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٥٣٠ مليار دوالر حجم إصدارات الدين في الخليج خالل ١٠ سنوات
 «الوطني لالستثمار» ترعى مؤتمر «الخليج للسندات والصكوك» لسوق رأسمال الدين الكويتي 

الصقر: اهتمام المؤسسات الحكومية والشركات الكويتية بالتصنيفات االئتمانية... خطوة إيجابية
قال زيد الصقر إن الفترة 
المقبلة تعد فرصة جيدة 

للمصدرين المحتملين، بسبب 
إمكانية الحصول على الدين 

بفوائد منخفضة تاريخيًا، نظرًا 
لمراجعة مجلس االحتياطي 
الفدرالي لسياساته النقدية.

عـــــــقـــــــدت شـــــــركـــــــة الـــــوطـــــنـــــي 
ــثــــمــــار، بــــالــــتــــعــــاون مــع  ــتــ لــــالســ
ــنـــدات  ــلـــسـ ــيـــة الـــخـــلـــيـــج لـ ــمـــعـ جـ
والــــصــــكــــوك، الـــمـــؤتـــمـــر الـــرابـــع 
لسوق رأسمال الدين الكويتي، 
وأقــيــم هــذا الــحــدث فــي الكويت 
بـــحـــضـــور مـــتـــنـــوع مــــن مــمــثــلــي 
القطاعين الحكومي والخاص، 
الذين تمت دعوتهم للمشاركة 

في المؤتمر.
وبهذه المناسبة، صرح راني 
سلوانس المدير العام الخدمات 
ــــة  ــاريـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــــة االسـ ــيـ ــ ــرفـ ــ ــــصـ ــمـ ــ الـ
فــــي الـــشـــركـــة: «نـــحـــن فـــخـــورون 
بشراكتنا مــع جمعية الخليج 
ــــوك، حــيــث  ــكـ ــ ــــصـ لـــلـــســـنـــدات والـ
تأتي رعايتنا لهذا المؤتمر هذا 
الـــعـــام مـــن مــنــطــلــق مساهمتنا 
في تطوير سوق رأسمال الدين 
ــهـــدف إلـــى  فــــي الـــكـــويـــت، بـــمـــا يـ
خلق بيئة مشجعة للمصدرين 
والــمــســتــثــمــريــن لــلــمــشــاركــة في 

سوق متنوع وقوي».
وأشــــــــــار ســــلــــوانــــس إلـــــــى أن 
ــواق الــديــن  حــجــم إصـــــدارات أســ
في منطقة الخليج بلغت نحو 
 10 ـــ ــ 530 مــلــيــار دوالر خــــالل ال
سنوات الماضية، أي منذ عام 
2009، عــلــمــًا بـــأنـــه تـــم إصــــدار 
أكــثــر مــن نصفها خــالل الثالث 
سنوات الماضية، الفتًا إلى أن 
ارتـــفـــاع حــجــم اإلصــــــدارات منذ 
ــــى اإلصــــــــدارات  ــعـــود إلـ 2016 يـ
السيادية التي نفذتها حكومات 
دول مجلس التعاون الخليجي، 
والــتــي شكلت أكــثــر مــن 65 في 
الــمــئــة مــن إجــمــالــي اإلصــــدارات 

خالل هذه الفترة.
وأوضـــــح أن مــتــوســط حجم 
إصــــــدارات الـــديـــن الــســنــويــة في 
دول مجلس التعاون الخليجي 
ارتفع بأكثر من الضعف ليصل 
إلــى 81 مليار دوالر على مــدار 
األعوام الثالثة الماضية، مقارنة 
بــمــتــوســطــه الــتــاريــخــي الــبــالــغ 
ــارا بـــيـــن عـــامـــي 2009  ــيـ ــلـ 36 مـ
و2015؛ لتسجل منطقة الخليج 
مـــســـتـــويـــات جــــديــــدة مــــن حــجــم 

ــدارات الــديــن الــتــي تنافس  ــ إصــ
بها إصدارات األسواق الناشئة.
وأكـــــــد ســـلـــوانـــس أن نــشــاط 
أســــــــــواق رأســــــمــــــال الـــــديـــــن فــي 
المنطقة انعكس بشكل مشابه 
على السوق الكويتي، حيث تم 
إصدار نحو 24 مليار دوالر من 
إصدارات الدين على مدار الـ10 
سنوات الماضية، 70 في المئة 
مــنــهــا أصـــــــدرت خـــــالل الــثــالثــة 
أعـــــوام الــمــاضــيــة، أي مــنــذ عــام 
ــدار  ــ 2016، حـــيـــث يــشــكــل اإلصــ
الـــســـيـــادي لــــدولــــة الـــكـــويـــت فــي 
2017 نــحــو 47 فـــي الــمــئــة من 
القيمة المصدرة منذ تلك الفترة. 
ومع ذلك، فقد انخفضت القيمة 
الــمــصــدرة خـــالل 2018 بنسبة 
87 في المئة الى ما يعادل 1.3 

مليار فقط.
وأرجــــــع تـــراجـــع اإلصـــــــدارات 
الكويتية خالل الفترة األخيرة 
ــل، مـــنـــهـــا عـــدم  ــ ــوامـ ــ إلـــــى عـــــدة عـ
اليقين حــول اتــجــاهــات أسعار 

ــدة، وأســـــعـــــار اإلقــــــــراض  ــ ــائـ ــ ــفـ ــ الـ
المنخفضة عند مصادر تمويل 
أخــــرى، والــنــمــو الــمــتــواضــع في 

االقتصاد المحلي. 
وأضـــاف سلوانس «انـــه رغم 
تــراجــع قيمة اإلصــــدارات خالل 
ــام الــــمــــاضــــي، فــــإنــــه يــجــب  ــ ــعـ ــ الـ
االســتــمــرار فــي تسليط الضوء 
على الفوائد المتعددة ألدوات 
الدين كتنويع مصادر التمويل 
للمصدرين المحتملين، ومرونة 
شــروط ومتطلبات اإلصـــدارات 

بشكل عام».
وتـــطـــرق إلــــى الــــضــــرورة في 
دعــــــم اإلصـــــــــــــدارات الــحــكــومــيــة 
الكويتية المحلية واإلقليمية 
من اجل تنشيط منحنى العائد 
ــتــــي، والــــــذي  ــكــــويــ الــــســــيــــادي الــ
يعتبر معيارا أساسيا لتسعير 
إصدارات الشركات والمؤسسات 
الكويتية، موضحا أن احتمالية 
تكرار اإلصدار السيادي للدولة 
ــاء عــلــى  ــنــ أصـــبـــحـــت فــــاتــــرة، وبــ

ذلـــك يــكــون حـــان الــوقــت للنظر 
ــــدار ســـنـــدات عـــن طــريــق  فـــي اصـ
كــيــانــات ومــؤســســات حكومية 
بـــــــارزة كـــمـــصـــدر بـــديـــل وداعـــــم 

لتنشيط هذا المنحنى.

التصنيفات االئتمانية

مـــن جــانــب آخــــر، شــــارك زيــد 
عــصــام الصقر مــديــر الخدمات 
الــمــصــرفــيــة االســـتـــثـــمـــاريـــة في 
«الـــــوطـــــنـــــي لــــالســــتــــثــــمــــار» مــع 
مــجــمــوعــة مــــن الـــقـــيـــاديـــيـــن فــي 
ســوق رأســمــال الــديــن الكويتي 
فــي حلقة نقاشية عــقــدت على 
هــامــش الــمــؤتــمــر، اســتــعــرضــوا 
ــــر أوضـــــــاع الـــســـوق  خـــاللـــهـــا آخـ
ــن، حيث  ــديـ الــمــحــلــي ألدوات الـ
أشـــاروا إلــى انــه ال يــزال السوق 
بحاجة الــى التنويع بتشكيلة 

ونوعية المصدرين.
وأشــــــــــــــــــار الـــــــصـــــــقـــــــر، خــــــالل 
مشاركته في الحلقة النقاشية، 

ــــى االهـــتـــمـــام الـــمـــتـــزايـــد عــنــد  إلـ
بــعــض الــمــؤســســات الحكومية 
والــشــركــات الــكــويــتــيــة الـــرائـــدة، 
ــلــــحــــصــــول عــــلــــى تـــصـــنـــيـــفـــات  لــ
ــــوة أولــــــــى  ــطــ ــ ــخــ ــ ائـــــتـــــمـــــانـــــيـــــة كــ
لمشاركتهم في أسواق رأسمال 
الــــــديــــــن، مـــبـــيـــنـــًا انــــهــــا خـــطـــوة 
إيجابية للتنوع في المصدرين 
واالســتــمــرار فــي تنمية السوق 

الكويتي. 
ــتــــرة الــمــقــبــلــة  ــفــ وذكــــــــر أن الــ
تــعــد فــرصــة جــيــدة للمصدرين 
الــمــحــتــمــلــيــن، بــســبــب إمــكــانــيــة 
الــحــصــول عــلــى الـــديـــن بــفــوائــد 
ــرا  مـــنـــخـــفـــضـــة تــــاريــــخــــيــــا، نـــظـ
لــمــراجــعــة مــجــلــس االحــتــيــاطــي 

الفدرالي لسياساته النقدية.

تباطؤ عالمي

مــــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخـــــــــــــــرى، أكـــــد 
د. ســـــــــعـــــــــادة شــــــــامــــــــي كـــبـــيـــر 
االقتصاديين للمجموعة خالل 

ــاك تـــبـــاطـــؤا  ــنــ الــــمــــؤتــــمــــر، أن هــ
ــــل الـــــعـــــديـــــد مـــن  ــمـ ــ عــــالــــمــــيــــا شـ
االقتصادات الكبرى، مشيرًا إلى 
أنــه مــن المرجح أن يتم تعديل 
تــقــديــرات الــنــمــو الـــصـــادرة عن 
صندوق النقد الدولي والبالغة 
3.5 في المئة في 2019، موضحًا 
أن نـــمـــو االقـــتـــصـــاد األمـــيـــركـــي 
تــراجــع مــع تــالشــي أثـــر خفض 
الضرائب، ورفع أسعار الفائدة 

وتداعيات الحرب التجارية.
وأشــــار إلـــى أن دول الخليج 
ستبقي بمنأى عن هذا التباطؤ، 
خـــصـــوصـــا أنــــهــــا تـــتـــأثـــر فــقــط 
ــذا الــتــبــاطــؤ على  بــانــعــكــاس هــ
ــتــــي تــشــيــر  ــفـــط، والــ ــنـ ــار الـ ــعــ أســ
ــــى بـــقـــائـــهـــا عــنــد  الـــتـــوقـــعـــات إلــ
مستوياتها الحالية، باإلضافة 
إلى أسعار الفائدة التي ستظل 

أيضًا مستقرة هذا العام. 
وأضاف شامي أن التوقعات 
تشير إلى بلوغ معدالت النمو 
ــــاون  ــعـ ــ ــتـ ــ ــلــــس الـ فـــــــي دول مــــجــ
الــخــلــيــجــي نـــحـــو 2 فــــي الــمــئــة 
عــام 2019، ويــعــزى ذلــك بشكل 
رئــيــســي إلــــى اســـتـــمـــرار وتــيــرة 
اإلنــفــاق الــعــام فــي الــوقــت الــذي 
يـــصـــل فـــيـــه نـــمـــو الـــنـــشـــاط غــيــر 
الــنــفــطــي إلـــــى 3 فــــي الـــمـــئـــة فــي 
أفـــضـــل األحــــــــوال، فــيــمــا تــرجــح 
التوقعات أن القطاع النفطي لن 
يشهد أي نمو يذكر تحت وطأة 

خفض اإلنتاج.
ــاك  ــ ــنـ ــ وقـــــــــــال شــــــامــــــي إن «هـ
حــاجــة إلــى اإلســــراع فــي عملية 
ــــالح لــلــتــخــفــيــف مـــن عجز  االصــ
موازنات دول الخليج المتنامي 
ــــاق»،  ــفــ ــ عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة نـــمـــو اإلنــ
مــوضــحــًا أن الــحــســاب الــجــاري 
الخارجي لدول مجلس التعاون 
الخليجي مجتمعة فائض، نظرًا 
للمستويات المعتدلة ألسعار 
النفط حاليًا، وإن كــان أقــل من 

مستويات العام الماضي.
وأكــد أن هناك حاجة كبيرة 
إلصــدارات الدين لــدول الخليج 
بالتزامن مع بقاء أسعار النفط 
عـــنـــد مــســتــويــاتــهــا الــمــعــتــدلــة، 

باإلضافة إلــى استحقاق آجال 
جــزء كبير مــن إصــــدارات الدين 
العام، وكذلك السياسات المالية 
ــتـــي يــمــكــن وصـــفـــهـــا بــاألكــثــر  الـ

استرخاًء في الوقت الحالي.
وأوضــــــــــــــــــــــح أنـــــــــــــــه بــــحــــســــب 
التقديرات األولية فإن إصدارات 
ــــدول مــجــلــس الــتــعــاون  الـــديـــن لـ
الخليجي قــد تصل مــا بين 50 
إلى 60 مليار دوالر هذا العام، 
مــشــيــرًا إلـــى أن ذلـــك قـــد يتغير 
ــــى أســــعــــار الــنــفــط،  ــنــــادًا إلـ ــتــ اســ
ــتـــوقـــع  ــمـ ــــن الـ مــــوضــــحــــًا أنـــــــه مــ
ــة أكـــبـــر  ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ أن تـــــكـــــون الـ
ــــي عــــــام 2019  الـــمـــقـــتـــرضـــيـــن فـ

وبحوالي 30 مليار دوالر. 
وشــــــــهــــــــد الــــــمــــــؤتــــــمــــــر عـــقـــد 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــمـــحـــاضـــرات، 
شـــــارك فــيــهــا وكـــالـــة ســتــانــدرد 
آنــد بــورز (S & P) للتصنيفات 
االئــتــمــانــيــة مــحــاضــرة ناقشت 
خــاللــهــا الــخــطــوات والــمــعــايــيــر 
الــــمــــوضــــوعــــة لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
التصنيف االئــتــمــانــي، وعقدت 
ــتــــشــــاريــــة أكـــريـــد  الـــشـــركـــة االســ
تـــــوس Acreditus مــحــاضــرة 
عـــــن الـــتـــطـــبـــيـــقـــات الــمــحــتــمــلــة 
لتقنية البلوك تشين إلصدارات 

الصكوك.
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(من اليمين) عادل المطيري وخالد الرخيص وزيد الصقر ورشا عثمان وعمر البنا وراني سلوانس 

«الوطني»: الدوالر يتعافى رغم النبرة الحمائمية
كـــان الـــجـــدول االقــتــصــادي 
األســــــبــــــوع الــــمــــاضــــي حـــافـــال 
باجتماعات البنوك المركزية 
عــــــلــــــى جــــــانــــــبــــــي الــــمــــحــــيــــط 
األطلسي، إال أن األنظار كافة 
تـــــركـــــزت نــــحــــو االحـــتـــيـــاطـــي 

الفدرالي األميركي.
وكــــــــــان مــــــن الــــمــــنــــتــــظــــر أن 
ــكــــس حـــــــــذر مــــســــؤولــــي  ــعــ ــنــ يــ

السياسة النقدية األميركية 
ــًبـــا عـــلـــى الـــــــــدوالر بــصــفــة  ســـلـ
عامة، إال أنه بدًال من مواصلة 
الــخــســائــر الــتــي سجلها يــوم 
األربــعــاء بنسبة تــقــارب 0.70 
فــي المئة عــاود ارتــفــاعــه مرة 
أخـــرى، حيث مــهــدت عــدة من 
الــعــوامــل الــطــريــق أمـــام دوالر 
أقــــــــوى قــــلــــيــــًال، مـــــن ضــمــنــهــا 

ــّســـن بـــيـــانـــات الــتــصــنــيــع  تـــحـ
لمنطقة فيالدلفيا التي جاءت 
أفــــضــــل مــــمــــا كـــــــان مـــتـــوقـــعـــا، 
وتــــراجــــع مــطــالــبــات الــبــطــالــة 
ــتــــمــــرار لــغــز  ــة، واســ ــيـ ــركـ ــيـ األمـ
انـــفـــصـــال الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة 
عــن االتــحــاد األوروبـــي، حيث 
بـــدأ مــؤشــر الــــدوالر األســبــوع 
عند مستوى 96.481، وأنهى 

جـــلـــســـة يـــــــوم الـــجـــمـــعـــة عــنــد 
.96.495

وحسب تقرير أسواق النقد 
األســبــوعــي الـــصـــادر عــن بنك 
الكويت الوطني، رفع مسؤولو 
االحتياطي الفدرالي األميركي 
الراية البيضاء بشأن تشديد 
الــســيــاســة الــنــقــديــة األســبــوع 
الــمــاضــي، حــيــث أشـــــاروا إلــى 
إبقاء أسعار الفائدة دون تغير 

