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تقرير اقتصادي

التشغيل »الجزئي« للمشاريع يكشف العجز عن إدارتها
• جاء ردة فعل لتالفي التأخير ودون إعطاء موعد للتشغيل الكامل لها 

• يتعلق بمشاريع حيوية وخدمية كمستشفى جابر والجهراء الطبية و»T4« وجامعة الشدادية 
تعد المشاريع خصوصا الكبرى واحدة من 
أبــرز مشكالت اإلدارة العامة في الكويت التي 
تنفق عليها الدولة مئات الماليين من الدنانير 
فــي الغالب دون أن تحقق العائد التنموي أو 
الــخــدمــي مــنــهــا، مــمــا يــقــلــل جـــدواهـــا ويجعلها 
ــرار مـــن جـــهـــة الــتــعــثــر  ــقــ عــبــئــا عـــلـــى مـــتـــخـــذي الــ
أو الــتــأخــيــر أو حــتــى زيــــادة نــفــقــات قــيــمــة هــذه 

المشاريع عبر األوامر التغييرية.
وشــهــد هــذا الــعــام مرحلة جــديــدة فــي عملية 
تعثر المشاريع التي تنفذها الدولة تمثل في 
الــلــجــوء الـــى مـــا يــعــرف بـــ"الــتــشــغــيــل الــجــزئــي"، 
أي تشغيل مــرافــق أو عــمــلــيــات معينة ال تزيد 
ــــن إجـــمـــالـــي  ــــي الـــمـــئـــة مـ ــــن 15 فـ ــــي الـــــعـــــادة عـ فـ
ــد تــبــيــن ذلـــك  ــ ــلـــمـــشـــروع، وقـ الــــقــــدرة الـــمـــقـــررة لـ
ــتــحــت فــي الــفــتــرة الــمــاضــيــة، 

ُ
فــي 3 مــشــاريــع افــت

وهي مطار الكويت المساند "T4"، ومستشفى 
جــابــر، ومــديــنــة الــجــهــراء الــطــبــيــة، إضــافــة إلــى 
أحــــد الـــمـــشـــاريـــع الـــمـــتـــأخـــرة مـــنـــذ زمــــن طـــويـــل،  
وهــو مــشــروع مدينة صباح السالم الجامعية 
ــة"، الـــتـــي تـــعـــود فـــكـــرة إنــشــائــهــا الــى  ــداديــ "الــــشــ

بدايات ثمانينيات القرن الماضي!
فمطار الكويت المساند الــذي كلف إنشاؤه 
55 مــلــيــون ديـــنـــار كــويــتــي وخــصــص لتشغيل 
رحالت شركة الخطوط الجوية الكويتية بهدف 

استيعاب 4.5 ماليين راكب سنويا، افتتح في 
أغسطس الماضي ليشغل بعدئذ رحــالتــه الى 
إمــارة دبــي فقط قبل أن يبدأ األســبــوع الحالي 
ــــى جــمــيــع دول مــجــلــس  بــتــشــغــيــل الــــرحــــالت الـ
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، لــكــنــه اليـــــزال قـــاصـــرا عــن 
تــحــقــيــق الــهــدف الــمــخــصــص مــن إنــشــائــه، وهــو 
تخفيف الضغط عن مطار الكويت الدولي من 
خـــالل تــحــويــل جــمــيــع رحــــالت "الــكــويــتــيــة" الــى 
الــمــطــار الــمــســانــد "T4"، فــي حــيــن أن مستشفى 
جـــابـــر الــــذي طـــالـــت مــــدة إنــشــائــه وتــســلــمــه عــن 
الموعد المقرر بما ال يقل عن 3 سنوات وبكلفة 
فاقت 304 ماليين دينار، ال يتعدى هدف وزارة 
الــصــحــة 15 فـــي الــمــئــة مـــن طــاقــتــه الــتــشــغــيــلــيــة 
قــبــل أن يــعــلــن وزيــــر الــصــحــة هـــذا األســـبـــوع أن 
مستشفى جابر سيبدأ تشغيله خالل أسابيع 
قليلة، ليغطي فقط منطقة جنوب السرة دون 
توضيح إن كانت هذه المنطقة ستمثل 15 في 

المئة من قدرة المشروع أم أقل من ذلك.
ــتـــي نــفــذهــا  ــا مـــديـــنـــة الـــجـــهـــراء الــطــبــيــة الـ ــ أمـ
"الديوان األميري" بكلفة 364 مليون دينار على 
أن يــتــم تشغيلها جــزئــيــا مطلع الــعــام المقبل، 
فهي دون بيان لنسبة أو مراحل التشغيل رغم 
أن حفل افتتاحها كان مطلع يوليو الماضي، في 
حين أن جامعة الشدادية التي تعتبر "عميدة" 

الــمــشــاريــع الــحــكــومــيــة مـــن حــيــث األقـــدمـــيـــة قد 
أعــلــنــت خــطــة التشغيل بــاالنــتــقــال مــن الــمــواقــع 
الحالية للجامعة الى المدينة الجديدة اعتبارا 
من العام الجامعي المقبل وفقا لخطط التشغيل 
الجزئي أيضا مــع ترقب "أزمــة إدارة فــي حسم 

