled Al-Mejrin Al-Roumi commented: “Gulf Bank has
been a long-time partner with Al-Babtain Group, and
going ahead with the new collaboration on Gulf Bank
Easy Pay Program, I’m eager to extend our partnership
and collaboration to benefit our customers and all the
relevant stakeholders. I’m looking forward for the suc-
cessful execution of this program and for future pro-
grams to increase our mutual businesses in alignment

with our strategy of increasing our brand portfolio.”
Gulf Bank’s Easy Pay program was designed as part

of the Bank’s commitment to fulfilling client needs and
aspirations, and includes a wide selection of clients’
preferred shopping outlets. The process of enrolling
any transaction at participating shopping outlets into
Easy Pay is seamless. Customers can simply request
Easy Pay at the merchant outlet prior to making their
purchase, and do not need to submit any additional
documents or call the bank. The cashier at the merchant
outlet will then process the credit card transaction on
the dedicated Easy Pay terminal, and the transaction
will be automatically converted into Easy Pay.
Customers can also avail multiple Easy Pay facilities on
their credit cards at the same time.

KFH launches
ProgressSoft’s 
Electronic Forms 
KUWAIT: Kuwait Finance House (KFH) launched
ProgressSoft’s Electronic Forms solution which fully
transforms traditional banking forms into electronic,
secured and automatically validated forms.

Renowned for being a leader in digitizing banking
services, KFH chose ProgressSoft as the preference
payment solution provider and technology partner in
its digital transformation initiatives which comprised
numerous implementations in the past few years that
aim to provide massive convenience and innovative
digital banking services to customers.

“We at KFH, believe that the future of banking will
be invisible, connected, insight-driven and purpose-
ful,” said KFH’s Chief Group Operations Officer,

Abdullah Abu Alhous, “For that reason, we focus on
providing unique customer experiences that blend
human with digital, our digital banking teams are using
customer journey maps as a unifying methodology
that will help us examine customer experiences across
all touchpoints, identify customer pain points, improve
existing experiences and design new ones.” Abu
Alhous added that  the implementat ion of
ProgressSoft’s Electronic Forms solution, which took
place in a fully remote environment during the global
pandemic, also comes in line with KFH’s vision to com-
pletely eradicate manual errors and risks associated
with traditional processes. 

He explained that ProgressSoft’s Electronic Forms
solution provides KFH’s corporate, SMEs and retail
customers with state-of-the-art digital capabilities. “It
overcomes manual form procedures with minimal cus-
tomer interventions which offer a unique and delightful
customer journey in line with our vision of leading the
international development of Islamic financial services
and delivering superior innovation and customer serv-
ice excellence”, added Abu Alhous. The solution pro-
vides all KFH branches in Kuwait with the ability to

use a scanner or barcode
gun to scan a wide set of
electronic forms including
local  and internat ional
transfers , f inancing and
credit card requests, and
more. The forms are then
val idated, adjusted and
posted to core banking and
payment systems via smart
integration capabilities. 

KFH and ProgressSoft
continue to work on pio-
neering projects, including
the expansion of the universal ProgressSoft’s CBPR+
Ready Payments Hub Platform to cover all types of
payments at  KFH group start ing in Kuwait , and
extending to  other  countr ies  in  the region and
beyond, with the next phase commencing in KFH-
Bahrain. ProgressSoft is honored to be the technology
partner of KFH and looks forward to rejoicing addi-
tional milestones in this collaborative digital transfor-
mation journey.

Abdullah Abu Alhous

NBK announces 
winner of KD 250,000 
Al Jawhara Draw
KUWAIT: National Bank of Kuwait (NBK) is keen to reward
its customers by providing them with a distinguished array of
draws and prizes all year round, as part of its endeavors to
provide top-notch services and offers to its customers and to
reward them with prizes that meet their expectations. In this
context, the bank organized a special radio activity for Al
Jawhara quarterly draw worth KD 250,000 in the presence
of a representative from the Ministry of Commerce and
Industry, a representative from Deloitte as well as represen-
tatives from NBK.

The draw was broadcasted live on Diwaniyat Al-Yaqout
and Al-Ansari program on Kuwait Pulse Radio, during which
the bank announced Abeer Dehrab Ameer Ahmed as the win-
ner of Al Jawhara quarterly prize worth KD 250,000. In addi-
tion, the activity featured a competition over the radio includ-
ing questions about Al Jawhara Account, after which a live

“random draw” was conducted, and two winners received a
jewelry voucher worth KD 700 from Ali Al-Arbash- Al Hamra
Tower. The activity witnessed noticeable interaction from the
followers of NBK’s social media accounts. In March, NBK
also announced the following winners of the weekly prizes of
KD 5,000 each: Aref Mordhi AlAzmi, Abdulaziz Mohamed
Hasan, Aziz Fakhruddin Chakkiwala, Ahmed Fouad Behbehani.
Al Jawhara Account can be opened very easily by through
NBK Mobile Banking or NBK Online Banking or by visiting
the nearest NBK branch.

On this occasion, Mohamed Al-Othman, GM- Consumer
Banking Group at National Bank of Kuwait said: “Organizing
a special activity for Al Jawhara Account quarterly draw this
time comes in line with our commitment to reward our cus-
tomers in an exceptional way all year round, which is a key
part of our strategy to enrich their banking experience.”

“Despite the exceptional circumstances and imposed
restrictions, we remained closer to our customers through
our digital channels that enable them to make all their trans-
actions quickly and easily, as well as to keep them safe and
maintain continuous communication with them to meet all
their needs and expectations,” he added.

Al-Othman pointed out that customers’ increased
reliance on the bank’s digital channels reflects NBK’s leader-

ship and excellence in providing top-notch digital banking
services to its customers and its successful proactive digital
transformation strategy, noting that the number of Al
Jawhara Accounts opened through NBK Mobile Banking
App increased by 87 percent compared to last year. Al-
Othman continued: “We aim to instill the culture of saving in
customers from all categories, as part of our endeavors to
achieve financial inclusion. Al Jawhara Account is one of the
key products offering various benefits, thus contributing to
encourage saving.”

Al Jawhara Account gives customers the opportunity to
enter draws and win prizes of KD 5,000 weekly, KD 125,000
monthly as well as the grand prize of KD 250,000 quarterly.
Every KD 50 deposited into Al Jawhara Account gives the
customer a chance to be one the next lucky winners.

The minimum opening balance for Al Jawhara Account is
KD 400, and the maximum limit to be held in the account by
customer is KD 500,000. If no withdrawals or transfers are
made on the account during the holding period, the customers
will receive an additional chance to enter the draw for every
KD 50 held in the account, doubling their chance to win.
Since 2012, National Bank of Kuwait has rewarded loyal cus-
tomers with a total worth of prizes amounting KD 2,200,000
in Al Jawhara weekly, monthly and quarterly draws. 

Nabil Maroof

Al Ahli Bank of Kuwait holds its Ordinary and Extraordinary General Assembly meetings yesterday.

Talal Behbehani