خالل عام 2019.
وقـــــــــــــــد انـــــــقـــــــلـــــــبـــــــت خــــطــــط 
االحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــدرالـــي حــول 
زيــــادة أســعــار الــفــائــدة بشكل 
ــام  ــ ــعـ ــ ــذ أواخـــــــــــــر الـ ــ ــنـ ــ كــــبــــيــــر مـ
ــان آخــــرهــــا فــي  ــ الـــمـــاضـــي، وكــ
سبتمبر الماضي في اجتماع 
ــة لـــلـــســـوق  ــ ــيـ ــ ــدرالـ ــ ــفـ ــ ــنــــة الـ الــــجــ
الــمــفــتــوحــة مـــن خـــالل اقــتــراح 
رفـــع أســعــار الــفــائــدة 3 مــرات 
ــذا الــــعــــام، إضــافــة  إضـــافـــيـــة هــ
إلــــى رفــعــهــا 4 مــــرات فـــي عــام 
2018. وبــذلــك، انتهت جهود 
االحتياطي الفدرالي الرامية 
لتطبيع السياسة النقدية عن 
طريق رفع أسعار الفائدة. وقد 
اعــتــمــد االحــتــيــاطــي الــفــدرالــي 
بــاإلجــمــاع اإلبــقــاء عــلــى سعر 
الـــفـــائـــدة الــيــومــي عــنــد مــعــدل 

2.25 - 2.50 في المئة.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، ســجــلــت 
الميزانية العمومية لمجلس 
االحتياطي الفدرالي نموًا من 
حوالي 800 مليار دوالر قبل 
األزمة المالية العالمية الكبرى 
إلــــى 4.5 تــريــلــيــونــات دوالر. 
ودأب االحــتــيــاطــي الــفــدرالــي 
على تخفيض العرض النقدي 
تــدريــجــيــا فــي االقــتــصــاد منذ 
عــام 2015. إال أنــه على الرغم 
ــك، فـــإنـــه بــعــد اجــتــمــاع  ــ مـــن ذلـ
ــيــــة لــلــســوق  ــدرالــ ــفــ الـــلـــجـــنـــة الــ
المفتوحة األسبوع الماضي 
قدم االحتياطي الفدرالي أيًضا 
طرحًا أقل تشددًا للسياسات 
الــمــتــعــلــقــة بــخــطــط الــمــيــزانــيــة 
العمومية، حيث أعلن مجلس 
االحــتــيــاطــي الـــفـــدرالـــي عــزمــه 
تقليص ميزانيته العمومية 
ــايــــة ســـبـــتـــمـــبـــر، مــــقــــدرا  ــهــ ــنــ بــ
أن تـــصـــل مـــيـــزانـــيـــة مــجــلــس 
االحتياطي الفدرالي إلى أعلى 
قليال من 3.5 تريليونات دوالر 

بحلول ذلك الوقت. 
كــمــا صـــرح رئــيــس مجلس 
ــــاطـــــي الــــــفــــــدرالــــــي أن  ــيـ ــ ــتـ ــ االحـ
«الـــصـــبـــر يــعــنــي أنـــنـــا ال نــرى 
هناك حاجة إلــى التسرع في 
الحكم»، مضيفا أن البيانات 
ــــي يـــــــراهـــــــا االحــــتــــيــــاطــــي  ــتــ ــ ــ ال
الــفــدرالــي «ال تــشــيــر إلـــى أننا 
بحاجة إلى التحرك في اتجاه 

أو آخر».
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قــــال مـــديـــر عــــام الــخــدمــات 
املــصــرفــيــة االســتــثــمــاريــة في 
لالستثمار،  الــوطــنــي  شــركــة 
حــجــم  إن  ــوانــــس،  ــلــ ســ رانـــــــي 
إصـــــدارات أســــواق الــديــن في 
منطقة الخليج بلغ نحو 530 
السنوات  خــالل  دوالر  مليار 

العشرة املاضية.
نشاط  أن  ســلــوانــس  وأكـــد 
ــمــــال الـــديـــن في  أســــــواق رأســ
املــــنــــطــــقــــة، انــــعــــكــــس بــشــكــل 
مشابه على السوق الكويتي، 
إذ تم إصــدار نحو 24 مليار 
الــديــن  إصــــــــدارات  مـــن  دوالر 
ــنــــوات  ــلــــى مـــــــــدار الــــــــــــ10 ســ عــ

املــاضــيــة، 70 فــي املــئــة منها 
خـــــــــــالل األعـــــــــــــــــــوام الـــــثـــــالثـــــة 

املاضية.
اإلصــــــــدار  أن  إلـــــــى  ولــــفــــت 
السيادي للكويت عام 2017، 
شــّكــل نــحــو 47 فـــي املــئــة من 
إلى  منوهًا  املــصــدرة،  القيمة 
انـــخـــفـــاض الــقــيــمــة املـــصـــدرة 
في   87 بــنــســبــة   2018 خــــالل 
دوالر  مــلــيــار  إلــــى 1.3  املـــئـــة، 

فقط. 
وأرجــــــــع ســـلـــوانـــس خـــالل 
املــــــؤتــــــمــــــر الـــــــــرابـــــــــع لــــســــوق 
رأســـــمـــــال الــــديــــن الـــكـــويـــتـــي، 
الــــــــــــذي عـــــقـــــدتـــــه «الـــــوطـــــنـــــي 

ــثــــمــــار» مـــــع جــمــعــيــة  ــتــ لــــالســ
الخليج للسندات والصكوك، 
الكويتية  اإلصـــدارات  تراجع 
ــرة، إلــى  ــيــ خــــالل الــفــتــرة األخــ
عـــدم الــيــقــني حـــول اتــجــاهــات 
ــار  ــعــ ــــدة، وأســ ــائـ ــ ــفـ ــ ــــار الـ ــعـ ــ أسـ
اإلقــــــــــراض املـــنـــخـــفـــضـــة عــنــد 
مـــــــصـــــــادر تـــــمـــــويـــــل أخـــــــــرى، 
لالقتصاد  املتواضع  والنمو 

املحلي. 
وأوضح أنه تم إصدار أكثر 
مــن نصف اإلصــــدارات خالل 
آخــر 3 ســنــوات، الفتًا إلــى أن 
ارتفاع حجم اإلصدارات منذ 
2016 يــعــود إلــى اإلصــــدارات 

ــــة الـــــتـــــي نـــفـــذتـــهـــا  ــاديـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
ــكـــومـــات الـــخـــلـــيـــج، والـــتـــي  حـ
شكلت أكــثــر مــن 65 فــي املئة 

من اإلجمالي.
ــر أن مـــتـــوســـط حــجــم  ــ وذكــ
إصدارات الدين السنوية في 
دول مجلس التعاون ، ارتفع 
بــأكــثــر مـــن الــضــعــف، ليصل 
عــلــى  دوالر  مـــلـــيـــار   81 إلـــــى 
مدار األعوام الثالثة املاضية، 
مقارنة بمتوسطه التاريخي 
دوالر  مــــلــــيــــار   36 الـــــبـــــالـــــغ 
لتسجل  و2015،   2009 بـــني 
الــخــلــيــج مــســتــويــات جــديــدة 
مـــن حــجــم إصــــــــدارات الــديــن 

الــتــي تــنــافــس بــهــا إصــــدارات 
األسواق الناشئة.

وأضــــــــــاف ســــلــــوانــــس انــــه 
على الــرغــم مــن تــراجــع قيمة 
 ،2018 خـــــــالل  اإلصــــــــــــــــدارات 
إال انـــه يــجــب االســتــمــرار في 
الفوائد  على  الضوء  تسليط 
ــن،  ــ ــديـ ــ الـ ألدوات  املـــــتـــــعـــــددة 
كــتــنــويــع مــــصــــادر الــتــمــويــل 
لــــلــــمــــصــــدريــــن املـــحـــتـــمـــلـــني، 
ومتطلبات  شـــروط  ومــرونــة 

اإلصدارات بشكل عام.
وشـــــــــــــــّدد عـــــلـــــى ضــــــــــرورة 
الحكومية  اإلصــــــدارات  دعـــم 
الكويتية املحلية واإلقليمية، 

مـــــن اجــــــل تـــنـــشـــيـــط مــنــحــنــى 
الــعــائــد الــســيــادي الــكــويــتــي، 
ــارًا  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ والــــــــــــــــذي يــــعــــتــــبــــر مـ
إصــــدارات  لتسعير  أســاســيــًا 
الـــــــشـــــــركـــــــات واملــــــؤســــــســــــات 
ان  وأوضـــــــــــــــح  الـــــكـــــويـــــتـــــيـــــة. 
ــرار اإلصــــــدار  ــكــ احـــتـــمـــالـــيـــة تــ
الـــســـيـــادي لــلــدولــة أصــبــحــت 
ــاتـــرة، وأنــــه بــنــاء عــلــى ذلــك  فـ
للنظر  الوقت  حــان  قد  يكون 
في اصدار سندات عن طريق 
كيانات ومؤسسات حكومية 
وداعــم  بديل  كمصدر  بـــارزة، 

لتنشيط هذا األمر.
مـــــن جــــانــــب آخــــــــر، شـــــارك 

مـــديـــر الـــخـــدمـــات املــصــرفــيــة 
االســتــثــمــاريــة فـــي «الــوطــنــي 
لـــالســـتـــثـــمـــار»، زيــــــد عـــصـــام 
الـــصـــقـــر، مــــع مـــجـــمـــوعـــة مــن 
رأسمال  سوق  في  القياديني 
الـــديـــن الـــكـــويـــتـــي، فـــي حلقة 
نقاشية على هامش املؤتمر.

وأشـــــــــــــــــــار الـــــــصـــــــقـــــــر إلـــــــى 
االهتمام املتزايد عند بعض 
ــة،  ــيــ ــومــ ــكــ ــحــ املــــــؤســــــســــــات الــ
والشركات الكويتية الرائدة، 
لــلــحــصــول عــلــى تــصــنــيــفــات 
ائـــتـــمـــانـــيـــة، كـــخـــطـــوة أولـــــى 
ــــم فـــــــي أســــــــــواق  ــهـ ــ ــتـ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ملـ

راسمال الدين.
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املجموعة أنهت إجراءات تحويل «الوطني إنترناشيونال» إلى شركة تابعة

«الوطني» في فرنسا ذراع مصرفية أوروبية جديدة لـ
نجح بنك الكويت الوطني، في تأسيس بنك الكويت الوطني – 
فرنسا، بعدما انتهى من اإلجراءات املتعلقة بتحويل فرع «الوطني 

إنترناشيونال» في باريس، إلى شركة تابعة للمجموعة.
وبذلك يواصل البنك انتشاره عامليًا وخصوصًا في أوروبا، من 
خــالل تــواجــده في فرنسا ثاني أكبر أســواق الــقــارة، وســادس أكبر 

اقتصاد في العالم.
وتـــأتـــي خـــطـــوة تـــدشـــني «الـــوطـــنـــي - فـــرنـــســـا» فـــي إطـــــار سعيه 
ضمن  بها،  يعمل  التي  الرئيسية  األســـواق  فــي  وجـــوده  تدعيم  الــى 
العمليات  مساهمة  وزيــــادة  الــدخــل،  مــصــادر  تنويع  إستراتيجية 
الدولية في صافي أرباح املجموعة، والتي زادت خالل العام 2018 

لتصل إلى 30.4 في املئة، مقارنة بـ29.4 في املئة عام 2017.
ولفتت إلى نمو إجمالي موجودات مجموعة الفروع الخارجية 
والشركات التابعة، بنسبة 7.5 في املئة على أساس سنوي، لتصل 

إلى 9.8 مليار دينار بنهاية العام 2018.
وقــالــت نــائــب الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي ملــجــمــوعــة «الــوطــنــي»، شيخة 
إلى  بــاريــس  فــي  إنترناشيونال»  «الوطني  فــرع  تحويل  إن  البحر، 
«الوطني – فرنسا» يشكل خطوة أساسية ضمن الخطة االحترازية 
للحفاظ على مكانته بالسوق األوروبية، وسعيه لعدم تأثرها بما 

سيسفر عنه خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي.
ــافـــت أن «الـــوطـــنـــي» يــســتــطــيــع الــتــواجــد فـــي دول االتــحــاد  وأضـ
دول  خالل «الوطني – فرنسا»، في ظل تطبيق  كافة من  األوروبــي 
االتـــحـــاد لــنــظــام «الـــجـــواز» الــــذي يــجــيــز لــه الــعــمــل داخــــل كــافــة دول 

االتحاد طاملا لديه بنك قائم في إحدى الدول.

في  إنترناشيونال»  بــه «الــوطــنــي  يقوم  الــذي  الـــدور  أنــه  وبّينت 
بريطانيا، إذ ينتهي ذلك الدور في حال انسحاب بريطانيا كليًا من 
االتحاد األوروبي. وتابعت البحر أن «الوطني - فرنسا» سيواصل 
في  التوسع  تستهدف  الــتــي  ذاتــهــا،  املجموعة  إستراتيجية  اتــبــاع 
أسواق دول االتحاد األوروبي، والتركيز على دعم التبادل التجاري 
بني أوروبا ودول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب 
دوره الــرئــيــســي فــي تــقــديــم الــخــدمــات املــصــرفــيــة لــعــمــالء الــبــنــك في 

أوروبا.
وأكدت سعي البنك إلى توطيد العالقات مع الشركات األوروبية، 
الـــتـــي لــديــهــا أنــشــطــة أو تـــرغـــب فـــي تـــدشـــني أعــمــالــهــا فـــي الــكــويــت 

واملنطقة.
العقاري  التمويل  توفير  على  البنك  تركيز  على  البحر  وشــددت 
السكني والتجاري على حد سواء، وغيرها من الخدمات العقارية 
فـــي الـــســـوق الــفــرنــســي، الفــتــة إلـــى أن فــرنــســا تــعــتــبــر وجــهــة مهمة 
لــالســتــثــمــار الــعــقــاري ملــا تــتــمــع بــه مــن إمــكــانــات قــــادرة عــلــى جــذب 
التعاون  مجلس  ودول  الكويت  من  املستثمرين  من  العديد  اهتمام 

الخليجي.
ــركـــات الــتــابــعــة،  وتــــواصــــل مــجــمــوعــة الــــفــــروع الــخــارجــيــة والـــشـ
جــهــودهــا لــتــحــقــيــق االســـتـــفـــادة الـــقـــصـــوى، عــبــر تــوفــيــر املــنــتــجــات 
في  «الــوطــنــي»  لعمالء  املختلفة،  الجغرافية  املناطق  فــي  املتنوعة 

الكويت أينما تواجدوا. 
ويتواجد «الوطني» في 4 قارات ويتوزع انتشاره فيها على 15 

دولة، منها 3 دول أوروبية وهي بريطانيا وفرنسا وسويسرا.