تبعية المبنى الجديد".
وقـــد يــقــول قــائــل: أال تــحــتــاج الــمــشــاريــع الــى 
تــدرج في العمليات إلتمام التشغيل واختبار 
الفعالية والقدرة على إدارة المرفق؟ وبالتالي 

فإن التشغيل الجزئي أمر ال ضير فيه.
في الحقيقة جميع المشاريع الواردة أعاله - 
عدا المدينة الجامعية - لم تتطرق خالل فترة 
تشييدها الــى مــســألــة التشغيل الــجــزئــي، مما 
يرجح أنها اعتمدت هذه الخطة كإجراء طارئ 
بدال من التشغيل الكلي للمرفق، فضال عن أن 
مــصــداقــيــة أي تشغيل جــزئــي تــرتــبــط بتحديد 
موعد زمني لمراحل التشغيل المتكامل للمرفق 
ال بــاإلعــالن الــمــرتــبــك لــلــعــمــلــيــات وفــقــا لــقــدرات 
اإلدارة المحدودة، وهذا ما يصعب على إدارات 
المشاريع المذكورة تحديده، واألهم من ذلك كله 
أن تكون هذه المشاريع بوابة لتحقيق منفعة 
اقــتــصــاديــة أكــبــر ال فـــي جــانــبــهــا الــمــالــي فــقــط، 
بــل فــي توفير فــرص العمل أيــضــا، فمستشفى 
جابر يتطلب تشغيله بشكل كامل نحو 5 آالف 

وظــيــفــة جـــديـــدة - فــضــال عـــن نــفــس هـــذا الــعــدد 
لــتــغــطــيــة الــمــرافــق الــصــحــيــة األخــــرى - مـــا بين 
القطاعين الفني واإلداري، معظمها ستكون من 
العمالة الوافدة ألن مؤسسات التعليم الجامعي 
والتطبيقي في الكويت لم تستعد لتوفير ولو 
10 في المئة من هذا العدد لتشغيل المشروع، 
مما يشير الى جانب من انحرافات مؤسسات 
التعليم عن متطلبات سوق العمل الى جانب إن 
إسناد إدارة المطار المساند لمصلحة شركة 
ــة يــســتــوجــب مــعــرفــة مــــدى قـــدرتـــهـــا عــلــى  كـــوريـ
تــطــويــر الــعــنــاصــر الــوطــنــيــة إلدارة هــذا المطار 
وخــالل كــم ســنــة، إضــافــة الــى مــدى اســتــعــدادات 
إدارة الطيران المدني لعملية تشغيل المطار 
1.3 مليار  الجديد الــذي تتجاوز كلفة إنشائه 

دينار.
ا عــن أزمــات  أزمــة إدارة الــمــرافــق ال تقل ســوء
الـــتـــأخـــر فـــي إنـــجـــاز الـــمـــبـــانـــي، بـــل انـــهـــا تــمــس 
ة اإلدارة وتطور  الجانب البشري المتعلق بكفاء
الــعــنــاصــر الــوظــيــفــيــة أكـــثـــر مــمــا تـــؤثـــر عــلــيــهــا 
مشكالت الــمــقــاوالت والتشييد، وذلــك سيمثل 
تحديا أكبر مع كل مشروع ضخم بتكلفة مالية 

عالية بال إدارة قادرة على التشغيل.

سيولة تعامالت البورصة أقل من 10 ماليين دينار 
وارتفاع محدود للمؤشرات الثالثة

زيادة الفتور والعروض والطلبات على الشركات الرئيسية 
• علي العنزي

سجلت المؤشرات الرئيسية الثالثة 
 في 

ً
 مــحــدودا

ً
لــبــورصــة الــكــويــت ارتــفــاعــا

تــعــامــالت جــلــســة، أمــــس، إذ نــمــا مؤشر 
السوق العام بنسبة 0.1 في المئة تعادل 
5.22 نقاط ليقفل على مستوى 5121.23 
نقطة وســـط ســيــولــة بلغت 9.6 ماليين 
ــــى مــنــذ تــرقــيــة الــســوق  ديـــنـــار، هـــي األدنـ
وبكمية أسهم متداولة بلغت 64.7 مليون 
سهم نفذت من خالل 2613 صفقة، وكذلك 
ارتفع مؤشر السوق األول بنسبة 0.1 في 
 على مستوى 

ً
المئة هي 5.39 نقاط مقفال

5328.93 نقطة بسيولة بلغت 7.2 ماليين 
دينار، بكمية أسهم متداولة بلغت 22.6 
مليون سهم نفذت عبر 1106 صفقات، 
وربـــح مــؤشــر الــســوق الــرئــيــســي بنسبة 
 تساوي 4.92 نقاط 

ً
0.1 في المئة أيضا

ليستقر عــنــد مــســتــوى 4743.82 نقطة 
بسيولة بلغت 2.4 مليون دينار وبكمية 
أســهــم مــتــداولــة بلغت 42 مــلــيــون سهم 

نفذت من خالل 1507 صفقة.