خالل مؤتمر «الوطني لالستثمار» عن سوق رأسمال الدين الكويتي

سلوانس: تراجع إصدارات الدين املحلية

شامي: تباطؤ عاملي
الوطني،  الكويت  بنك  ملجموعة  االقتصاديني  كبير  أكد 
الدين  رأسمال  لسوق  الرابع  املؤتمر  خالل  شامي  سعادة 
الكويتي، أن هناك تباطؤًا عامليا طال العديد من االقتصادات 
الكبرى، مرجحًا أن يتم تعديل تقديرات النمو الصادرة عن 

صندوق النقد الدولي والبالغة 3.5 في املئة عام 2019.
وأوضح أن نمو االقتصاد األميركي تراجع مع تالشي 
أثر خفض الضرائب، ورفع أسعار الفائدة وتداعيات الحرب 

التجارية.
وأشــــار إلـــى أن دول الــخــلــيــج ستبقى بــمــنــأى عــن هــذا 
التباطؤ، خصوصًا وأنها تتأثر فقط بانعكاس هذا التباطؤ 
على أسعار النفط، والتي تشير التوقعات إلى بقائها عند 
مستوياتها الــحــالــيــة، بــاإلضــافــة إلــى أســعــار الــفــائــدة التي 

ستظل أيضًا مستقرة هذا العام. 
معدالت  بلوغ  إلــى  تشير  التوقعات  أن  شامي  وأضــاف 
املئة  في  نحو 2  الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  في  النمو 
وتيرة  استمرار  إلى  رئيسي  بشكل  ذلك  عازيًا  العام،  هذا 
اإلنفاق العام، في الوقت الذي يصل فيه نمو النشاط غير 

النفطي إلى 3 في املئة بأفضل األحوال.
وتابع أن التوقعات تظهر أن القطاع النفطي، لن يشهد أي 
نمو يذكر تحت وطأة خفض اإلنتاج، مشددًا على الحاجة 
لإلسراع في عملية اإلصالح للتخفيف من عجز موازنات 

دول الخليج املتنامي، على خلفية نمو اإلنفاق.
وأوضـــح أن الــحــســاب الــجــاري الــخــارجــي لـــدول مجلس 
التعاون الخليجي مجتمعة، سجل فائضًا نظرًا للمستويات 
املعتدلة ألسعار النفط حاليًا، وإن كان أقل من مستويات 

العام املاضي.
وأكــــد أن هــنــاك حــاجــة كــبــيــرة إلصــــــدارات الــديــن لــدول 
مستوياتها  عند  النفط  أسعار  بقاء  مع  بالتزامن  الخليج، 
املــعــتــدلــة، بــاإلضــافــة إلــى استحقاق آجـــال جــزء كبير من 
إصــــــدارات الـــديـــن الـــعـــام، والــســيــاســات املــالــيــة الــتــي يمكن 

وصفها باألكثر استرخاًء في الوقت الحالي.
وأوضـــح أنــه بحسب التقديرات األولــيــة، فــإن إصـــدارات 
الدين لدول مجلس التعاون الخليجي، قد تصل إلى ما بني 
50 و60 مليار دوالر هذا العام، مشيرًا إلى أن ذلك قد يتغير 
استنادًا إلى أسعار النفط، متوقعًا أن تكون السعودية أكبر 

املقترضني عام 2019 وبنحو 30 مليار دوالر.
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»àjƒµdG øjódG ∫Ée ¢SCGQ ¥ƒ°ùd ∑ƒµ°üdGh äGóæ°ù∏d è«∏îdG á«©ªL ôªJDƒe É¡àjÉYQ ∫ÓN

ó≤Y ∫ÓN á«àjƒµdG øjódG äGQGó°UEG Q’hO QÉ«∏e 24 :"QÉªãà°SÓd »æWƒdG"

!  è«∏îdG  á«©ªL  ™e  ¿hÉ©àdÉH  QÉªãà°SÓd  »æWƒdG  ácô°T  äó≤Y è«∏îdG  á«©ªL  ™e  ¿hÉ©àdÉH  QÉªãà°SÓd  »æWƒdG  ácô°T  äó≤Y
 øjódG  ∫É`̀e  ¢`̀ SCGQ  ¥ƒ°ùd  ™HGôdG  ôªJDƒªdG  ∑ƒµ°üdGh  äGóæ°ù∏d øjódG  ∫É`̀e  ¢`̀ SCGQ  ¥ƒ°ùd  ™HGôdG  ôªJDƒªdG  ∑ƒµ°üdGh  äGóæ°ù∏d
 øe  ´ƒæàe  Qƒ°†ëH  âjƒµdG  »a  çóëdG  Gòg  º«bG  å«M ,»àjƒµdG øe  ´ƒæàe  Qƒ°†ëH  âjƒµdG  »a  çóëdG  Gòg  º«bG  å«M ,»àjƒµdG
 ΩÉY ôjóe ¢ùfGƒ∏°S »fGQ ∫Ébh ,¢UÉîdGh »eƒµëdG  ´É£≤dG  »∏ãªe ΩÉY ôjóe ¢ùfGƒ∏°S »fGQ ∫Ébh ,¢UÉîdGh »eƒµëdG  ´É£≤dG  »∏ãªe
 :QÉªãà°SÓd  »æWƒdG  ácô°T  »a  ájQÉªãà°S’G  á«aô°üªdG  äÉeóîdG :QÉªãà°SÓd  »æWƒdG  ácô°T  »a  ájQÉªãà°S’G  á«aô°üªdG  äÉeóîdG
 äGóæ°ù∏d  è«∏îdG  á«©ªL  ™e  ÉæàcGô°ûH  ájÉ¨∏d  ¿hQƒîa  øëf äGóæ°ù∏d  è«∏îdG  á«©ªL  ™e  ÉæàcGô°ûH  ájÉ¨∏d  ¿hQƒîa  øëf"
 ≥∏£æe øe ΩÉ©dG Gòg ôªJDƒªdG Gò¡d ÉæàjÉYQ »JCÉJ å«M ,∑ƒµ°üdGh ≥∏£æe øe ΩÉ©dG Gòg ôªJDƒªdG Gò¡d ÉæàjÉYQ »JCÉJ å«M ,∑ƒµ°üdGh
 ±ó¡j ÉªH âjƒµdG »a øjódG ∫Ée ¢SCGQ ¥ƒ°S ôjƒ£J »a ÉæàªgÉ°ùe ±ó¡j ÉªH âjƒµdG »a øjódG ∫Ée ¢SCGQ ¥ƒ°S ôjƒ£J »a ÉæàªgÉ°ùe
 »a  ácQÉ°ûª∏d  øjôªãà°ùªdGh  øjQó°üª∏d  á©é°ûe  áÄ«H  ≥∏N  ≈dEG »a  ácQÉ°ûª∏d  øjôªãà°ùªdGh  øjQó°üª∏d  á©é°ûe  áÄ«H  ≥∏N  ≈dEG

.…ƒbh ´ƒæàe ¥ƒ°S.…ƒbh ´ƒæàe ¥ƒ°S
 á≤£æe  »a  øjódG  ¥Gƒ°SCG  äGQGó°UEG  ºéM  ¿CG  ≈dEG  ¢ùfGƒ∏°SQÉ°TCGh á≤£æe  »a  øjódG  ¥Gƒ°SCG  äGQGó°UEG  ºéM  ¿CG  ≈dEG  ¢ùfGƒ∏°SQÉ°TCGh
 …CG á«°VÉªdG äGƒæ°S  …CG á«°VÉªdG äGƒæ°S 1010 `dG ∫ÓN Q’hO QÉ«∏e  `dG ∫ÓN Q’hO QÉ«∏e 530530 ƒëf â¨∏H è«∏îdG ƒëf â¨∏H è«∏îdG
 çÓãdG ∫ÓN É¡Ø°üf øe ôãcCG QGó°UEG ºJ ¬fÉH k Éª∏Y , çÓãdG ∫ÓN É¡Ø°üf øe ôãcCG QGó°UEG ºJ ¬fÉH k Éª∏Y ,20092009 ΩÉY òæe ΩÉY òæe
 ΩÉY  òæe  äGQGó°UE’G  ºéM  ´ÉØJQG  ¿G  ≈dEG  k Éàa’  ,á«°VÉªdG  äGƒæ°S ΩÉY  òæe  äGQGó°UE’G  ºéM  ´ÉØJQG  ¿G  ≈dEG  k Éàa’  ,á«°VÉªdG  äGƒæ°S
 ∫hO  äÉeƒµM  É¡JòØf  »àdG  ájOÉ«°ùdG  äGQGó°UE’G  ≈dEG  Oƒ©j   ∫hO  äÉeƒµM  É¡JòØf  »àdG  ájOÉ«°ùdG  äGQGó°UE’G  ≈dEG  Oƒ©j  20162016
 »dÉªLEG øe %  »dÉªLEG øe % 6565 øe ôãcCG â∏µ°T »àdGh ,»é«∏îdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée øe ôãcCG â∏µ°T »àdGh ,»é«∏îdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée

.IôàØdG √òg ∫ÓN äGQGó°UE’G.IôàØdG √òg ∫ÓN äGQGó°UE’G
 ¢ù∏ée ∫hO »a ájƒæ°ùdG øjódG äGQGó°UEG ºéM §°Sƒàe ¿CG í°VhCGh ¢ù∏ée ∫hO »a ájƒæ°ùdG øjódG äGQGó°UEG ºéM §°Sƒàe ¿CG í°VhCGh
 Q’hO QÉ«∏e  Q’hO QÉ«∏e 8181 ≈dEG π°ü«d ∞©°†dG øe ôãcCÉH ™ØJQG »é«∏îdG ¿hÉ©àdG ≈dEG π°ü«d ∞©°†dG øe ôãcCÉH ™ØJQG »é«∏îdG ¿hÉ©àdG
 »îjQÉàdG  á£°SƒàªH  áfQÉ≤e  á«°VÉªdG  áKÓãdG  ΩGƒ`̀YC’G  QGóe  ≈∏Y »îjQÉàdG  á£°SƒàªH  áfQÉ≤e  á«°VÉªdG  áKÓãdG  ΩGƒ`̀YC’G  QGóe  ≈∏Y
 á≤£æe πé°ùàd  , á≤£æe πé°ùàd  ,20152015h  h  20092009  »eÉY  ø«H  Q’hO  QÉ«∏e  »eÉY  ø«H  Q’hO  QÉ«∏e 3636  ≠dÉÑdG ≠dÉÑdG
 É¡H ¢ùaÉæJ »àdG øjódG äGQGó°UEG ºéM øe IójóL äÉjƒà°ùe è«∏îdG É¡H ¢ùaÉæJ »àdG øjódG äGQGó°UEG ºéM øe IójóL äÉjƒà°ùe è«∏îdG

.áÄ°TÉædG ¥Gƒ°SC’G äGQGó°UEG.áÄ°TÉædG ¥Gƒ°SC’G äGQGó°UEG
 á≤£æªdG  »a  øjódG  ∫Ée  ¢`̀SCGQ  ¥Gƒ°SCG  •É°ûf  ¿G  ¢ùfGƒ∏°S  ó`̀cCGh á≤£æªdG  »a  øjódG  ∫Ée  ¢`̀SCGQ  ¥Gƒ°SCG  •É°ûf  ¿G  ¢ùfGƒ∏°S  ó`̀cCGh
 QGó°UEG  ºJ  å«M  ,»àjƒµdG  ¥ƒ°ùdG  ≈∏Y  ¬HÉ°ûe  πµ°ûH  ¢ùµ©fG QGó°UEG  ºJ  å«M  ,»àjƒµdG  ¥ƒ°ùdG  ≈∏Y  ¬HÉ°ûe  πµ°ûH  ¢ùµ©fG
 äGƒæ°S  äGƒæ°S 1010 `dG QGóe ≈∏Y øjódG äGQGó°UEG øe Q’hO QÉ«∏e  `dG QGóe ≈∏Y øjódG äGQGó°UEG øe Q’hO QÉ«∏e 2424 ƒëf ƒëf

 òæe …CG á«°VÉªdG ΩGƒYCG áKÓãdG ∫ÓN äQó°UCG É¡æe % òæe …CG á«°VÉªdG ΩGƒYCG áKÓãdG ∫ÓN äQó°UCG É¡æe %7070 ,á«°VÉªdG ,á«°VÉªdG
 ΩÉY »a âjƒµdG ádhód …OÉ«°ùdG QGó°UE’G πµ°ûj å«M , ΩÉY »a âjƒµdG ádhód …OÉ«°ùdG QGó°UE’G πµ°ûj å«M ,20162016 ΩÉY ΩÉY
 ,∂dP ™eh .IôàØdG ∂∏J òæe IQó°üªdG áª«≤dG øe % ,∂dP ™eh .IôàØdG ∂∏J òæe IQó°üªdG áª«≤dG øe %4747 ƒëf  ƒëf 20172017
 Ée  ≈dG  % Ée  ≈dG  %8787 áÑ°ùæH   áÑ°ùæH  20182018  ∫ÓN IQó°üªdG  áª«≤dG  â°†ØîfG  ó≤a ∫ÓN IQó°üªdG  áª«≤dG  â°†ØîfG  ó≤a

 .§≤a Q’hO QÉ«∏e  .§≤a Q’hO QÉ«∏e 1^31^3 ∫OÉ©j ∫OÉ©j
 ≈dEG Iô«NC’G IôàØdG ∫ÓN á«àjƒµdG äGQGó°UE’G ™LGôJ ¢ùfGƒ∏°S ™LQCGh ≈dEG Iô«NC’G IôàØdG ∫ÓN á«àjƒµdG äGQGó°UE’G ™LGôJ ¢ùfGƒ∏°S ™LQCGh
 QÉ©°SCGh ,IóFÉØdG QÉ©°SCG äÉgÉéJG ∫ƒM ø«≤«dG ΩóY É¡æe πeGƒY IóY QÉ©°SCGh ,IóFÉØdG QÉ©°SCG äÉgÉéJG ∫ƒM ø«≤«dG ΩóY É¡æe πeGƒY IóY
 ™°VGƒàªdG ƒªædGh ,iôNCG πjƒªJ QOÉ°üe óæY á°†ØîæªdG ¢VGôb’G ™°VGƒàªdG ƒªædGh ,iôNCG πjƒªJ QOÉ°üe óæY á°†ØîæªdG ¢VGôb’G
 ™LGôJ øe ºZôdG ≈∏Y ¬fG ¢ùfGƒ∏°S ±É°VCGh .»∏ëªdG OÉ°üàb’G »a ™LGôJ øe ºZôdG ≈∏Y ¬fG ¢ùfGƒ∏°S ±É°VCGh .»∏ëªdG OÉ°üàb’G »a
 QGôªà°S’G  Öéj  ¬fG  ’EG  ,»°VÉªdG  ΩÉ©dG  ∫ÓN  äGQGó`̀°`̀UE’G  áª«b QGôªà°S’G  Öéj  ¬fG  ’EG  ,»°VÉªdG  ΩÉ©dG  ∫ÓN  äGQGó`̀°`̀UE’G  áª«b
 ™jƒæàc  øjódG  äGhOC’  IOó©àªdG  óFGƒØdG  ≈∏Y  Aƒ°†dG  §«∏°ùJ  »a ™jƒæàc  øjódG  äGhOC’  IOó©àªdG  óFGƒØdG  ≈∏Y  Aƒ°†dG  §«∏°ùJ  »a
 äÉÑ∏£àeh •hô°T áfhôeh ø«∏ªàëªdG øjQó°üª∏d πjƒªàdG QOÉ°üe äÉÑ∏£àeh •hô°T áfhôeh ø«∏ªàëªdG øjQó°üª∏d πjƒªàdG QOÉ°üe

.ΩÉY πµ°ûH äGQGó°UE’G.ΩÉY πµ°ûH äGQGó°UE’G
 á«eƒµëdG  äGQGó`̀°`̀UE’G  ºYO  »a  IQhô°†dG  øY  ¢ùfGƒ∏°S  ¥ô£Jh á«eƒµëdG  äGQGó`̀°`̀UE’G  ºYO  »a  IQhô°†dG  øY  ¢ùfGƒ∏°S  ¥ô£Jh
 óFÉ©dG  ≈æëæe  §«°ûæJ  πLG  øe  á«ª«∏bE’Gh  á«∏ëªdG  á«àjƒµdG óFÉ©dG  ≈æëæe  §«°ûæJ  πLG  øe  á«ª«∏bE’Gh  á«∏ëªdG  á«àjƒµdG
 äGQGó°UEG  ô«©°ùàd É«°SÉ°SCG  GQÉ«©e ôÑà©j …òdGh »àjƒµdG …OÉ«°ùdG äGQGó°UEG  ô«©°ùàd É«°SÉ°SCG  GQÉ«©e ôÑà©j …òdGh »àjƒµdG …OÉ«°ùdG
 QGôµJ  á«dÉªàMG  ¿G  í°VhCGh  .á«àjƒµdG  äÉ°ù°SDƒªdGh  äÉcô°ûdG QGôµJ  á«dÉªàMG  ¿G  í°VhCGh  .á«àjƒµdG  äÉ°ù°SDƒªdGh  äÉcô°ûdG
 ób ¿ƒµj ∂dP ≈∏Y AÉæHh ,IôJÉa âëÑ°UCG ádhó∏d …OÉ«°ùdG QGó°UE’G ób ¿ƒµj ∂dP ≈∏Y AÉæHh ,IôJÉa âëÑ°UCG ádhó∏d …OÉ«°ùdG QGó°UE’G
 äÉ°ù°SDƒeh äÉfÉ«c ≥jôW øY äGóæ°S QGó°UG »a ô¶æ∏d âbƒdG ¿ÉM äÉ°ù°SDƒeh äÉfÉ«c ≥jôW øY äGóæ°S QGó°UG »a ô¶æ∏d âbƒdG ¿ÉM

.≈æëæªdG Gòg §«°ûæàd ºYGOh πjóH Qó°üªc IRQÉH á«eƒµM.≈æëæªdG Gòg §«°ûæàd ºYGOh πjóH Qó°üªc IRQÉH á«eƒµM
 á«fÉªàF’G äÉØ«æ°üàdG

 á«aô°üªdG äÉeóîdG ôjóe ô≤°üdG ΩÉ°üY ójR ∑QÉ°T ôNG ÖfÉL øe á«aô°üªdG äÉeóîdG ôjóe ô≤°üdG ΩÉ°üY ójR ∑QÉ°T ôNG ÖfÉL øe
 øe  áYƒªée  ™e  QÉªãà°SÓd  »æWƒdG  ácô°T  »a  ájQÉªãà°S’G øe  áYƒªée  ™e  QÉªãà°SÓd  »æWƒdG  ácô°T  »a  ájQÉªãà°S’G
 á«°TÉ≤f  á≤∏M  »a  »àjƒµdG  øjódG  ∫Ée  ¢SCGQ  ¥ƒ°S  »a  ø«jOÉ«≤dG á«°TÉ≤f  á≤∏M  »a  »àjƒµdG  øjódG  ∫Ée  ¢SCGQ  ¥ƒ°S  »a  ø«jOÉ«≤dG
 ¥ƒ°ùdG ´É°VhCG ôNBG É¡dÓN Gƒ°Vô©à°SG ,ôªJDƒªdG ¢ûeÉg ≈∏Y äó≤Y ¥ƒ°ùdG ´É°VhCG ôNBG É¡dÓN Gƒ°Vô©à°SG ,ôªJDƒªdG ¢ûeÉg ≈∏Y äó≤Y

 ≈dG áLÉëH ∫Gõj ’ ¥ƒ°ùdG ¿G ≈dEG GhQÉ°TCG å«M ,øjódG äGhOC’ »∏ëªdG ≈dG áLÉëH ∫Gõj ’ ¥ƒ°ùdG ¿G ≈dEG GhQÉ°TCG å«M ,øjódG äGhOC’ »∏ëªdG
 .øjQó°üªdG á«Yƒfh á∏«µ°ûàH ™jƒæàdG .øjQó°üªdG á«Yƒfh á∏«µ°ûàH ™jƒæàdG

 ójGõàªdG  ΩÉªàg’G  ≈dG  á«°TÉ≤ædG  á≤∏ëdG  »a ¬àcQÉ°ûe ∫ÓN QÉ°TCGh ójGõàªdG  ΩÉªàg’G  ≈dG  á«°TÉ≤ædG  á≤∏ëdG  »a ¬àcQÉ°ûe ∫ÓN QÉ°TCGh
 IóFGôdG  á«àjƒµdG  äÉcô°ûdGh  á«eƒµëdG  äÉ°ù°SDƒªdG  ¢†©H  óæY IóFGôdG  á«àjƒµdG  äÉcô°ûdGh  á«eƒµëdG  äÉ°ù°SDƒªdG  ¢†©H  óæY
 »a  º¡àcQÉ°ûªd  ≈dhCG  Iƒ£îc  á«fÉªàFG  äÉØ«æ°üJ  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d »a  º¡àcQÉ°ûªd  ≈dhCG  Iƒ£îc  á«fÉªàFG  äÉØ«æ°üJ  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d
 »a  ´ƒæà∏d  ¬«HÉéjEG  Iƒ£N  É¡fG  k Éæ«Ñe  ,øjódG  ∫Ée  ¢SGQ  ¥Gƒ°SCG »a  ´ƒæà∏d  ¬«HÉéjEG  Iƒ£N  É¡fG  k Éæ«Ñe  ,øjódG  ∫Ée  ¢SGQ  ¥Gƒ°SCG

 .»àjƒµdG ¥ƒ°ùdG á«ªæJ »a QGôªà°S’Gh øjQó°üªdG .»àjƒµdG ¥ƒ°ùdG á«ªæJ »a QGôªà°S’Gh øjQó°üªdG
 øjQó°üª∏d  Ió«L  á°Uôa  ó©J  á∏Ñ≤ªdG  IôàØdG  ¿CG  ô≤°üdG  ô`̀cPh øjQó°üª∏d  Ió«L  á°Uôa  ó©J  á∏Ñ≤ªdG  IôàØdG  ¿CG  ô≤°üdG  ô`̀cPh
 óFGƒØH  øjódG  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  á«fÉµeEG  ÖÑ°ùH  ∂dPh  ø«∏ªàëªdG óFGƒØH  øjódG  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  á«fÉµeEG  ÖÑ°ùH  ∂dPh  ø«∏ªàëªdG
 »dGQó«ØdG  »WÉ«àM’G  ¢ù∏ée  á©LGôªd  Gô¶f  ,É«îjQÉJ  á°†Øîæe »dGQó«ØdG  »WÉ«àM’G  ¢ù∏ée  á©LGôªd  Gô¶f  ,É«îjQÉJ  á°†Øîæe

.ájó≤ædG ¬JÉ°SÉ«°ùd.ájó≤ædG ¬JÉ°SÉ«°ùd
 »ªdÉY DƒWÉÑJ

 áYƒªéªd ø«jOÉ°üàb’G ô«Ñc »eÉ°T IOÉ©°S .O ócCG iôNCG á«MÉf øe áYƒªéªd ø«jOÉ°üàb’G ô«Ñc »eÉ°T IOÉ©°S .O ócCG iôNCG á«MÉf øe
 ∫ÉW É«ªdÉY GDƒWÉÑJ ∑Éæg ¿CG  ôªJDƒªdG  ∫ÓN »æWƒdG  âjƒµdG  ∂æH ∫ÉW É«ªdÉY GDƒWÉÑJ ∑Éæg ¿CG  ôªJDƒªdG  ∫ÓN »æWƒdG  âjƒµdG  ∂æH
 ºàj ¿CG íLôªdG øe ¬fCG ≈dEG kGô«°ûe ,iôÑµdG äGOÉ°üàb’G øe ójó©dG ºàj ¿CG íLôªdG øe ¬fCG ≈dEG kGô«°ûe ,iôÑµdG äGOÉ°üàb’G øe ójó©dG
 á¨dÉÑdGh »dhódG ó≤ædG ¥hóæ°U øY IQOÉ°üdG ƒªædG äGôjó≤J πjó©J á¨dÉÑdGh »dhódG ó≤ædG ¥hóæ°U øY IQOÉ°üdG ƒªædG äGôjó≤J πjó©J
 ™e ™LGôJ »cô«eC’G OÉ°üàb’G ƒªf ¿CG k Éë°Vƒe , ™e ™LGôJ »cô«eC’G OÉ°üàb’G ƒªf ¿CG k Éë°Vƒe ,20192019 ΩÉY »a % ΩÉY »a %3^53^5
 ÜôëdG äÉ«YGóJh IóFÉØdG QÉ©°SCG ™aQh ,ÖFGô°†dG ¢†ØN ôKCG »°TÓJ ÜôëdG äÉ«YGóJh IóFÉØdG QÉ©°SCG ™aQh ,ÖFGô°†dG ¢†ØN ôKCG »°TÓJ
 DƒWÉÑàdG Gòg øY iCÉæªH ≈≤Ñà°S è«∏îdG ∫hO ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh.ájQÉéàdG DƒWÉÑàdG Gòg øY iCÉæªH ≈≤Ñà°S è«∏îdG ∫hO ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh.ájQÉéàdG
 §ØædG  QÉ©°SCG  ≈∏Y DƒWÉÑàdG  Gòg ¢SÉµ©fÉH  §≤a  ôKCÉàJ  É¡fCGh  á°UÉN §ØædG  QÉ©°SCG  ≈∏Y DƒWÉÑàdG  Gòg ¢SÉµ©fÉH  §≤a  ôKCÉàJ  É¡fCGh  á°UÉN
 áaÉ°VE’ÉH á«dÉëdG É¡JÉjƒà°ùe óæY É¡FÉ≤H ≈dEG äÉ©bƒàdG ô«°ûJ »àdGh áaÉ°VE’ÉH á«dÉëdG É¡JÉjƒà°ùe óæY É¡FÉ≤H ≈dEG äÉ©bƒàdG ô«°ûJ »àdGh

 .ΩÉ©dG Gòg Iô≤à°ùe k É°†jCG π¶à°S »àdG IóFÉØdG QÉ©°SCG ≈dEG .ΩÉ©dG Gòg Iô≤à°ùe k É°†jCG π¶à°S »àdG IóFÉØdG QÉ©°SCG ≈dEG
 ∫hO »a ƒªædG ä’ó©e Æƒ∏H ≈dEG ô«°ûJ äÉ©bƒàdG ¿CG »eÉ°T ±É°VCGh ∫hO »a ƒªædG ä’ó©e Æƒ∏H ≈dEG ô«°ûJ äÉ©bƒàdG ¿CG »eÉ°T ±É°VCGh
 ∂dP  iõ©jh  , ∂dP  iõ©jh  ,20192019  ΩÉY  »a  % ΩÉY  »a  %2 »dGƒM  »é«∏îdG  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée »dGƒM  »é«∏îdG  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée
 …òdG  âbƒdG  »a  ΩÉ©dG  ¥ÉØfE’G  Iô«Jh  QGôªà°SG  ≈dEG  »°ù«FQ  πµ°ûH …òdG  âbƒdG  »a  ΩÉ©dG  ¥ÉØfE’G  Iô«Jh  QGôªà°SG  ≈dEG  »°ù«FQ  πµ°ûH

 ,∫GƒMC’G  π°†aCG  »a  % ,∫GƒMC’G  π°†aCG  »a  %3  ≈dEG  »£ØædG  ô«Z  •É°ûædG  ƒªf  ¬«a  π°üj ≈dEG  »£ØædG  ô«Z  •É°ûædG  ƒªf  ¬«a  π°üj
 ôcòj  ƒªf  …CG  ó¡°ûj  ød  »£ØædG  ´É£≤dG  ¿CG  äÉ©bƒàdG  íLôJ  Éª«a ôcòj  ƒªf  …CG  ó¡°ûj  ød  »£ØædG  ´É£≤dG  ¿CG  äÉ©bƒàdG  íLôJ  Éª«a

.êÉàf’G ¢†ØN ICÉWh âëJ.êÉàf’G ¢†ØN ICÉWh âëJ      
äÉfRGƒªdG õéY ìÓ°UG 

 ∞«Øîà∏d  ìÓ°U’G  á«∏ªY  »a  ´Gô°SE’G  ≈dEG  áLÉM  ∑Éæg  ¿EG  ∫Ébh ∞«Øîà∏d  ìÓ°U’G  á«∏ªY  »a  ´Gô°SE’G  ≈dEG  áLÉM  ∑Éæg  ¿EG  ∫Ébh
 ,¥ÉØf’G ƒªf á«Ø∏N ≈∏Y »eÉæàªdG è«∏îdG ∫hO äÉfRGƒe õéY øe ,¥ÉØf’G ƒªf á«Ø∏N ≈∏Y »eÉæàªdG è«∏îdG ∫hO äÉfRGƒe õéY øe
 »é«∏îdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hód »LQÉîdG …QÉédG ÜÉ°ùëdG ¿CG k Éë°Vƒe »é«∏îdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hód »LQÉîdG …QÉédG ÜÉ°ùëdG ¿CG k Éë°Vƒe
 ¿EGh k É«dÉM §ØædG QÉ©°SC’ ádóà©ªdG äÉjƒà°ùª∏d kGô¶f k É°†FÉa á©ªàée ¿EGh k É«dÉM §ØædG QÉ©°SC’ ádóà©ªdG äÉjƒà°ùª∏d kGô¶f k É°†FÉa á©ªàée

.»°VÉªdG ΩÉ©dG äÉjƒà°ùe øe πbCG ¿Éc.»°VÉªdG ΩÉ©dG äÉjƒà°ùe øe πbCG ¿Éc
 øeGõàdÉH è«∏îdG ∫hód øjódG äGQGó°UE’ Iô«Ñc áLÉM ∑Éæg ¿CG ócCGh øeGõàdÉH è«∏îdG ∫hód øjódG äGQGó°UE’ Iô«Ñc áLÉM ∑Éæg ¿CG ócCGh
 áaÉ°VE’ÉH  ádóà©ªdG  É¡JÉjƒà°ùe  óæY  §ØædG  QÉ©°SCG  AÉ≤H  ™`̀e áaÉ°VE’ÉH  ádóà©ªdG  É¡JÉjƒà°ùe  óæY  §ØædG  QÉ©°SCG  AÉ≤H  ™`̀e
 ∂dòch  ΩÉ©dG  øjódG  äGQGó°UEG  øe  ô«Ñc  AõL  ∫ÉLBG  ¥É≤ëà°SG  ≈dEG ∂dòch  ΩÉ©dG  øjódG  äGQGó°UEG  øe  ô«Ñc  AõL  ∫ÉLBG  ¥É≤ëà°SG  ≈dEG
 âbƒdG »a kAÉNôà°SG ôãcC’ÉH É¡Ø°Uh øµªj »àdG á«dÉªdG äÉ°SÉ«°ùdG âbƒdG »a kAÉNôà°SG ôãcC’ÉH É¡Ø°Uh øµªj »àdG á«dÉªdG äÉ°SÉ«°ùdG

.»dÉëdG.»dÉëdG
 ∫hód  øjódG  äGQGó°UEG  ¿EÉa  á«dhC’G  äGôjó≤àdG  Ö°ùëH  ¬fCG  í°VhCGh ∫hód  øjódG  äGQGó°UEG  ¿EÉa  á«dhC’G  äGôjó≤àdG  Ö°ùëH  ¬fCG  í°VhCGh
 Q’hO QÉ«∏e  Q’hO QÉ«∏e 6060 ≈dEG  ≈dEG 5050 ø«H Ée π°üJ ób »é«∏îdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ø«H Ée π°üJ ób »é«∏îdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée
 ,§ØædG QÉ©°SCG ≈dEG kGOÉæà°SG ô«¨àj ób ∂dP ¿CG ≈dEG kGô«°ûe ,ΩÉ©dG Gòg ,§ØædG QÉ©°SCG ≈dEG kGOÉæà°SG ô«¨àj ób ∂dP ¿CG ≈dEG kGô«°ûe ,ΩÉ©dG Gòg
 ôÑcCG ájOƒ©°ùdG ¿ƒµJ ¿CG ™bƒàªdG øe ¬fCG ¬°ùØf âbƒdG »a k Éë°Vƒe ôÑcCG ájOƒ©°ùdG ¿ƒµJ ¿CG ™bƒàªdG øe ¬fCG ¬°ùØf âbƒdG »a k Éë°Vƒe

 .Q’hO QÉ«∏e  .Q’hO QÉ«∏e 3030 »dGƒëHh  »dGƒëHh 20192019 ΩÉY »a ø«°Vôà≤ªdG ΩÉY »a ø«°Vôà≤ªdG
 ádÉch É¡«a ∑QÉ°T ,äGô°VÉëªdG øe áYƒªée ó≤Y ôªJDƒªdG ó¡°Th ádÉch É¡«a ∑QÉ°T ,äGô°VÉëªdG øe áYƒªée ó≤Y ôªJDƒªdG ó¡°Th
 Iô°VÉëe  á«fÉªàF’G  äÉØ«æ°üà∏d  ( Iô°VÉëe  á«fÉªàF’G  äÉØ«æ°üà∏d  (S & P& P)  RQƒH  ófBG  OQófÉà°S)  RQƒH  ófBG  OQófÉà°S
 ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  áYƒ°VƒªdG  ô«jÉ©ªdGh  äGƒ£îdG  É¡dÓN  â°ûbÉf ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  áYƒ°VƒªdG  ô«jÉ©ªdGh  äGƒ£îdG  É¡dÓN  â°ûbÉf
 ¢SƒJ  ójôcCG  ájQÉ°ûà°S’G  ácô°ûdG  äó≤Yh  ,»fÉªàF’G  ∞«æ°üàdG ¢SƒJ  ójôcCG  ájQÉ°ûà°S’G  ácô°ûdG  äó≤Yh  ,»fÉªàF’G  ∞«æ°üàdG
 ∑ƒ∏ÑdG á«æ≤àd á∏ªàëªdG äÉ≤«Ñ£àdG øY Iô°VÉëe  ∑ƒ∏ÑdG á«æ≤àd á∏ªàëªdG äÉ≤«Ñ£àdG øY Iô°VÉëe AcreditusAcreditus

.∑ƒµ°üdG äGQGó°UE’ ø«°ûJ.∑ƒµ°üdG äGQGó°UE’ ø«°ûJ

!!    »eÉ°T IOÉ©°S .Oh ô≤°üdG ójRh ¢ùfGƒ∏°S »fGQ ø«ª«dG øe!!    è«∏îdG øe ÉæÑdG ôªYh õcôªdG øe ¿ÉªãY É°TQh QÉªãà°SÓd »æWƒdG øe ô≤°üdGh ∂à«H øe ¢ü«NôdG ódÉNh ¿É«HƒH øe …ô«£ªdG ∫OÉY

 »dÉªLEG Q’hO QÉ«∏e 530 
 % 50 ...è«∏îdG »a äGQGó°UE’G

 á«°VÉªdG äGƒæ°S 3 `dG ∫ÓN
 øjO äGQGó°UEG Q’hO QÉ«∏e 60

 ...2019 ∫ÓN á≤£æªdG
 ø«°Vôà≤ªdG ôÑcCG ájOƒ©°ùdGh

 kGQÉ«∏e 30 ƒëæH

 ¥ƒ°ùdG á«ªæJh øjQó°üªdG »a ´ƒæà∏d á«HÉéjEG Iƒ£N á«fÉªàF’G äÉØ«æ°üàdÉH äÉcô°ûdGh á«eƒµëdG äÉ°ù°SDƒªdG ΩÉªàgG :ô≤ °üdG