زيادة الفتور

قد يكون سهم أهلي متحد هو المنقذ 
أمس في تعامالت بورصة الكويت، التي 
 فـــي تــعــامــالت 

ً
 تـــدريـــجـــيـــا

ً
ــتــــورا تــشــهــد فــ

 
ً
ــيـــة فـــيـــهـــا خـــصـــوصـــا ــيـــسـ ــم الـــرئـ ــ ــهـ ــ األسـ
األسهم القيادية في السوق األول، التي 
استلمت زمــام المبادرة في السوق منذ 
تقسيمه في بداية شهر أبريل الماضي 
وزادت مــن حــدة نشاطها كلما اقتربت 
مـــن عــمــلــيــة تــرقــيــة الــبــورصــة الــكــويــتــيــة 
ودخول أسهمها الرئيسية المعلن عنها 
فــــي مـــؤشـــر األســــهــــم الـــنـــاشـــئـــة فــوتــســي 

راسل خالل 20 من الشهر الماضي، وزاد 
ــــداوالت األســهــم  االنــخــفــاض فــي حــجــم تـ
ــذا األســـــبـــــوع بــقــوة  ــ ــــالل هــ الـــقـــيـــاديـــة خــ
 مــنــذ بــدايــتــه حــتــى الجلسة 

ً
وتــدريــجــيــا

ــة أمـــــس الــــتــــي ســـيـــطـــرت عــلــيــهــا  ــعــ ــرابــ الــ
تعامالت سهم أهلي متحد البحريني، 
ــثـــر مــــن نــشــاط  ــــذي اســـتـــحـــوذ عـــلـــى أكـ الــ
السوق األول، وأنقذ السيولة من تراجع 
كبير قد يدخل القلق إلى نفوس متعاملي 
السوق الكبار منهم بعد تراجع تعامالت 
الصغار خالل فترة خمسة أشهر ماضية، 
وانتهت الجلسة كذلك بتراجع األسهم 
 تلك التي 

ً
في السوق الرئيسي خصوصا

 في قائمة األفضل من حيث 
ً
تظهر كثيرا

السيولة، وأصبحت تظهر لكن بسيولة 
 ال تزيد على ربــع مليون 

ً
مــحــدودة جــدا

ــار، وعــــوضــــت الــــمــــؤشــــرات الــثــالثــة  ــنــ ديــ
خسائر األمس المحدودة بنمو محدود 

لم يتجاوز ُعشر نقطة مئوية.
، استمر التباين في مؤشرات 

ً
خليجيا

أسواق المال الخليجية وتراجعت أمس 
اسواق السعودية ودبي ومسقط بينما 
ربــحــت الــبــقــيــة وبــنــســب مـــحـــدودة كذلك 
ــــط ارتــــفــــاعــــات اســــعــــار الـــنـــفـــط الــتــي  وسـ
ســجــلــت أعـــلـــى مــســتــويــاتــهــا مــنــذ شهر 

نوفمبر عام 2014.

أداء القطاعات

تباين أداء مؤشرات القطاعات أمس، 
إذ ارتفعت مؤشرات خمسة قطاعات هي 
صناعة بـ 3.1 نقاط وخدمات استهالكية 
ـــ 2.1 نــقــطــة  ــــاالت بــ ــــصـ ـــ 2.4 نــقــطــة واتـ بــ
وبنوك ومــواد أساسية بـ 1.2 نقطة لكل 
منهما، بينما انخفضت مؤشرات خمسة 
قطاعات هي النفط والغاز بــ 7.5 نقاط 

وسلع استهالكية بـ 6.1 نقاط وخدمات 
مالية بـــ 1.5 نقطة وعــقــار بـــ 0.54 نقطة 
وتأمين بـ 0.05 نقطة، واستقرت مؤشرات 
ثالثة قطاعات هي تكنولوجيا ومنافع 

ورعاية صحية وبقيت دون تغير.
وتـــصـــدر ســهــم "أهـــلـــي مــتــحــد" قائمة 
األســهــم األكــثــر قيمة إذ بلغت تــداوالتــه 
2.8 مليون دينار وبارتفاع بنسبة 0.48 
فــي المئة تــاله سهم وطني بــتــداول 1.5 
 دون تغير ثم 

ً
مليون دينار وبقي مستقرا

سهم بيتك بتداول 618 ألف دينار وبنمو 
 سهم 

ً
بــنــســبــة 0.34 فـــي الــمــئــة ورابــــعــــا

أجيليتي بتداول 408 آالف دينار وبنمو 
 سهم بنك 

ً
بنسبة 0.6 في المئة وأخــيــرا

بوبيان بتداول 387 ألف دينار وبتراجع 
بنسبة 0.36 في المئة.

تقييم سعر آستون مارتن
بـ 4.33 مليارات إسترليني

• محمد اإلتربي
كشفت مصادر مالية واستثمارية لـ "الجريدة" عن عملية تقييم تمت 
 على أسهم شركة آستون مارتن، وتم تحديد السعر األولي بنحو 

ً
أخيرا

 للسهم، ووفــق ذلك التقيم يكون سعر الشركة 
ً
 إسترلينيا

ً
19 جنيها

اإلجمالي نحو 4.33 مليارات جنيه أي مايعادل 5.6 مليارات دوالر. 
وقالت المصادر، إن عملية التقييم تأتي في ضوء توجهات بطرح 
 إلدراجــهــا فــي بــورصــة لــنــدن خالل 

ً
أولـــي لحصة فــي الــشــركــة تمهيدا

الفترة المقبلة.
و"آستون مارتن الجوندا" المحدودة هي شركة بريطانية لصناعة 
الــســيــارات الرياضية الــفــاخــرة، ومقرها فــي قرية غــايــدون، بمقاطعة 
وركــشــيــر. واشــتــق اسمها مــن اســم أحــد المؤسسين، ليونيل مارتن، 
ــان يــقــام قـــرب آســـتـــون كــلــيــنــتــون في  وســـبـــاق هــضــبــة آســـتـــون الــــذي كـ

بوكينغامشيري.  
 من 

ً
ا وفي الفترة بين العامين 1994 و2007، كانت آستون مارتن جزء

 من شركة بريميير اوتوموتيف 
ً
ا شركة فورد للسيارات، لتصبح جزء

جروب التابعة لفورد عام 2000 وفي الثاني عشر من شهر مارس 2007 
تم شراء الشركة بمبلغ 479 مليون جنيه إسترليني )مما يعادل 848 
مليون دوالر( من شركة مشتركة مملوكة لشركتي دار االستثمار وأديم 
لالستثمار فــي الكويت ورجــل أعــمــال إنكليزي يدعى جــون سيندرز 
واحتفظت فورد بحصة قدرها 77 مليون دوالر في شركة آستون مارتن، 

إذ قدرت قيمة الشركة بنحو 925 مليون دوالر. 
ومع وقــوع األزمــة العالمية أواخــر عام 2008 لم يعد يعرف المالك 
الحاليون الحقيقيون من المستثمرين الكويتيين، بشكل واضح لكن 
إجمااًل مع تلك الخطوة سيستفيد المستثمرون الكويتيون في الشركة 

من عملية الطرح واإلدراج بمبالغ وعوائد جيدة.

»أرزان«: 1٥.٦ مليار دينار القيمة السوقية للشركات 
FTSE المدرجة في قائمة

قـــال تقرير صـــادر عــن مجموعة 
أرزان المالية، انه بعدما تم تصنيف 
بـــورصـــة الـــكـــويـــت ضــمــن األســـــواق 
الناشئة بنهاية عام 2017، تم اإلعالن 
 FTSE Russell "مــن "فــوتــســي راســــل
عن القائمة األولية لألسهم المدرجة 
ضمن الــمــؤشــر، والــتــي تكونت من 
أسهم 10 شركات، هي الوطني، بيتك، 
زين، أجيليتي، بنك بوبيان، هيومن 
ســوفــت، بنك وربــــة، البنك الــدولــي، 
الصناعات، واالمتياز، كما في تاريخ 
28 مارس 2018، إذ تم اختيار هذه 
الشركات بناء على عدة متطلبات من 

أهمها مستوى السيولة المتداولة.
وأضاف التقرير أنه في تاريخ 24 
 FTSE أغسطس 2018 أعلنت فوتسي
نتائج مــراجــعــة مــؤشــرهــا النصف 
السنوي لسبتمبر، حيث تمت إضافة 
شركتين للقائمة الُمسبق اإلفصاح 
عنها وهما بوبيان بيتروكميكال 
وميزان القابضة، ليرتفع بذلك عدد 
الــشــركــات إلــى 12 شــركــة مــن ضمن 

القائمة اإلرشادية األولية.
وحسب ما جاء في التقرير، بلغت 
 
ً
القيمة السوقية لهذه األسهم مجمعة
ما مقداره 15.65 مليار دينار وهو 
مـــا يــشــكــل أكــثــر مـــن نــصــف القيمة 
الــســوقــيــة لــبــورصــة الــكــويــت، حيث 
ســيــطــر الــبــنــك الــوطــنــي عــلــى 33.1 
فــي المئة مــن هــذه القيمة، كما في 
تاريخ 30 سبتمبر 2018. أضف إلى 
ذلك فقد بلغت أرباح هذه الشركات 

خــــالل آخــــر 12 شــهــرا نــحــو 963.3 
مليون دينار، بناء على آخر نتائج 

مالية ُمعلنة.
ــه بـــالـــنـــظـــر إلـــى  ــ ــــى انــ  وأشــــــــار الــ
ــتــــداول عــلــى هــذه  إجــمــالــي قــيــمــة الــ
األسهم خالل األشهر التسعة األولى 
فقد اقترب من مستوى 1.86 مليار 
دينار، وهو ما يشكل 62.7 في المئة 
من إجمالي قيمة التداول في بورصة 
الــكــويــت كما فــي تــاريــخــه، وسيطر 
بيت التمويل الكويتي )بيتك( على 
25.8 في المئة من إجمالي القيمة 
المجمعة للتداول على هذه األسهم، 
يــلــيــه الــبــنــك الــوطــنــي وشـــركـــة زيــن 
بنسبة 24.2 فــي الــمــئــة و14.7 في 
المئة على الــتــوالــي، وبالنظر الى 
إجمالي الــتــداول على هــذه األسهم 
مجمعة خــالل الــربــع األول مــن عام 
2018 فقد بلغ حوالي 445.6 مليون 
دينار، وعند نفس مستوى التداول 
خالل الربع الثاني من عام 2018 فقد 

بلغت 445.2 مليون دينار.
 وتابع أنه رغم أن الجزء األكبر من 
فترة الربع الثالث تصادف اإلجازة 
الصيفي فإن قيمة التداول قد قفزت 
الى أكثر من الضعف بالمقارنة مع 
الربع االول أو الثاني لتبلغ ما قيمته 
970 مليون ديــنــار، حيث تحسنت 
 