ájó≤f kÉMÉHQCG % 25 ™jRƒJ ≈∏Y â≤aGh É¡à«eƒªY

"ácôà°ûªdG IQÉéàdG" ìÉéfEG ¢SôµJ á«Hô©dG äÉéàæªdG :»≤J 

 ¿ƒ«∏e 10^5 â≤≤M "á«£ØædG ¢ShQÉµjEG"
 »°VÉªdG ΩÉ©dG ∫ÓN kÉMÉHQCG QÉæjO

!!      :¿ÉªãY ˆGóÑY - Öàc

 ¢ShQÉµjG  ácô°ûd á«eƒª©dG  á«©ªédG  äôbCG ¢ShQÉµjG  ácô°ûd á«eƒª©dG  á«©ªédG  äôbCG
 ∫ÉªYG ∫hóL OƒæH πc á«£ØædG äÉYÉæ°ü∏d ∫ÉªYG ∫hóL OƒæH πc á«£ØædG äÉYÉæ°ü∏d
 ™jRƒJ  É¡ªgG  ,GóæH   ™jRƒJ  É¡ªgG  ,GóæH  1212  á¨dÉÑdG  ácô°ûdG á¨dÉÑdG  ácô°ûdG
 ,%   ,%  2525  áÑ°ùæH  ø«ªgÉ°ùª∏d  ájó≤f  ìÉ`̀HQG áÑ°ùæH  ø«ªgÉ°ùª∏d  ájó≤f  ìÉ`̀HQG
 ≠∏ÑªH IQGO’G ¢ù∏ée AÉ°†YG ICÉaÉµe ™jRƒJh ≠∏ÑªH IQGO’G ¢ù∏ée AÉ°†YG ICÉaÉµe ™jRƒJh
 ¢ù∏ée  ¢†jƒØJh  ,QÉ`̀æ`̀jO  ∞`̀ dG   ¢ù∏ée  ¢†jƒØJh  ,QÉ`̀æ`̀jO  ∞`̀ dG  82^50082^500
 ’ ÉªH ácô°ûdG  º¡°SG  ™«H hG  AGô°ûH IQGO’G ’ ÉªH ácô°ûdG  º¡°SG  ™«H hG  AGô°ûH IQGO’G
 »fƒfÉ≤dG »WÉ«àM’G ´É£≤à°SGh ,% »fƒfÉ≤dG »WÉ«àM’G ´É£≤à°SGh ,%1010 RhÉéàj RhÉéàj
 ,QÉæjO  ¿ƒ«∏e   ,QÉæjO  ¿ƒ«∏e  1^0421^042  ≠∏ÑªH  % ≠∏ÑªH  %1010  áÑ°ùæH áÑ°ùæH
 AGôHGh  IQGO’G  ¢ù∏ée  AÉ°†YG  ±ôW  AÓNGh AGôHGh  IQGO’G  ¢ù∏ée  AÉ°†YG  ±ôW  AÓNGh
 »a  á«¡àæªdG  á«dÉªdG  áæ°ùdG  øY  º¡àeP »a  á«¡àæªdG  á«dÉªdG  áæ°ùdG  øY  º¡àeP

.20182018 ôÑª°ùjO ôÑª°ùjO
 ¢ù«FôdGh  IQGO’G  ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  ∫É``̀ bh ¢ù«FôdGh  IQGO’G  ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  ∫É``̀ bh
 ácô°ûdG  èFÉàf  ¿EG  :¢ùjQOG  ¢VÉjQ  …ò«ØæàdG ácô°ûdG  èFÉàf  ¿EG  :¢ùjQOG  ¢VÉjQ  …ò«ØæàdG
 …QòL  πµ°ûH  âæ°ùëJ   …QòL  πµ°ûH  âæ°ùëJ  20182018  ∫ÓN  á«dÉªdG ∫ÓN  á«dÉªdG
 ¿ƒ«∏e  ¿ƒ«∏e 10^510^5 â¨∏H ìÉHQG »aÉ°U â≤≤M å«M â¨∏H ìÉHQG »aÉ°U â≤≤M å«M
 ∞dG  ∞dG 782782 á¨dÉÑdG  á¨dÉÑdG 20172017 ΩÉ©dÉH áfQÉ≤e QÉæjO ΩÉ©dÉH áfQÉ≤e QÉæjO
 ∫ƒ°U’G  áª«b  â©ØJQG  Éª«a  ,§≤a  QÉ`̀æ`̀jO ∫ƒ°U’G  áª«b  â©ØJQG  Éª«a  ,§≤a  QÉ`̀æ`̀jO
 áfQÉ≤e QÉæjO ¿ƒ«∏e  áfQÉ≤e QÉæjO ¿ƒ«∏e 121^8121^8 ≈dG  ≈dG 20182018 áæ°ùd áæ°ùd
 QÉæjO  ¿ƒ«∏e   QÉæjO  ¿ƒ«∏e  109^6109^6  á¨dÉÑdG   á¨dÉÑdG  20172017  ΩÉY  ™e ΩÉY  ™e
 äGQÉªãà°S’G  º«b  »a  IOÉjõdG  áé«àf  ∂dPh äGQÉªãà°S’G  º«b  »a  IOÉjõdG  áé«àf  ∂dPh
 º¡°SGh  ¢ü°üM  ≈∏Y  ácô°ûdG  PGƒëà°SGh º¡°SGh  ¢ü°üM  ≈∏Y  ácô°ûdG  PGƒëà°SGh
 ΩÉ©dG  ∫ÓN  á«àjƒch  ájOƒ©°S  äÉcô°T  »a ΩÉ©dG  ∫ÓN  á«àjƒch  ájOƒ©°S  äÉcô°T  »a

 .»°VÉªdG .»°VÉªdG
 á«eƒª©dG á«©ªédÉH ¬àª∏c »a ¢ùjQOG ócCGh á«eƒª©dG á«©ªédÉH ¬àª∏c »a ¢ùjQOG ócCGh

 »aÉ©J  A§`̀H  ø`̀e  ±ƒîàdG  áé«àf  øµd »aÉ©J  A§`̀H  ø`̀e  ±ƒîàdG  áé«àf  øµd
 ΩÉY øe ô«N’G ™HôdG »a »ªdÉ©dG OÉ°üàb’G ΩÉY øe ô«N’G ™HôdG »a »ªdÉ©dG OÉ°üàb’G
 øe  ¿GôjG  ≈∏Y  äÉHƒ≤©dG  ∞©°Vh   øe  ¿GôjG  ≈∏Y  äÉHƒ≤©dG  ∞©°Vh  20182018
 ¢†FÉah á«cô«e’G IóëàªdG äÉj’ƒdG πÑb ¢†FÉah á«cô«e’G IóëàªdG äÉj’ƒdG πÑb
 §ØædG QÉ©°SCÉH â©aO ™bƒàªdG ô«Z ¢Vô©dG §ØædG QÉ©°SCÉH â©aO ™bƒàªdG ô«Z ¢Vô©dG
 GQ’hO  GQ’hO 5252 ≈dEG  §Ñ¡«d iôNG Iôe •ƒÑ¡∏d ≈dEG  §Ñ¡«d iôNG Iôe •ƒÑ¡∏d
 áª¶æe  äÉÑK  ™e  øµd  ,ΩÉ©dG  ájÉ¡f  »a áª¶æe  äÉÑK  ™e  øµd  ,ΩÉ©dG  ájÉ¡f  »a
 ≈∏Y ≈∏Y  " "∂HhG∂HhG"  §Øæ∏d  IQó°üªdG  ∫hó``̀dG §Øæ∏d  IQó°üªdG  ∫hó``̀dG
 QÉ©°SCÉH  â©aO  êÉàf’G  øe  óë∏d  É¡à£N QÉ©°SCÉH  â©aO  êÉàf’G  øe  óë∏d  É¡à£N
 ¥ƒa π«eôÑdG ô©°S ™ØJQGh ø°ùëà∏d §ØædG ¥ƒa π«eôÑdG ô©°S ™ØJQGh ø°ùëà∏d §ØædG

.20192019 ™∏£e GQ’hO  ™∏£e GQ’hO 6060

 ácô°û∏d  ø«ªgÉ°ùªdG  ¥ƒ≤M  »dÉªLG  ¿CG ácô°û∏d  ø«ªgÉ°ùªdG  ¥ƒ≤M  »dÉªLG  ¿CG"
 ™e  áfQÉ≤e  QÉæjO  ø«jÓe   ™e  áfQÉ≤e  QÉæjO  ø«jÓe  105105  â¨∏H  Ω’G â¨∏H  Ω’G
 â°†ØîfGh   â°†ØîfGh  20172017  áæ°ùd  QÉæjO  ¿ƒ«∏e   áæ°ùd  QÉæjO  ¿ƒ«∏e  9393
 ®ƒë∏e  πµ°ûH  á«µæÑdG  ácô°ûdG  äÉeGõàdG ®ƒë∏e  πµ°ûH  á«µæÑdG  ácô°ûdG  äÉeGõàdG
 ¿ƒ«∏e   ¿ƒ«∏e  7^77^7  â¨∏H  å«M   â¨∏H  å«M  20182018  ΩÉ`̀Y  ∫Ó`̀N ΩÉ`̀Y  ∫Ó`̀N
 »a  QÉæjO  ¿ƒ«∏e   »a  QÉæjO  ¿ƒ«∏e  14^714^7  ™e  áfQÉ≤e  QÉæjO ™e  áfQÉ≤e  QÉæjO

.20172017
 §ØædG QÉ©°SG »aÉ©J ó¡°T  §ØædG QÉ©°SG »aÉ©J ó¡°T 20182018 ΩÉY ¿CÉH √ƒfh ΩÉY ¿CÉH √ƒfh
 π°UGhh  π«eôÑ∏d  GQ’hO   π°UGhh  π«eôÑ∏d  GQ’hO  6464  ô©°ùH  CGóH  å«M ô©°ùH  CGóH  å«M
 ôHƒàcG »a π«eôÑ∏d GQ’hO  ôHƒàcG »a π«eôÑ∏d GQ’hO 8383 RhÉéJh √OÉjORG RhÉéJh √OÉjORG

.20182018

!!    ¢ShQÉµjEG á«eƒªY øe ÖfÉL

Iƒ£N á«°SÉ«≤dG äÉØ°UGƒªdG :"áYÉæ°üdG"
ácôà°ûªdG á«Hô©dG ¥ƒ°ùdG ≥«≤ëàd áª¡e 
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KUWAIT: Watani Investment Company (NBK
Capital), in partnership with the Gulf Bonds
and Sukuk Association (GBSA), held the fourth
annual Kuwait Debt Capital Market
Conference, which was attended by a number
of government and private sector representa-
tives that were invited to participate in the
conference. 

On this occasion, Rani Selwanes, Managing
Director and Head of Investment Banking at
NBK Capital, said, “We are very proud of our
partnership with GBSA and of our sponsorship
for this year’s conference. At NBK Capital, we
have consistently worked towards contributing
to the development of Kuwait’s debt capital
market to create an encouraging environment
for both issuers and investors to participate in
as diverse and robust a market as possible.
Collaborating this year with GBSA for its annu-
al Kuwait conference is one of the multiple
ways that we believe furthers this goal.”

Selwanes noted, “Since 2009, the GCC’s
debt capital markets have generated nearly
$530 billion in debt issuances, more than half
of which has been issued over the past three
years. The significant growth in issuance vol-
umes since 2016 has been driven primarily by
sovereign issuances from GCC governments,
which have accounted for more than 65 per-
cent of total issuances during this period.”

He further explained, “The average annual
issuance volume in the GCC has more than
doubled over the past three years to $81 bil-
lion, compared with its $36 billion historical
average between 2009 and 2015; and that with
this increase, the region has leaped into a new
level of market maturity rivaling that of its
emerging market peers.

Selwanes confirmed that Kuwait’s debt
capital market activity has, for the most part,

mirrored that of the region. With more than
$24 billion worth of issuances over the past 10
years, 70 percent has been generated since
2016. He then added, “Much like the three-
year trend observed by its GCC counterparts,
47 percent of the $17 billion issued out of
Kuwait, is attributed to the state’s $8 billion
debut sovereign issuance in 2017.” However,
he further noted, “total Kuwaiti debt issuances
during 2018 declined by more than 80 percent
from the year prior to a mere $1.3 billion.” 

Selwanes attributed the decline in
issuance volumes to several factors including
uncertainty surrounding interest rates, low
lending rates from alternative sources of
funding and modest growth in the Kuwaiti
economy. NBK Capital’s Managing Director
further clarified, stating, “Despite the decline
in issuance volumes last year, we should con-
tinue to highlight the multiple benefits of debt
instruments to prospective issuers, including
their ability to diversify the sources of fund-
ing for potential issuers and their flexible
terms and conditions.”

Selwanes also spoke of the importance to
support local and regional Kuwaiti govern-
ment issuances to further develop Kuwait’s

sovereign yield curve, an important bench-
mark that guides the pricing of issuances by
Kuwaiti companies and institutions. He
explained that “With the prospects of recur-
ring sovereign issuances by the State becom-
ing lukewarm, perhaps it is time to consider
taking prominent Kuwaiti government related
entities to market as an alternative to a purely
sovereign yield curve”.

Credit ratings
Later on during the conference, Zaid Al-

Sager, Director - Investment Banking partici-
pated in a panel discussion on the state of
Kuwait’s debt capital markets, along with a
group of other leading professionals in the
local debt capital market. The panel collec-
tively discussed the need for the further
diversification of issuers in the local debt
capital market. 

Al-Sager further noted, “There has been an
increasing interest amongst both government
related entities and prominent Kuwaiti con-
glomerates to obtain credit ratings as a first
step towards their potential participation in the
debt capital markets, which is a positive indica-
tor for the potential to further diversify and
grow Kuwait’s debt capital markets”. 

Al-Sager continued, “2019 may prove to be
an opportunistic window for prospective
issuers to obtain debt at historically low bor-
rowing rates, given the Federal Open Market
Committee’s revision of its monetary policy.”

Global economic slowdown
During the Kuwait Debt Capital Markets

Conference, Dr. Saade Chami, Group Chief
Economist at National Bank of Kuwait high-
lighted the synchronized slowdown in major
economies and expected the global growth

rate, which was lowered by the International
Monetary Fund (IMF) to 3.5 percent in 2019
back in October, to be revised downward again
as risks have tilted to the downside.

Dr Chami added that GCC region would
likely be insulated from the global slowdown
due to its limited integration with the rest of
the world in terms of trade. The impact will
come mainly through oil demand and oil
prices-which he projected to hover around
current levels-and interest rates which are
expected to remain unchanged given the Fed
pause on rates hikes.

“GCC growth expected at around 2 percent
in 2019 driven mainly by public spending while
non-oil activity seen at 3.0  percent. Oil sector
growth would be about flat due to OPEC’s
decision on production cuts” he pointed.

He mentioned, “Fiscal deficits are set to
widen in most GCC countries due to elevated
spending, as the need to clamp down on

deficits has become less urgent with the rise in
oil prices from their lows in 2014-15.”

He also pointed out that there is a greater
need for debt issuance in 2019 due to moder-
ate oil prices, more relaxed fiscal policies, and
large part of public debt maturing.

Finally, Dr Chami stressed that GCC sover-
eign debt issuance could reach about $50-60
billion this year but this is subject to uncertain-
ty related to oil prices and budgets implemen-
tation, adding that Saudi is expected be the
largest borrower in 2019 with an estimated
issuance of about USD 30 billion.

The conference offered a variety of presen-
tations; Standard and Poor’s credit rating
agency presented and discussed the process
and criteria for obtaining a credit rating.
Acreditus, a regional advisory firm, concluded
the conference with a presentation on the
potential applications of Blockchain technolo-
gy for sukuk issuances. 

Kuwait generated $24bn worth of 
debt issuances over last 10 years 

NBK Capital sponsors GBSA’s Kuwait debt capital markets conference

KUWAIT: Adel Al-Mutairi from Boubyan Bank, Khalid Al-RuKhayes from Kuwait
Finance House,  Zaid Al-Sager from NBK Capital, Amro El-Banna from Gulf Bank
and Rani Selwanes during the conference.

Rani Selwanes speaks at the conference

Ooredoo Kuwait 
signs a strategic 
partnership 
with Z Services
KUWAIT: Ooredoo Kuwait announced yesterday a
strategic agreement with Z Services who is represent-
ing Z Scaler in the region, to bring in-country SaaS
security services. This partnership will bring to
Kuwait’s enterprises the industry’s broadest and
deepest cloud-based and telco-delivered security
solutions portfolio, thus enabling customers to build
strategy for cybersecurity without the need for up-
front infrastructure costs associated with on premise
security deployments. 

Amine Tazi, Chief Strategy Officer at Ooredoo
Kuwait, said: “We are happy to announce our strategic
partnership with Z Services and become the first and
only operator in Kuwait to provide easy-to-use and
high standard cybersecurity services. Cybersecurity is
an increasingly growing business risk; by leveraging Z
Services leading security solutions, we will help our
customers to secure their data and users through its in-
country, multi-tenant cloud security architecture that
includes web, email, cloud application, unified access
management, incident response and endpoint security-
as-a-service.  This is a new milestone for Ooredoo’s
digital transformation journey and towards delivering
our mission of becoming the one-stop-shop provider
for our customers.”

Saed Sakran, Regional Sales Director, Z Services,
said: “Cyber Security threats are constantly evolving;
sophisticated attacks such as ransomware, malware,
and phishing have placed the assets and data of cor-

porations and enterprises
at a high risk.  At Z
Services, we are commit-
ted to make it easy for
organizations to access
the world’s most innova-
tive security technologies
through their trusted
national service provider
and it is precisely for this
reason that we have made
our commitment official
via our partnership with
Ooredoo Kuwait. 

We are thrilled to join
forces with Ooredoo Kuwait and looking forward to
further build on this partnership by leveraging our
innovative security solutions portfolio to Kuwait’s lead-
ing enterprises and bringing them one step closer to
New Kuwait 2035 Vision strategy.”

About Z Services
Z Services is a full-service, cloud-based cyberse-

curity provider headquartered in the United Arab
Emirates (UAE), with operation coverage across the
MENA region. It is the only company in the Middle
East and North Africa to offer an in-country, multi-
tenant cloud security architecture that includes web,
email, cloud application, forensic, incident response,
unified access management and endpoint security-as-
a-service (SaaS). 

Amine Tazi

KIB awarded ‘Deal 
of the Year’ by 
Islamic Finance News 
KUWAIT: Kuwait International Bank (KIB) recently
received the 2018 ‘Deal of the Year - Kuwait’ award for its
$250 million syndicated financing deal by Islamic Finance
News (IFN). KIB’s General Manager of Wholesale Banking,
Ahmad Al-Kazemi and Deputy General Manager of
Wholesale Banking and Head of International, Mohamed
Khadiri, received the award on behalf of the Bank at the
13th annual Islamic Finance News Awards Ceremony which
was recently held in Dubai. The event was attended by a
number of notable figures and representatives from leading
Islamic financial institutions and international banks from
across the globe. 

This latest accolade came after extensive deliberations
by a panel of experts from non-competing organizations
evaluating various financial transactions that took place in
2018 against several key criteria, including the impact of
the deal, its significance as well as its degree of complexity. 

On  this occasion, Al-Kazemi said: “This award is a tes-
tament of the outstanding work and progress achieved by
KIB, and a clear indication of the high confidence and
strong reputation that we enjoy in the banking industry. It
is a great honor to be recognized by such a prestigious
organization which further confirms our strong track
record and growth prospects.”

Commenting on this award, Khadiri said: “A number of
regional and international partners contributed in achieving
the remarkable success of the syndicated financing, which
helped us continue pursuing our strategic objectives of
diversifying funding sources for future asset growth plans.”
He also added: “We are adamant on delivering effective
and efficient banking services that contribute to a steady

and healthy national economic growth.”
Established in 2004, with offices in Dubai and Kuala

Lumpur, Islamic Finance News (IFN) organizes the annual
Islamic Finance News Awards Ceremony. IFN is also rec-
ognized as the industry’s leading publication in the Islamic
banking and finance industry across the globe. With a
worldwide audience, IFN provides exclusive and compre-
hensive coverage of the global Islamic financial markets
and leverages an unrivalled network of connections to pro-
vide unmatched insight into global Sharia compliant mar-
kets. IFN’s Deals of the Year Awards Ceremony offers win-
ners a truly global audience, serving as an excellent plat-
form to reach existing and potential clients, as well as
industry peers. Warba Bank 

announces 5 
winners of 
Al-Sunbula draw
KUWAIT: Warba Bank, “the Best investment
Bank” and “Best Corporate Bank” in Kuwait,
held its weekly Sunbula draw number 12. The
draw announced the 5 lucky winners in the
presence of representatives from the Ministry
of Commerce and Industry and bank officials.

The bank proudly announced the lucky five
winners of the KD 1,000 prize: Ahmad
Mohammad Adel Al-Sayrafi, Adel Yaqoub
Yousef Al-Qatami, Abdulhadi Bekheet Ghesen
Al-Ajmi, Mohamad Atallah Al-Taleb and Ali
Shehab Salem Al-Shammari.

Al-Sunbula both account and fixed deposits
are the perfect choices for customers who
wish to save money and achieve steady returns
while at the same time have the opportunity to
win cash prizes throughout the year. In line
with the bank’s mission to develop and differ-
entiate its offerings, Warba Bank has enhanced
its Sunbula campaign for 2019 with more cash
and prizes reaching more than KD 1 million.

Warba Bank will continue its weekly draws
for five winners of KD 1,000 each. What’s new
in 2019 are the “Mega Draws” which will be
held every quarter to reveal five winners, the
1st winner will get KD 100,000!  The four win-
ners thereafter will each get the latest Land
Cruiser VXR. Furthermore, the final Mega
draw held in January 2020 will feature 2 more
Land Cruiser VXRs! 

Infiniti Al-Babtain: 
Exclusive leasing 
offer continues on 
Infiniti vehicles  
KUWAIT: Abdulmohsen Abdulaziz Al-Babtain Co
(AABC), the sole authorized dealer of Infiniti vehicles in
the State of Kuwait, continues to offer its loyal fans
exclusive leasing deal that accompanies the purchase of
models ranging from Infiniti Q50 to QX80 at Al-Rai
showroom.

Starting at a leasing price of KD 169 per month, the
Q50 is driver centric, powerfully elegant coupled with a
striking performance and is available with 2.0-liter
208HP turbo-charged engine. The Infiniti Q50 is also
available at 3.0 liter Turbo generating 300 HP. The
INFINITI Q50’s fuel efficient engine is designed to
offer enhanced performance while maintaining high lev-
els of efficiency. The steering wheel is sleeker and more
performance based than ever, ensuring flawless dri-
vability that triggers the senses. The Q50 delivers a
confidence-inspiring and personalized experience
behind the wheel, which epitomizes INFINITI’s dedica-
tion to developing innovative driving technologies.

A family-friendly, high performance car - the QX60
starts at a leasing rate of KD 275 per month - it reflects
the concept of high-end hybrid cars, and is designed to
be a masterpiece of all standards. This innovative icon
is equipped with a Rear Entertainment System with
dual 8-inch monitors and wireless headphones followed
by a 295-horsepower, 3.5-LITER V6 direct injection
engine. From the double-arch grille to the LED taillights
that accentuate the D-pillar, the confident curves capti-

vate attention not usually given to a 7-passenger SUV. 
Now starting at KD 369 per month, the QX80 has a

refined and spacious cabin that features high-quality
materials, a hand-crafted finish and advanced drive-
assist technologies. With a taut yet comfort-oriented
suspension, and ample performance from its 5.6-liter
V8 engine, the QX80 gives drivers an assured feeling
of control and confidence at the wheel. The rear enter-
tainment system has also been upgraded. Higher-reso-
lution screens provide the interface for connectivity
and entertainment devices. The system also now sup-
ports 31 languages, up from three in the outgoing
QX80. Infiniti Al-Babtain encourages its customers to
explore the advantage of the exclusive deal by visiting
the designated showroom located in Al-Rai. 

Al-Tijari announces 
winners of Al-Najma 
weekly account 
KUWAIT: Commercial Bank conducted the weekly
draw on Al-Najma Account and the draw on the
“Salary and Cash on Top” campaign. The draws were
conducted in the presence of  Ministry of Commerce
and Industry representative Abdulaziz Ashkanani.  

The results of the draw were as follows:
• Al-Najma weekly account - the prize of KD 5,000

and was for the share Amir Mohammad Ahmad
Bohamad.

• The campaign “Salary & Cash on Top “ the prize
KD 1,000 and was for the share Hawraa
Mohammad Habeeb Qambar.

The bank stated that the account prizes this year is
featured by the highest cash prize and diversity of
prizes throughout the year clarifying that Al-Najma
Account will offer weekly prize of KD 5,000/-,
monthly prize of KD 20,000 and a semi-annual prize
of KD 500,000 in addition to the largest prize -
linked bank account payout of KD 1,500,000. Al-
Najma Account can be opened by depositing KD 100,
and customer should maintain a minimum amount of
KD 500 to be eligible to enter all draws on Al-Najma
Account prizes. As for the chances of winning, the
more balance a customer maintains in Al Najma
Account, the more chances the account holder will get
to win, where each KD 25 will give the customer one
chance to win, the account also offers additional ben-
efits like the ATM card, a credit card against cus-
tomer’s account and all CBK banking services that
customer can enjoy.   
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A fl yer announcing Al 
Sunbula weekly draw 

winners

Warba Bank announces 5 winners of ‘Al Sunbula’ weekly draw

Warba Bank, “the Best investment 
Bank” and “Best Corporate Bank” 
in Kuwait, held its weekly Sunbula 
draw number 12. The draw an-
nounced the 5 lucky winners in the 
presence of representatives from 
the Ministry of Commerce and In-
dustry and bank officials.

The bank proudly announced 
the lucky 5 winners of the 1000 Ku-
wait Dinar prize: Ahmad Moham-
mad Adel Al-Sayrafi,  Adel Yaqoub 
Yousef Al-Qatami, Abdulhadi 

Bekheet Ghesen Al-Ajmi, Moham-
ad Atallah Al-Taleb and Ali Shehab 
Salem Al-Shammari.

Al-Sunbula both account and 
fixed deposits are the perfect 
choices for customers who wish to 
save money and achieve steady 
returns while at the same time 
have the opportunity to win cash 
prizes throughout the year.

In line with the bank’s mission to 
develop and differentiate its offer-
ings, Warba Bank has enhanced 

its Sunbula campaign for 2019 with 
more cash and prizes reaching 
more than 1 Million Kuwaiti Dinars.

Warba Bank will continue its 
weekly draws for 5 winners of KD 
1,000 each. What’s new in 2019 
are the “Mega Draws” which will 
be held every quarter to reveal 
five winners, the 1st winner will 
get KD 100,000!  The four winners 
thereafter will each get the latest 
Land Cruiser VXR. Furthermore, 
the final Mega draw held in Janu-

ary 2020 will feature 2 more Land 
Cruiser VXRs!

As for the chances for winning, 
each customer is eligible to enter 
the draw against each KD 10 in 
the Sunbula Account.  Neverthe-
less, Sunbula Fixed Deposit in-
vestors also get chances in the 
Sunbula draws along with high 
expected returns that reach up to 
3.5% distributed either monthly or 
at maturity upon the customer’s 
preference.

GCC will remain relatively immune from the global economic slowdown: Dr Chami

NBK Capital sponsors GBSA Kuwait Debt Capital Markets confab
KUWAIT CITY, March 24: Watani 
Investment Company (NBK Capital), 
in partnership with the Gulf Bonds 
and Sukuk Association (GBSA), held 
the fourth annual Kuwait Debt Capi-
tal Market Conference, which was at-
tended by a number of government and 
private sector representatives that were 
invited to participate in the conference. 

On this occasion, Rani Selwanes, 
Managing Director and Head of In-
vestment Banking at NBK Capital, 
said, “We are very proud of our part-
nership with GBSA and of our spon-
sorship for this year’s conference. At 
NBK Capital, we have consistently 
worked towards contributing to the 
development of Kuwait’s debt capital 
market to create an encouraging envi-
ronment for both issuers and investors 
to participate in as diverse and robust a 
market as possible. Collaborating this 
year with GBSA for its annual Kuwait 
conference is one of the multiple ways 
that we believe furthers this goal.”

Selwanes noted, “Since 2009, the 
GCC’s debt capital markets have gen-
erated nearly US $530bn in debt is-
suances, more than half of which has 
been issued over the past 3 years. The 
signifi cant growth in issuance volumes 
since 2016 has been driven primar-
ily by sovereign issuances from GCC 
governments, which have accounted 
for more than 65% of total issuances 
during this period.”

He further explained, “The average 
annual issuance volume in the GCC 
has more than doubled over the past 
three years to US$ 81bn, compared 
with its US$ 36bn historical average 
between 2009 and 2015; and that with 
this increase the region has leaped into 
a new level of market maturity rivaling 
that of its emerging market peers.

Selwanes confi rmed that Kuwait’s 
debt capital market activity has, for 
the most part, mirrored that of the re-
gion. With more than US$ 24bn worth 
of issuances over the past 10 years, 
70% has been generated since 2016. 
He then added, “Much like the 3-year 
trend observed by its GCC counter-

parts, 47% of the US $17bn issued out 
of Kuwait, is attributed to the State’s 
US$ 8bn debut sovereign issuance in 
2017.” However, he further noted, “to-
tal Kuwaiti debt issuances during 2018 
declined by more than 80% from the 
year prior to a mere US $1.3 billion.” 

Selwanes attributed the decline in 
issuance volumes to several factors 
including uncertainty surrounding in-
terest rates, low lending rates from al-
ternative sources of funding and mod-
est growth in the Kuwaiti economy. 
NBK Capital’s Managing Director 
further clarifi ed, stating, “Despite the 
decline in issuance volumes last year, 
we should continue to highlight the 
multiple benefi ts of debt instruments 
to prospective issuers, including their 
ability to diversify the sources of fund-
ing for potential issuers and their fl ex-
ible terms and conditions.”

Selwanes also spoke of the impor-
tance to support local and regional 

Kuwaiti government issuances to fur-
ther develop Kuwait’s sovereign yield 
curve, an important benchmark that 
guides the pricing of issuances by Ku-
waiti companies and institutions. He 
explained that “With the prospects of 
recurring sovereign issuances by the 
State becoming lukewarm, perhaps it 
is time to consider taking prominent 
Kuwaiti government related entities 
to market as an alternative to a purely 
sovereign yield curve”.

Credit ratings
Later on during the conference, Zaid 

Al-Sager, Director – Investment Bank-
ing participated in a panel discussion 
on the state of Kuwait’s debt capital 
markets, along with a group of other 
leading professionals in the local debt 
capital market. The panel collectively 
discussed the need for the further di-
versifi cation of issuers in the local debt 
capital market. 

Al-Sager further noted, “There has 

been an increasing interest amongst 
both government related entities and 
prominent Kuwaiti conglomerates to 
obtain credit ratings as a fi rst step to-
wards their potential participation in 
the debt capital markets, which is a 
positive indicator for the potential to 
further diversify and grow Kuwait’s 
debt capital markets”. 

Al-Sager continued, “2019 may 
prove to be an opportunistic window 
for prospective issuers to obtain debt at 
historically low borrowing rates, given 
the Federal Open Market Committee’s 
revision of its monetary policy.”

Global economic slowdown
During the Kuwait Debt Capital 

Markets Conference, Dr Saade Chami, 
Group Chief Economist at National 
Bank of Kuwait highlighted the syn-
chronized slowdown in major econo-
mies and expected the global growth 
rate, which was lowered by the Inter-
national Monetary Fund (IMF) to 3.5% 

in 2019 back in October, to be revised 
downward again as risks have tilted to 
the downside.

Dr Chami added that GCC region 
would likely be insulated from the 
global slowdown due to its limited in-
tegration with the rest of the world in 
terms of trade. The impact will come 
mainly through oil demand and oil 
prices–which he projected to hover 
around current levels–and interest 
rates which are expected to remain un-
changed given the Fed pause on rates 
hikes.

“GCC growth expected at around 
2% in 2019 driven mainly by public 
spending while non-oil activity seen 
at 3.0 %. Oil sector growth would be 
about fl at due to OPEC’s decision on 
production cuts” he pointed.

He mentioned, “Fiscal defi cits are 
set to widen in most GCC countries 
due to elevated spending, as the need 
to clamp down on defi cits has become 

less urgent with the rise in oil prices 
from their lows in 2014-15.”

He also pointed out that there is a 
greater need for debt issuance in 2019 
due to moderate oil prices, more re-
laxed fi scal policies, and large part of 
public debt maturing.

Finally, Dr Chami stressed that GCC 
sovereign debt issuance could reach 
about $50-60 billion this year but this 
is subject to uncertainty related to oil 
prices and budgets implementation, 
adding that Saudi is expected be the 
largest borrower in 2019 with an es-
timated issuance of about $30 billion.

The conference offered a variety 
of presentations; Standard and Poor’s 
credit rating agency presented and 
discussed the process and criteria for 
obtaining a credit rating. Acreditus, a 
regional advisory fi rm, concluded the 
conference with a presentation on the 
potential applications of Blockchain 
technology for sukuk issuances.

Adel Al Mutairi from Boubyan Bank, Khalid Al-RuKhayes from Kuwait Finance House, Zaid Al- 
Sager from NBK Capital, Amro El-Banna from Gulf Bank and Rani Selwanes

Rani Selwanes, Zaid Al-Sager and Dr Saade Chami

Move sharply raises productivity

AUB-Kuwait introduces Robotics 
to power up banking operations
KUWAIT CITY, March 24: Ahli Unit-
ed Bank  on Sunday announced the 
partnership with Edge Verve Systems, 
a subsidiary of Infosys (NYSE: INFY), 
for automating banking processes us-
ing the Assist Edge Robotic Process 
Automation platform. This initiative 
will increase effi ciency and effi cacy of 
all the processes across different busi-
ness functions.

As part of its digital transformation 
drive, Ahli United Bank has initiated 
automating of the banking processes 
using Robotics. This will enable un-
locking of sustainable value for the 
bank which will 
help AUB-Ku-
wait in achieving 
the goal of being 
a next generation 
bank and also 
pave the way for 
their AI journey.