ً
مستويات السيولة بشكل عام، نظرا
القــتــراب اعــالنــات الــربــع الثالث من 
عام 2018، وهو ما يزيد من شهية 
المحافظ والصناديق االستثمارية 

ــم االســتــثــمــاريــة،  ــزهـ ــراكـ لــتــعــزيــز مـ
ــة لـــلـــتـــدفـــقـــات األجــنــبــيــة  ــافــ ــاالضــ بــ
للمستثمرين ضمن المؤشر فوتسي.
وأضاف أنه من خالل النظر إلى 
إجمالي قيمة األصول لهذه الشركات 
فقد بلغت ما قيمته 58.7 مليار دينار 
حسب النتائج النهائية المعلنة، 
باإلضافة إلى ذلك فإن إجمالي ملكية 
حقوق المساهمين قد بلغ ما قيمته 
9.2 مليارات دينار، كما في تاريخه، 
حيث كان نصيب البنك الوطني ما 
يقارب من 44.9 في المئة من إجمالي 
أصول هذه الشركات، باالضافة الى 
34.6 في المئة من إجمالي حقوق 

المساهمين.
وأوضــــــح أنــــه بــالــنــظــر إلــــى أداء 

األسهم المدرجة ضمن المؤشر منذ 
بداية العام وحتى 30 سبتمبر 2018، 
نــجــد أن أداء ســهــم شــركــة بــوبــيــان 
بيتروكيميكال هــو األفــضــل خالل 
الــعــام بعدما ارتــفــع بنسبة 54 في 
المئة بالمقارنة مع إغالق عام 2017، 
يليه سهم بنك بوبيان وسهم البنك 
الوطني اللذان ارتفعا بنسبة 35 في 

المئة و20 في المئة على التوالي. 
ولــفــت أنــــه عــلــى الــجــهــة األخــــرى 
نــجــد ان ســهــم شــركــة االمـــتـــيـــاز قد 
انخفض بنسبة 18 في المئة خالل 
نفس القترة، يليه سهم شركة ميزان 
وشركة هيومن سوفت بنسبة 13 
في المئة و14 في المئة خالل الفترة 

نفسها.

ــه عــنــد مقارنة  ــر الــتــقــريــر أنـ وذكــ
 Dividend ــيـــث ــــن حـ الــــشــــركــــات مـ
payout ratio، تـــصـــدر بــوبــيــان 
بيتروكيميكال القائمة بنسبة 425 
ــن بنسبة  فـــي الــمــئــة، ثـــم شـــركـــة زيــ
بلغت 90 في المئة، وعند النظر إلى 
 ،Dividend Yield الــعــائــد الــجــاري
ــن" لــديــهــا أعــلــى عــائــد  ــ نــجــد أن "زيــ
جار Dividend yield في عام 2017 
بنسبة 7.4 فــي المئة على أســاس 
إغالق السهم في تاريخ 30 سبتمبر 
2018 يليها الصناعات بعائد جار 

Dividend yield 6.2 في المئة. 
ومن جهة أخــرى، سجلت شركة 
أجيليتي أعلى قيمة دفترية بسعر 
671 فلس وهــي األعــلــى بالمقارنة 

مــع بــاقــي الــشــر كـــات، بينما سجل 
ســهــم بــنــك وربــــة أقـــل قيمة دفترية 
تـــســـاوي 177 فــلــســا، كــمــا فـــي آخــر 

ميزانية معلنة.
 أمـــا عــلــى صــعــيــد مــكــرر القيمة 
الدفترية فقد سجل "بوبيان" أعلى 
مكرر قيمة دفترية 2.9x، فــي حين 
نجد أن سهم الصناعات هو صاحب 
أدنــى مكرر قيمة دفترية 0.6x كما 
في تاريخه، وعند النظر إلى مكرر 
الربحية نجد أن سهم بــوبــيــان ب 
قــد ســجــل أعــلــى مــكــرر ربــحــيــة بين 
الشركات الكويتية المدرجة ضمن 
الــمــؤشــر 93X، بينما ســجــل سهم 
الصناعات اقــل قيمة مكرر ربحية 

 .5.0x

»أسواق المزرعة« تجدد تسهيالت 
مع »الوطني« بـ 124.7 مليون ريال

جددت شركة السعودية للتسويق )أسواق المزرعة(، أمس، اتفاقية 
تسهيالت مصرفية مع بنك الكويت الوطني، بقيمة 124.67 مليون 

ريال.
وأوضحت الشركة، في بيان لها على موقع سوق األسهم السعودية 
)تــداول(، أن مدة التمويل تمتد من 12 أغسطس 2018 إلى 31 مايو 

2019، الفتة إلى أنها حصلت على التمويل بضمان سند ألمر.
وبينت أن الهدف من التمويل هو سداد النفقات الرأسمالية للفروع 
الجديدة وتمويل رأس المال العامل، مشيرة إلى عدم وجود أطراف 

ذات عالقة في االتفاقية.

 للخزانة 
ً
»بوبيان«: المطيري رئيسا

قــال بنك بوبيان إن رئيس إدارة الخزانة مــوكــوالم جعفر قدم 
استقالته من منصبه بغرض التقاعد، وتم قبولها، على أن يستمر 

في عمله فترة انتقالية تمتد إلى نهاية شهر يناير 2019.
وأشار البنك إلى أنه تم إسناد مهام المنصب إلى عادل المطيري 
 لتلك اإلدارة، ابتداء من تاريخ 3/ 10 /2018، وذلك بعد 

ً
ليكون رئيسا

الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي.

استقرار الدوالر وارتفاع اليورو 
استقر سعر صرف الدوالر األميركي مقابل الدينار الكويتي أمس 
عند مستوى 0.303 دينار، فيما ارتفع اليورو إلى مستوى 0.351 

دينار، مقارنة بأسعار صرف يوم الثالثاء.
   وقـــال بنك الكويت الــمــركــزي فــي نشرته اليومية على موقعه 
اإللكتروني، إن "سعر صرف الجنيه االسترليني انخفض إلى مستوى 
0.393 دينار، في حين استقر سعر الفرنك السويسري عند 0.308 
دينار، وبقي الين الياباني عند مستوى 0.002 دينار دون تغيير". 
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"∂HhCG" QhO  AGOCÉH áfƒgôe §ØædG Ö°SÉμe :…OƒH
�  …OƒH ódÉN QƒàcódG ájQGOE’G äGQÉ°ûà°SÓd ≥aC’G õcôe ¢ù«FQ  ™bƒJ …OƒH ódÉN QƒàcódG ájQGOE’G äGQÉ°ûà°SÓd ≥aC’G õcôe ¢ù«FQ  ™bƒJ

 »àdG  É¡Ñ°SÉμe  ≈∏Y  á«ªdÉ©dG  ¥Gƒ°SC’G  »a  §ØædG  QÉ©°SCG  ßaÉëJ  ¿CG »àdG  É¡Ñ°SÉμe  ≈∏Y  á«ªdÉ©dG  ¥Gƒ°SC’G  »a  §ØædG  QÉ©°SCG  ßaÉëJ  ¿CG
 IQó°üªdG  ∫hódG  áª¶æe  äôªà°SG  GPEG  Iô«NC’G  ™«HÉ°SC’G  »a  É¡à≤≤M IQó°üªdG  ∫hódG  áª¶æe  äôªà°SG  GPEG  Iô«NC’G  ™«HÉ°SC’G  »a  É¡à≤≤M
 §ØædG øe IójóL äÉ«ªc ï°V ΩóYh ÉgQhO AGOCG »a (∂HhCG) ∫hôàÑ∏d §ØædG øe IójóL äÉ«ªc ï°V ΩóYh ÉgQhO AGOCG »a (∂HhCG) ∫hôàÑ∏d
 ≈∏Y ßaÉëà°S QÉ©°SC’G ¿EG :¢ùeG (Éfƒc) `d ∫Ébh .¥ƒ°ùdG áLÉM ¥ƒØJ ≈∏Y ßaÉëà°S QÉ©°SC’G ¿EG :¢ùeG (Éfƒc) `d ∫Ébh .¥ƒ°ùdG áLÉM ¥ƒØJ
 Ö∏£dG  »a  ájƒæ°ùdG  IOÉjõdG  äôªà°SG  Ée  GPEG  á«dÉëdG  É¡JÉjƒà°ùe Ö∏£dG  »a  ájƒæ°ùdG  IOÉjõdG  äôªà°SG  Ée  GPEG  á«dÉëdG  É¡JÉjƒà°ùe

 ∂dÉæg  ¿G  ≈dG  QÉ°TCGh  .á«dÉëdG  ä’ó©ª∏d  É≤ah  §ØædG  ≈∏Y  »ªdÉ©dG ∂dÉæg  ¿G  ≈dG  QÉ°TCGh  .á«dÉëdG  ä’ó©ª∏d  É≤ah  §ØædG  ≈∏Y  »ªdÉ©dG
 §ØædG  QÉ©°SCG  »a  çóM  …òdG  ô«NC’G  ´ÉØJQ’G  AGQh  ∞≤J  IóY  k ÉHÉÑ°SCG §ØædG  QÉ©°SCG  »a  çóM  …òdG  ô«NC’G  ´ÉØJQ’G  AGQh  ∞≤J  IóY  k ÉHÉÑ°SCG
 8585  iƒà°ùe  ≈dEG  ¬dƒ°Uhh  ¢UÉN  πμ°ûH  âfôH  èjõeh  ΩÉY  πμ°ûH iƒà°ùe  ≈dEG  ¬dƒ°Uhh  ¢UÉN  πμ°ûH  âfôH  èjõeh  ΩÉY  πμ°ûH
 ∫hódG áª¶æe ºYO ƒg ÜÉÑ°SC’G √òg ∫hG ¿G ≈dG Éàa’ ,π«eôÑ∏d kGQ’hO ∫hódG áª¶æe ºYO ƒg ÜÉÑ°SC’G √òg ∫hG ¿G ≈dG Éàa’ ,π«eôÑ∏d kGQ’hO
 âeÉb  ¿CG  òæe  §ØædG  QÉ©°SC’  ôªà°ùªdG  (∂`̀HhCG)  ∫hôàÑ∏d  IQó°üªdG âeÉb  ¿CG  òæe  §ØædG  QÉ©°SC’  ôªà°ùªdG  (∂`̀HhCG)  ∫hôàÑ∏d  IQó°üªdG
 . .20162016 ôÑªaƒf »a k É«eƒj π«eôH ¿ƒ«∏e  ôÑªaƒf »a k É«eƒj π«eôH ¿ƒ«∏e 1Q2 »dGƒëH êÉàfE’G ¢†«ØîàH »dGƒëH êÉàfE’G ¢†«ØîàH