Commenting 
on the solution, 
Jehad Al-Hu-
maidhi DCEO 
Banking Support 
Group, Ahli United Bank, Kuwait said, 
“We are thrilled to implement Robotics. 

We have been continuously focused on 
enhancing the overall customer experi-
ence and digitalization remains at the core 

of our strategy. We have always endeav-
ored to introduce new innovations, bring-
ing effi ciencies to customer’s fi nancial 
value chain through futuristic technolo-
gies like Robotics, Biometric identifi ca-
tion, Artifi cial Intelligence and Machine 
Learning. With introduction of Robotics, 
banking operations will be streamlined 
and we will derive major cost effi ciencies. 
This initiative is another milestone in our 
continuous endeavor towards digitizing 
the fi nancial value chain.”

Atul Soneja, Senior VP & Global 
Head – Edge Products and Infosys Nia, 
said, ‘’ With Assist Edge RPA, we pro-
vide end-to-end automation to our cus-
tomers by discovering the right processes 
to automate, leveraging AI to make the 
automation smarter, and fi nally helping 
customers manage several complex digi-
tal workfl ows effectively. 

From this partnership, we are look-
ing at not just automating processes 
and reducing costs but also aiming at a 
larger strategic initiative of improving 
quality of all processes and transform-
ing the business itself.”

For more information on Ahli United 
Bank’s products and services, custom-
ers are invited to visit any of the Bank’s 
branches or dial the customer service 
“Hayakom” on 1812000, or log on the 
Bank’s website www.ahliunited.com.kw

Jehad

A fl yer of Burgan Bank Yawmi Account draw

Burgan Bank names daily ‘lucky’ 
winners of Yawmi Account draw
KUWAIT CITY, March 24: Burgan 
Bank announced today the names of 
the daily draw winners of its Yawmi 
account draw, each taking home a 
cash-prize of KD 5,000.

The lucky winners are: 
1. Sohail Shahzad Khan Fadhelal-

rahma; 2. Bader Hussain Abbas Ash-
knani; 3. Amani Ibrahim Hussain Al-
Sayed Hashem; 4. Ali Hasan Ismail; 
5. Mayyar Mohammad Hesham Al-
Ghareeb.

In addition to the daily draw, Burgan 
Bank also offers a Quarterly Draw with 

more chances to win higher rewards, of-
fering the chance to one lucky customer 
to win KD 125,000 every three months. 
The Yawmi Account offers Daily and 
Quarterly Draws, wherein the Quarterly 
Draw requires customers to maintain a 
minimum amount of KD 500 in their 
account for two months prior to the 
draw date. Additionally, every KD 10 
in the account will entitle customers to 
one chance of winning. If the account 
balance is KD 500 and above, the ac-
count holder will be qualified for both 
the quarterly and daily draws.  

NBK-France is our contingency plan to prepare for Brexit consequences: Al-Bahar

NBK–France is our new banking arm in Europe
KUWAIT CITY, March 24: National 
Bank of Kuwait (NBK) successfully 
established NBK France SA after 
completing all procedures required 
to convert NBK (International) PLC 
in Paris into a full subsidiary, as the 
bank continues to expand its global 
footprint, especially in the European 
market through its presence in France, 
the second largest economy in Europe 
and the sixth largest economy in the 
world. 

This important step is part of NBK’s 
strategy to strengthen its presence in 
core markets in line with its strategy 
aimed to diversify income sources and 
increase the contribution of interna-
tional operations to the Group’s net 
profi ts which jumped to 30.4% in 2018 
compared to 29.4% in 2017. Interna-
tional Banking Group’s (IBG) total 
assets increased by 7.5% year-on-year, 
reaching KWD 9.8 billion by the end 
of the year.

 “The conversion of NBK (In-
ternational) PLC in France to a full 
branch is a major milestone in the 
bank’s contingency plan to maintain 
our leadership in the European mar-
ket no-matter how Brexit ends up”. 
NBK’s Deputy GCEO Ms Shaikha 
Al-Bahar said.

Al-Bahar highlighted that the new 
subsidiary provides access to the Eu-
ropean Union (EU) member countries 
through passporting rights, thus taking 
over the role performed by NBK Lon-
don in the event of Brexit. 

‘NBK France SA will continue to 
pursue the Group’s strategy to expand 
in EU markets and focus on support-
ing trade between Europe and the 
MENA region, as well as performing 
its role in providing banking services 
to NBK clients in Europe. It will also 
focus on reinforcing relations with 
European companies that work in Ku-
wait or intend to further extend their 
activities in the region”. Al-Bahar 
added.

Moreover, Al-Bahar highlighted 
NBK’s focus on offering both residen-
tial and commercial real estate fi nanc-
ing facilities, as well as other real estate 
related services in the French market, 

expressing its 
importance as a 
key destination 
for real estate 
investments as it 
attracts great in-
terests from Ku-
waiti and GCC 
investors due to 
the great oppor-
tunities it pro-
vides. 

International 
Banking Group (IBG) continues to 
capitalize on extending our product 
and service offering through reaching 
NBK customers in the various geogra-
phies that we operate in.  

NBK has the widest international 
presence in four continents, with op-
erations in 15 countries, 3 of which are 
in Europe, namely; the UK, France and 
Switzerland.

Photo from the event

ALSAYER & Jiblah diamond sponsor of KSDA
ALSAYER and Jiblah Holding com-
panies are the diamond sponsor of 
the Kuwait Sustainable Development 
Award (KSDA), launched on March 
18, 2019 by the General Secretariat 
of the Supreme Council of Planning 
and Development (GSSCPD), to rec-
ognize and promote best sustainable 
business practices.

Mohammad Nasser Al-Sayer, 
executive board member and chair-
man of the Sustainability Commit-
tee, commented that ALSAYER 
Holding has demonstrated a clear 
commitment to supporting Kuwait 
Vision 2035 and the goals of the 
United Nations as a key player in 
the Kuwaiti economy by embracing 
the framework of the sustainability 
compass since 2014 covering en-
vironmental aspects, responsible 
economy, community service, cus-

tomer and employee welfare.  
Eng Nehad Al Haj Ali, Deputy 

Group Manager, Corporate Excel-
lence, referred to recent achieve-
ments of the Group such as:
■ The Group was the fi rst to launch 
two-engine hybrid cars in Kuwait 
and now the number of fi ve hybrid 
models to reduce the carbon foot-
print.
■ The reliance on renewable en-
ergy sources in its buildings to date 
is 550 kw watt has been installed 
in some of its locations   and the 
number will soon reach 2MW.
■ The adoption of Green buildings 
systems in three buildings, ALSAY-
ER main building has achieved 
GORD platinum Certifi cate from 
GSAS as the fi rst private building in 
Kuwait for the year 2018.
■ Adopted the sustainability Com-

pass in 2014 as a sustainability 
framework for the group’s work and 
evolved into a sustainability gear 
later.
■ Won the fi rst runner-up at Arabia 
CSR award in Dubai in large com-
panies across the region for the 
year 2018. 
■ Recently won the fi rst place in 
12th KNPC Annual HSE Perfor-
mance Award for the year 2019 
which is an honor for us. 

Barrak Al Maraghi, CEO of Jiblah 
Holding company ended that we 
are together with Kuwait to align 
the pillars of excellence and sus-
tainability with the objectives and 
vision of the new Kuwait 2035.

We invite and encourage all 
companies to participate in this 
great award via website: http://
www.ksda.gov.kw

Al-Bahar

KIB: Strategic partner of Kommunity
KUWAIT CITY, March 24: In a 
continuation of its efforts to support 
local youth, Kuwait International 
Bank (KIB) recently signed an 
agreement for a strategic partnership 
with Kommunity; a collaborative 
workspace and social movement 
where innovators and creatives in 
Kuwait can come together to col-
laborate. This partnership paves the 
way for implementing a series of 
social responsibility projects that 
target local youth, promoting social 
engagement and empowering them 
to reach their fullest potential.

Kommunity provides local youth 
ages 23 to 45 with a platform dedi-
cated to promoting active partici-
pation and supporting their ideas 
and projects through a number of 
lectures, sessions and interactive 

workshops. The workshops pro-
mote awareness about social aspects 
affecting the local community in a 
friendly environment where people 
connect, network and share ideas 
openly. Kommunity aims at shed-
ding light on the vast potential of 
local talents, providing them with 
the necessary tools to grow, and 
cultivating an environment built on 
cooperative learning, teamwork and 
brainstorming.

On this occasion, Senior Man-
ager of the Corporate Communi-
cations Unit at KIB, Nawaf Najia, 
commented: “Our partnership with 
Kommunity is about making a 
positive contribution to the overall 
community by engaging with youth 
and empowering them – ultimately 
leading to far-reaching benefi ts for 

future generations. As a national 
fi nancial institution, KIB continues 
to support activities and initiatives 
that serve diverse segments of the 
community, particularly the youth 
segment which demands our spe-
cial attention. For that reason, we 
are fully dedicated to our mission to 
empower youth in Kuwait in every 
possible way.”

As part of its leading social re-
sponsibility program’s youth em-
powerment pillar, KIB continues 
to participate and support various 
youth-based initiatives. The bank 
actively seeks to support activities 
and initiatives that leave a positive 
impact on the wider community; 
thereby boosting social participa-
tion at a local level and empowering 
everyone to better serve the nation.



E-Paper: http://alshahed.net/pdf/3686/8.pdf



E-Paper: http://www.alwasat.com.kw/Archive/p11-
emailyogdbnuquzkuqadjtfflrihzwjpcsnpeqowhusbhmeikgqyx.pdf

عقدت شركة الوطني لالستثمار بالتعاون 
م��ع جمعية اخلليج للسندات والصكوك 
امل��ؤمت��ر ال��راب��ع ل��س��وق رأس م���ال ال��دي��ن 
الكويتي، حيث اقيم هذا احلدث في الكويت 
بحضور متنوع من ممثلي القطاع احلكومي 
واخلاص الذين متت دعوتهم للمشاركة في 

املؤمتر.
وب��ه��ذه املناسبة ص��رح ران��ي سلوانس 
مدير عام اخلدمات املصرفية االستثمارية 
ف��ي ش��رك��ة ال��وط��ن��ي ل��الس��ت��ث��م��ار: ”نحن 
ف��خ��ورون للغاية بشراكتنا م��ع جمعية 
اخلليج للسندات وال��ص��ك��وك، حيث تأتي 
رعايتنا لهذا املؤمتر هذا العام من منطلق 
مساهمتنا في تطوير سوق راس مال الدين 
في الكويت مبا يهدف إلى خلق بيئة مشجعة 
للمصدرين واملستثمرين للمشاركة في سوق 

متنوع وقوي.
وأش��ار سلوانس إلى أن حجم إص��دارات 
أس���واق ال��دي��ن ف��ي منطقة اخلليج بلغت 
نحو 530 مليار دوالر خالل ال� 10 سنوات 
املاضية أي منذ ع��ام 2009، علماً بانه مت 
إصدار أكثر من نصفها خالل الثالث سنوات 
املاضية، الفتاً إلى ان ارتفاع حجم اإلصدارات 
م��ن��ذ ع���ام 2016 ي��ع��ود إل���ى اإلص�����دارات 
السيادية التي نفذتها حكومات دول مجلس 
التعاون اخلليجي، والتي شكلت أكثر من 65 

٪ من إجمالي اإلصدارات خالل هذه الفترة.
وأكد سلوانس على ان نشاط أسواق راس 
مال الدين في املنطقة انعكس بشكل مشابه 
على السوق الكويتي، حيث مت إصدار نحو 
24 مليار دوالر من إص���دارات الدين على 

م��دار ال��� 10 س��ن��وات املاضية، %70 منها 
أصدرت خالل الثالثة أعوام املاضية أي منذ 
عام 2016، حيث يشكل اإلص��دار السيادي 
لدولة الكويت في عام 2017 نحو %47 من 
القيمة املصدرة منذ تلك الفترة. ومع ذلك، 
فقد انخفضت القيمة املصدرة خالل 2018 
بنسبة %87 الى ما يعادل 1.3 مليار دوالر 

فقط. 
من جانب اخر ش��ارك زيد عصام الصقر 
مدير اخلدمات املصرفية االستثمارية في 
شركة الوطني لالستثمار مع مجموعة من 
القياديني في سوق راس مال الدين الكويتي 
في حلقة نقاشية عقدت على هامش املؤمتر، 

استعرضوا خاللها أخ��ر أوض���اع السوق 
احمللي ألدوات الدين، حيث أش��اروا إلى ان 
اليزال السوق بحاجة الى التنويع بتشكيلة 

ونوعية املصدرين. 
وأشار الصقر خالل مشاركته في احللقة 
النقاشية الى االهتمام املتزايد عند بعض 
املؤسسات احلكومية والشركات الكويتية 
الرائدة للحصول على تصنيفات ائتمانية 
كخطوة أول��ى ملشاركتهم في أس��واق راس 
مال الدين، مبيناً انها خطوة إيجابيه للتنوع 
في املصدرين واالستمرار في تنمية السوق 

الكويتي. 
م��ن ناحية أخ��رى أك��د د. س��ع��ادة شامي 

كبير االقتصاديني ملجموعة بنك الكويت 
الوطني خالل املؤمتر أن هناك تباطؤ عاملي 
طال العديد من االقتصادات الكبرى، مشيراً 
إلى أنه من املرجح أن يتم تعديل تقديرات 
النمو ال��ص��ادرة عن صندوق النقد الدولي 

والبالغة %3.5 في عام 2019، موضحاً أن 
منو االقتصاد األمريكي تراجع مع تالشي 
أثر خفض الضرائب، ورفع أسعار الفائدة 

وتداعيات احلرب التجارية.
وأشار إلى أن دول اخلليج ستبقي مبنأى 

عن ه��ذا التباطؤ خاصة وأنها تتأثر فقط 
بانعكاس ه��ذا التباطؤ على أسعار النفط 
وال��ت��ي تشير التوقعات إل��ى بقاؤها عند 
مستوياتها احلالية باإلضافة إل��ى أسعار 

الفائدة التي ستظل أيضاً مستقرة هذا العام. 

70 باملئة منها خالل السنوات الثالث املاضية

10 سنوات 24 مليار دوالر حجم إصدارات الدين الكويتية خالل  »الوطني لالستثمار«: 

للتقييس  العربي  باليوم  حتتفل  الصناعة“  ”هيئة 

 تقي : تبني مواصفات قياسية عربية 
موحدة لتعزيز التجارة البينية

أكد مدير عام الهيئة العامة 
للصناعة عبد الكرمي تقي عبد 
الكرمي  أن هناك دوراً متنامياً 
ومتزايداً بالتقييس واألجهزة 
الوطنية ودورها املهم في نشر 
الوعي بأهمية ومنافع التقييس 
ودوره في التجديد واالبتكار 
ودعم االقتصاد وحماية البيئة 

واملستهلك. 
وأش���ار تقي في،تصريح 
ص��ح��اف��ي، مبناسبة احتفال 
ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة للصناعة 
بالتعاون مع املنظمة العربية 
للصناعة والتعدين باليوم 
العربي للتقييس 25 مارس 
اجل��������اري حت����ت ش����ع����ار ” 
املواصفات القياسية والثورة 
الصناعية“ أش��ار إل��ى أهمية 
الدور الذي تؤديه املواصفات 
واملقاييس  في حتقيق الثورة 
ال��ص��ن��اع��ي��ة ع��رب��ي��اً وع��امل��ي��اً 
وأث��ره��ا امل��ت��زاي��د ف��ي تغيير 

القطاع الصناعي. 
وق����ال إن االح��ت��ف��ال بهذا 
اليوم يهدف إلى نشر التوعية 
بأهمية التقييس على املستوى 
العربي ، ودوره احملوري الذي 
يؤديه في التنمية الصناعية 
واالق��ت��ص��ادي��ة ، داع���ي���اً إل��ى 
ض�����رورة ت��ب��ن��ي م��واص��ف��ات 
قياسية عربية م��وح��دة بني 

ال��دول العربية لدعم التجارة 
البينية بينها ك��أداة ضرورية 
البد منها لدعم منطقة التجارة 

احلرة العربية الكبرى. 
وأضاف تقي لقد مت اختيار 
ه��ذا اليوم ليتزامن مع ذكرى 
ت��أس��ي��س امل��ن��ظ��م��ة العربية 
للمواصفات واملقاييس التي 
مت تأسيسها ف��ي 25 م��ارس 
ع��ام 1968 ب��ال��ق��اه��رة ضمن 
أجهزة جامعة الدول العربية 
والتي أدت منذ تأسيسها دوراً 
مهماً في النهوض بالتقييس 
واألنشطة املرتبطة به وبيان 
أهميته في التنمية الصناعية 

، مضيفاً بالقول إن املنظمة 
العربية للتنمية الصناعية 
والتعدين تعاونت مع أجهزة 
التقييس العربية على إعداد 
وإصدار املواصفات واملقاييس 
وتنفيذ املشروعات التي تهدف 
إل��ى تعزيز دور التقييس في 

املجاالت املختلفة. 
وأوض��ح مدير ع��ام الهيئة 
العامة للصناعة أن املواصفات 
القياسية العربية امل��وح��دة 
تساعد في نشر أفضل الطرق 
وامل��م��ارس��ات التي تصب في 
خ��دم��ة امل��س��ت��ه��ل��ك وح��م��اي��ة 
ص��ح��ت��ه وس���الم���ت���ه ح��ت��ى 
يتمكن املصدرون من تسويق 
منتجاتهم ، ب��اإلض��اف��ة إل��ى 
املساهمة في توفير املعلومات 
التقنية واملواصفات اخلاصة 
باملنتجات في أسواق التصدير 
، األمر الذي يساعد في إجراء 
عمليات التقييم مبطابقة السلع 
أو األنظمة اخل��اص��ة ب���إدارة 
اجلودة واإلدارة البيئية والتي 
تتطلب اعتماد جهات محايدة 
للتأكد م��ن ك��ف��اءة العاملني 
وحياديتهم وكفاءة املختبرات 
واألج��ه��زة وط���رق اج���راءات 
الفحص املتبعة ومدى موائمة 
اج������راءات ت��ق��ي��ي��م امل��ط��اب��ق��ة 

لإلجراءات املعمول بها دولياً.