?∫hódG á«LÉàfEG ≈∏Y ôKDƒJ ∞«ch ...É¡JÉ«Ñ∏°Sh IôëdG IQÉéàdG äÉ«bÉØJG äÉ«HÉéjEG ≈∏Y Gƒaô©J
�  hCG) ø«àdhO ø«H ¥ÉØJG ≈dEG  á«dhódG äÉ«bÉØJ’G ô«°ûJ hCG) ø«àdhO ø«H ¥ÉØJG ≈dEG  á«dhódG äÉ«bÉØJ’G ô«°ûJ

 ÖLƒªHh  ,Éª¡æ«H  …QÉéàdG  ∫OÉÑàdG  •hô°T  ≈∏Y  (ôãcCG ÖLƒªHh  ,Éª¡æ«H  …QÉéàdG  ∫OÉÑàdG  •hô°T  ≈∏Y  (ôãcCG
 á«côªédG äÉØjô©àdG ójóëàH ∫hódG Ωƒ≤J á«bÉØJ’G √òg á«côªédG äÉØjô©àdG ójóëàH ∫hódG Ωƒ≤J á«bÉØJ’G √òg
 ,äGOQGƒ`̀ dGh  äGQOÉ°üdG  ≈∏Y  É¡°VôØJ  »àdG  ÖFGô°†dGh ,äGOQGƒ`̀ dGh  äGQOÉ°üdG  ≈∏Y  É¡°VôØJ  »àdG  ÖFGô°†dGh
 ,á«dhódG  IQÉéàdG  ≈∏Y  ájQÉéàdG  äÉbÉØJ’G  ™«ªL  ôKDƒJh ,á«dhódG  IQÉéàdG  ≈∏Y  ájQÉéàdG  äÉbÉØJ’G  ™«ªL  ôKDƒJh
 ∑Éægh …OÉ°üàb’G  ióàæªdG ∑Éægh …OÉ°üàb’G  ióàæªdG"  ™bƒe ≈∏Y OQh  Éªd  k É≤ah ™bƒe ≈∏Y OQh  Éªd  k É≤ah
 ∫hC’G ´ƒædG πãªàj ,á«dhódG äÉ«bÉØJ’G øe ´GƒfCG áKÓK ∫hC’G ´ƒædG πãªàj ,á«dhódG äÉ«bÉØJ’G øe ´GƒfCG áKÓK
 ádhO Ωƒ≤J ÉeóæY çóëj …òdG ÖfÉédG …OÉMCG ¥ÉØJ’G »a ádhO Ωƒ≤J ÉeóæY çóëj …òdG ÖfÉédG …OÉMCG ¥ÉØJ’G »a
 ¢VôØH iôNCG ádhO Ωƒ≤J ¿CG ¿hO ájQÉéJ Oƒ«b ¢VôØH Ée ¢VôØH iôNCG ádhO Ωƒ≤J ¿CG ¿hO ájQÉéJ Oƒ«b ¢VôØH Ée

.á∏KÉªe Oƒ«b.á∏KÉªe Oƒ«b
 Oƒ«≤dG ∞«ØîàH Ωƒ≤J ¿CG ´ƒædG Gò¡d É k≤ah Ée ádhód øμªjh Oƒ«≤dG ∞«ØîàH Ωƒ≤J ¿CG ´ƒædG Gò¡d É k≤ah Ée ádhód øμªjh
 πμ°ûj  ’  ¬fC’  ,çhóëdG  QOÉf  ôeCG  Gòg  ¿CG  ’EG  ,ájQÉéàdG πμ°ûj  ’  ¬fC’  ,çhóëdG  QOÉf  ôeCG  Gòg  ¿CG  ’EG  ,ájQÉéàdG

.ádhódG √ò¡d áÑ°ùædÉH á«°ùaÉæJ Iõ«e.ádhódG √ò¡d áÑ°ùædÉH á«°ùaÉæJ Iõ«e
 §≤a  ∂dòH  áeó≤àªdG  ∫hó`̀dGh  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  Ωƒ≤J §≤a  ∂dòH  áeó≤àªdG  ∫hó`̀dGh  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  Ωƒ≤J
 ¥Gƒ°SC’G  IóYÉ°ùªd  ,á«LQÉîdG  äGóYÉ°ùªdG  øe  ´ƒæc ¥Gƒ°SC’G  IóYÉ°ùªd  ,á«LQÉîdG  äGóYÉ°ùªdG  øe  ´ƒæc
 ºgÉ°ùj  Éªe  ,áæ«©e  äÉYÉæ°U  ájƒ≤J  ≈∏Y  áÄ°TÉædG ºgÉ°ùj  Éªe  ,áæ«©e  äÉYÉæ°U  ájƒ≤J  ≈∏Y  áÄ°TÉædG
 IójóL  ¥Gƒ°SCG  ≥∏Nh  ,∫hó`̀dG  √òg  äGOÉ°üàbG  ƒªf  »a IójóL  ¥Gƒ°SCG  ≥∏Nh  ,∫hó`̀dG  √òg  äGOÉ°üàbG  ƒªf  »a