عبد الكرمي تقي

راني سلوانس و زيد الصقر و د. سعادة شامي
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31 مارس 25 الى  من 

»الراية املتحدة« تعرض 
خدماتها لقطاع األعمال

في ال� »جايت مول« 
تستند شركة الراية املتحدة، 
في استراتيجيتها التنموية على 
تعزيز عالقاتها م��ع شريحة 
عمالئها ف��ي املجتمع الكويتي 
ال���ذي���ن ت��ن��ت��ه��ج م��ع��ه��م م��ب��دئ 
الشفافية وابقائهم على اطالع 
دائ��م على آخ��ر ابتكاراتها من 
اخل��دم��ات واملنتجات اخلاصة 
بتطوير االعمال وتنويع مصادر 
ال��دخ��ل. وب��ن��اء عليه، يتواجد 
فريق عال املهنية من الشركة في 
اجلايت مول على م��دار أسبوع 
من 25 مارس وحتى ال 31 منه 
ف��ي رك��ن خ���اص، يستقبل فيه 
ع��م��الءه وال��زائ��ري��ن ليقدم لهم 
كافة ال��ش��روح��ات ح��ول أعمال 
الشركة ومنتجاتها في األسواق 
التي تتمتع الشركة فيها بتواجد 
ن��وع��ي أب��رزه��ا س���وق اململكة 
العربية ال��س��ع��ودي��ة، السوق 
امل��ص��ري��ة، ال���س���وق ال��ت��رك��ي��ة 

واألسواق األوروبية.
وفي هذا اإلطار، حتدث عدنان 
ال��س��ال��م، ال��رئ��ي��س التنفيذي 
لشركة ال��راي��ة املتحدة، قائال: 
”نحرص على التقاء عمالئنا 
بشكل مباشر ب��ني ح��ني وآخ��ر 
لكي نعزز أواصر العالقات بيننا 
ونطلعهم على سير االعمال في 
الشركة جلهة ط��رح منتجات 
وخ����دم����ات ج���دي���دة ت��ن��اس��ب 
تطلعاتهم وتلبي احتياجاتهم 
الس��ي��م��ا وأن ال��ش��رك��ة تسير 
تصاعديا وت��درس حاليا عددا 
من املشاريع التوسعية املميزة. 
وخ���الل ف��ت��رة ال��ع��رض، سوف 
يحرص فريق عمل الشركة على 
اإلجابة على كافة االستفسارات 
وتقدمي االس��ت��ش��ارات املتعلقة 

باألعمال“. وأض���اف السالم 
مشيرا الى النمو املتصاعد الذي 
تشهده عمليات شركة الراية 
املتحدة بكافة أفرعها في الكويت 
واخل��ارج،  السيما اثر تأسيس 
مجموعة الراية القابضة التي 
ت��ع��م��ل حت��ت راي��ت��ه��ا ، وال��ت��ي 
جن��ح��ت ف��ي االس��ت��ح��واذ على 
حصة استثمارية في مجموعة 
ميداف القابضة في مصر وتضم 
حتت رايتها العديد من الشركات 
العاملة في قطاعات االستثمار 
وامل��ال وغيرها من القطاعات،  
وع��ل��ى ش��رك��ة ال��س��الم للمواد 
الغذائية ال��ت��ي حتمل تواقيع 
م��ارك��ات عاملية م��وث��وق��ة، مما 
يعزز اجتاه الشركة الى تنويع 
مصادر الدخل وتقليل املخاطر 
وال��ع��م��ل وف��ق شفافية مطلقة 
ومصداقية تتوافق مع تطلعات 
العمالء الى جهة أعمال موثوقة 
ت��ؤم��ن ل��ه��م ع��وائ��د مستدامة 

ومضمونة. 

عدنان السالم

»الكويتية« نظمت رحلة تثقيفية 
لثانوية أم عامر للبنات

ضمن سعيها لتطبيق برنامجها للمسؤولية 
االج��ت��م��اع��ي��ة جت���اه امل��ج��م��ت��ع، نظمت شركة 
اخل��ط��وط اجل��وي��ة الكويتية رح��ل��ة تثقيفية 
مدرسية لطالبات ثانوية أم عامر للبنات في 
مقر املبنى الرئيسي للشركة، حيث مت استقبال 
الطالبات وتقدمي الضيافة املناسبة لهم، كما 
تخللت الرحلة زيارة إلى معرض الشركة حيث 
تعرف الطالبات على تاريخ اخلطوط اجلوية 
الكويتية منذ التأسيس م��روراً مبراحل بناء 
وتطوير الشركة واسطول طائراتها منذ النشأة 
وفترة الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت 

وصوالً إلى الفترة احلالية.
وب��ه��ذا ال��ش��أن، عبر مدير دائ���رة العالقات 
العامة واإلع���الم فايز العنزي ع��ن سعادته 
باستقبال بناتنا الطلبة من ثانوية أم عامر 
للبنات، مشيراً إلى أن تلك الزيارة فرصة ثمينة 
للطالبات للتعرف على تاريخ اخلطوط اجلوية 
الكويتية وما وصلت إليه اليوم، حيث أن تلك 
الرحلة تعتبر تثقيفية إلى حد كبير خصوصاً 
ان اخلطوط اجلوية الكويتية حتتفل اليوم 
بذكرى م��رور 65 عاماً من التأسيس منذ عام 
1954، وتاريخها مليء باحلقبات الزمنية التي 
يشهد عليها التاريخ كونها الناقل الوطني لدولة 
الكويت ودائماً وما زالت تعتبر جزء ال يتجزأ من 

الشارع الكويتي.
وأضاف العنزي قائالً: ”سعياً منها لتطبيق 

برنامجها اخل��اص باملسؤولية االجتماعية 
م��ن حيث دع��م وتشجيع التعليم وأبنائنا 
وبناتنا الطلبة واملنظومة التعليمية في البالد، 
حترص اخلطوط اجلوية الكويتية على تنظيم 
مثل ه��ذه ال��رح��الت ف��ي معارضها لتغرس 
الطموح واملعلومات عند الطلبة مبا يساعدهم 
في اكتشاف مواهبهم وميولهم منذ الصغر، 
وهذه الرحالت املدرسية تعد طريقة تشويقية 
وغير تقليدية لتكسرالروتني اليومي اخلاص 
بالدراسة وفيها فائدة كبيرة للطلبة سواء 
كانت الرحلة علمية، ثقافية او ترفيهية تنعكس 
على الطالب بشكل إيجابي وتزيد من مخزون 

معلوماتهم عن ناقلهم الوطني لدولة الكويت“.
وف���ي ن��ه��اي��ة ال���زي���ارة، ال��ت��ق��ط الطالبات 
ص���وراً ت��ذك��اري��ة بجانب مجسم أول طائرة 
”كاظمة“ مع التوضيح لهم باختالف أسماء 
الطائرات واحجامها والتدرج بالزي للمضيفني 
واملضيفات، كما قام القائمني على ثانوية أم 
عامر للبنات بتكرمي اخلطوط اجلوية الكويتية 
ممثلة يوسف الظفيري، متقدمني لهم بجزيل 
الشكر على تلك الرحلة التثقيفية املفيدة للطلبة، 
معربني عن خالص امتنانهم للخطوط اجلوية 
الكويتية على حسن االستقبال والضيافة 
واجلهود احلثيثة في توثيق تاريخ الشركة 
االم��ر ال��ذي أض��اف متعة ترفيهية على هذه 

الرحلة.

”الكويتية ثانوية أم عامر للبنات تكرم 

Wi-Fi قوية  الباقات تضم أجهزة ذكية تغطي كافة أنحاء املنزل بشبكة 

»زين« ُتطلق باقات جديدة ضمن 
Zain LIFE محفظة 

أعلنت زي��ن عن إط��الق باقات جديدة ضمن 
محفظة Zain LIFE خلدمات وحلول أسلوب 
احلياة الذكي، وهي الباقات التي تضم مجموعة 
من األجهزة الذكية واحللول املُبتكرة من شركة 
TP-Link الرائدة عاملياً في مجاالت االتصاالت 

الالسلكية. 
وذك��رت الشركة في بيان صحافي أن إطالق 
 Zain LIFE الباقات اجلديدة ضمن محفظة
ي��أت��ي ف��ي إط���ار خططها االستراتيجية التي 
تسعى من خاللها إلى التحّول إلى املزّود املتكامل 
لنمط احلياة الذكي، وهي اخلطط التي ترتكز 
ح��ول ري��ادة التحول الرقمي ومتكني املجتمع 
من االستمتاع بأسلوب حياة أكثر ذك��اًء دون 

احلاجة للتقّيد مبكان أو زمان محدد، وتطويع 
التكنولوجيا احلديثة لتحقيق حياة سهلة ومرنة 
وأكثر فعالية.  وبينت زين أن الباقات اجلديدة 
– التي تأتي مع تركيب مجاني - ُتقّدم أجهزة 
Mesh Deco M9 Plus و Mesh Deco M5
من شركة TP-Link الرائدة عاملياً في مجاالت 
االتصاالت الالسلكية، وهي األجهزة املُصممة 
Wi- �خصيصاً لتوسيع نطاق تغطية شبكة ال
Fi في جميع أنحاء املنزل مما يوّفر شبكة قوية 
تربط جميع زواي��ا املنزل معاً لتجربة إنترنت 
انسيابية من غير انقطاع، ه��ذا باإلضافة إلى 
إمكانية ربط جميع أجهزة املنزل الذكي داخل 

املنزل معاً والتحكم بها بكل سهولة.

»Ooredoo«   توقع 
شراكة استراتيجية مع
» Z Services  « 

أعلنت Ooredoo الكويت  
ع��ن توقيع ات��ف��اق استراتيجي 
م��ع شركة Z Services ممثلة 
بشركة Z Scaler لتقدمي خدمات 
SaaS ل��أم��ن ال��س��ي��ب��ران��ي في 
الكويت. ستمنح ه��ذه الشراكة 
اإلس���ت���رات���ي���ج���ي���ة ال���ش���رك���ات 
ف��ي ال��ك��وي��ت مجموعة متنوعة 
م��ن احل��ل��ول األمنية السحابية 
والقائمة على االتصاالت السلكية 
والالسلكية املقدمة من شركات 
االت��ص��االت، مم��ا مي��ّك��ن العمالء 
م��ن ض��م��ان األم����ن السيبراني 
دون احلاجة إلى تكاليف البنية 
ال��ت��ح��ت��ي��ة. وق����ال أم���ني ت���ازي، 
رئيس قطاع اإلستراتيجية في 
Ooredoo الكويت: ”يسعدنا أن 
نعلن عن شراكتنا اإلستراتيجية 
مع Z Services وأن نكون شركة 
اإلتصاالت األولى والوحيدة في 
الكويت التي توفر أعلى درجات 
وض��واب��ط األم��ن السيبراني ”. 
وأض���اف ت���ازي، ” يعتبر األم��ن 

السيبراني خطر م��ت��زاي��د على 
األعمال؛ ومن خالل االستفادة من 
 ، Z Services احللول األمنية من
سنتمكن من مساعدة عمالئنا على 
تأمني بياناتهم من خالل هيكلة 
أمنية   سحابية داخ��ل الكويت،. 
وه���ذه خ��ط��وة مهمة ف��ي مسيرة 
Ooredoo ال��رائ��دة ف��ي مجال 

التحول الرقمي واألمن“.

أمني تازي

»سيمفوني«: »سيكس 
سينسيز« يفوز  بجائزة 

»أفضل سبا فندقي 
»2019 لعام 

أعلن فندق سيمفوني ستايل الكويت، عن 
ف��وز منتجعه ال��راق��ي سيكس سينسيز سبا 
بجائزة ”أفضل سبا فندقي لعام 2019“ في 
اإلصدار الثاني من جوائز ‘بروفيشنال بيوتي، 
مجلس التعاون اخلليجي’، وذلك ضمن حفل 
رسمي أقيم في فندق إنتركونتيننتال فستيفال 

سيتي، في دبي.
وحصدت الوجهة املرموقة ه��ذه اجلائزة 
تقديراً للجهود االستثنائية التي تبذلها لترك 
بصمة متميزة في مجاالت االهتمام باجلمال 
ومنتجعات السبا والعناية بالشعر واألظافر 
م��ن خ��الل منتجعها سيكس سينسيز سبا 
املذهل، والذي يتميز بتصاميم عصرية وملسات 
فريدة تعبق بأصالة الثقافة الكويتية، موفراً 
أجواًء مريحة مفعمة بالدفء والسكينة تالئم 

سحر الفندق االستثنائي. 
هذا ويعتبر منتجع سيكس سينسيز سبا 
في فندق سيمفوني ستايل الكويت املالذ املثالي 
للصحة واجلمال ومن��ط احلياة، حيث يوفر 
لضيوفه جتارب منعشة استثنائية متنحهم 
إحساساً ال مثيل له من االسترخاء واستعادة 

النشاط.

»األولى للوقود«: 
بطاقاتنا ُتقبل في 
محطات »البترول 

الوطنية« قريبًا 
في سياق سعي ”أولى للوقود“ إلى تقدمي 
اخلدمات واحللول التنقية عن طريق طرحها 
لبطاقات الوقود الذكية التي يتم العمل بها 
في جميع محطات الشركة ص��رح املهندس 
ع��ادل العوضي الرئيس التنفيذي للشركة 
األولى للتسويق احمللي للوقود“ سيتم قريبا 
قبول البطاقات اخلاصة ”باألولى“ في جميع 
احملطات التابعة لشركة البترول الوطنية 
الكويتية )KNPC( وف��ق��ا مل��ا ات��ف��ق عليه 
الطرفان  مبا يخدم العمالء الكرام من التنوع 

في اخلدمات واخلدمات املضافة“.
وتابع ”انه بطاقات ”أولى للوقود“ تصدر 
بفئات متنوعة حيث صممت ه��ذه الفئات 
لتناسب متطلبات العميل، وميكن إستخدامها 
لتعبئة الوقود و خدمة غسيل السيارات مما 
يساهم بتعزيز موقع الشركة ال��ري��ادي في 
السوق الكويتي، كما ميكن للعمالء متابعة 
حركة البطاقات بشكل دوري وتفصيلي 
وإع���ادة شحن البطاقة باملبلغ امل��رغ��وب به 
عن طريق املوقع اإللكتروني التابع للشركة    
)www.oula1.com( مم��ا يسّهل إدارة 

املصروفات بشكل مباشر وسهل“.

»VIVA«  تودع املؤسس 
والرئيس التنفيذي سلمان البدران

 ،VIVA ودعت شركة االتصاالت الكويتية
املؤسس والرئيس التنفيذي املهندس سلمان بن 
عبد العزيز البدران، في حفل غداء حضره مجلس 
اإلدارة وعائلة VIVA، في فندق فورسيزونز 

الكويت.
استهل محمد ب��ن عبد احمل��س��ن العساف، 
الرئيس التنفيذي بالوكالة والرئيس التنفيذي 
للقطاع امل��ال��ي لشركة اإلت��ص��االت الكويتية 
VIVA، احلفل بكلمة مؤثرة أثنى فيها على 
مسيرة ال��ب��دران خ��الل عشر سنوات حيث قدم 

الكثير من اجلهود وحقق العديد من اإلجنازات، 
مؤكداً على أن VIVA ستستمر في هذا النهج 

لتثبيت موقعها الريادي في املنطقة.
ب����دوره، أل��ق��ى ال��دك��ت��ور محمود أح��م��د عبد 
الرحمن، رئيس مجلس إدارة شركة اإلتصاالت 
الكويتية VIVA كلمًة أش��ار فيها إل��ى ال��دور 
الكبير الذي لعبه البدران أثناء مرحلة تأسيس 
VIVA في تذليل العقبات وتضافر اجلهود 
إلطالق العمليات التشغيلية في سوق اإلتصاالت 

الكويتي.
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