.á«cô«eC’G ôjó°üàdG äÉcô°ûd.á«cô«eC’G ôjó°üàdG äÉcô°ûd
 ø«H  á«FÉæãdG  äÉ«bÉØJ’G  »a  »fÉãdG  ´ƒædG  πãªàjh ø«H  á«FÉæãdG  äÉ«bÉØJ’G  »a  »fÉãdG  ´ƒædG  πãªàjh
 ájQÉéàdG Oƒ«≤dG ∞«ØîJ ≈∏Y ¿ÉàdhO ≥ØàJ å«M ,ø«àdhO ájQÉéàdG Oƒ«≤dG ∞«ØîJ ≈∏Y ¿ÉàdhO ≥ØàJ å«M ,ø«àdhO
 ájQÉéàdG  ¢UôØdG  IOÉjõd  á«côªédG  Ωƒ°SôdG  ¢†ØN  πãe ájQÉéàdG  ¢UôØdG  IOÉjõd  á«côªédG  Ωƒ°SôdG  ¢†ØN  πãe
 äGQÉ«°ùdG  êÉàfEG  äÉYÉæ°U  »a  á©FÉ°T  »gh  ,Éª¡æ«H äGQÉ«°ùdG  êÉàfEG  äÉYÉæ°U  »a  á©FÉ°T  »gh  ,Éª¡æ«H

.ájòZC’Gh §ØædGh.ájòZC’Gh §ØædGh
 ájQÉéàdG  äÉ«bÉØJ’G  »a  ådÉãdG  ´ƒædG  πãªàj  Éªæ«H ájQÉéàdG  äÉ«bÉØJ’G  »a  ådÉãdG  ´ƒædG  πãªàj  Éªæ«H
 ôãcCG  hCG  ∫hO çÓK ø«H ¿ƒμJ »àdGh  ,±Gô`̀WC’G  IOó©àe ôãcCG  hCG  ∫hO çÓK ø«H ¿ƒμJ »àdGh  ,±Gô`̀WC’G  IOó©àe

 Éª∏ch ,¢VhÉØàdG »a áHƒ©°U äÉ«bÉØJ’G ôãcCG »¡a ∂dòd Éª∏ch ,¢VhÉØàdG »a áHƒ©°U äÉ«bÉØJ’G ôãcCG »¡a ∂dòd
 ¿C’ ,É¡JGó«≤©Jh É¡àHƒ©°U äOGR É¡H ø«cQÉ°ûªdG OóY OGR ¿C’ ,É¡JGó«≤©Jh É¡àHƒ©°U äOGR É¡H ø«cQÉ°ûªdG OóY OGR

.á°UÉîdG ¬JÉÑ∏Wh ¬JÉLÉ«àMG ó∏H πμd.á°UÉîdG ¬JÉÑ∏Wh ¬JÉLÉ«àMG ó∏H πμd
 ¿ƒμJ ,∫hódG ™«ªéd ºFÓe ¢VhÉØJ ≈dEG ∫ƒ°UƒdG OôéªH ¿ƒμJ ,∫hódG ™«ªéd ºFÓe ¢VhÉØJ ≈dEG ∫ƒ°UƒdG OôéªH
 ,Iô«Ñc á«aGô¨L áMÉ°ùe »£¨Jh ájÉ¨∏d ájƒb á«bÉØJ’G ,Iô«Ñc á«aGô¨L áMÉ°ùe »£¨Jh ájÉ¨∏d ájƒb á«bÉØJ’G

.É¡H ø«cQÉ°ûª∏d á«°ùaÉæJ Iõ«e πãªj Éªe.É¡H ø«cQÉ°ûª∏d á«°ùaÉæJ Iõ«e πãªj Éªe
 ôÑcCG ôÑcCG " "ÉàaÉfÉàaÉf" á«dÉª°ûdG Écô«eC’ IôëdG IQÉéàdG á«bÉØJG ó©J á«dÉª°ûdG Écô«eC’ IôëdG IQÉéàdG á«bÉØJG ó©J
 äÉj’ƒdG  ø«H  á«bÉØJG  »gh  ,±Gô`̀WC’G  IOó©àe  á«bÉØJG äÉj’ƒdG  ø«H  á«bÉØJG  »gh  ,±Gô`̀WC’G  IOó©àe  á«bÉØJG
 ¥ÉØJ’  π°UƒàdG  ºJ  »àdGh  ,∂«°ùμªdGh  Góæch  IóëàªdG ¥ÉØJ’  π°UƒàdG  ºJ  »àdGh  ,∂«°ùμªdGh  Góæch  IóëàªdG
 ΩÉbQG ΩÉbQG" ™bƒe OQhG ÉªÑ°ùM .´ƒÑ°SC’G Gòg É¡æe k’óH ójóL ™bƒe OQhG ÉªÑ°ùM .´ƒÑ°SC’G Gòg É¡æe k’óH ójóL

.¢ùeG.¢ùeG " "
 ¿ƒ«∏jôJ  ¿ƒ«∏jôJ 2020 çÓãdG ∫hó∏d »∏ëªdG èJÉædG »dÉªLEG ≠∏Ñjh çÓãdG ∫hó∏d »∏ëªdG èJÉædG »dÉªLEG ≠∏Ñjh
 ÖLƒªH …QÉéàdG ∫OÉÑàdG ºéM ∞YÉ°†J ø«M »ah ,Q’hO ÖLƒªH …QÉéàdG ∫OÉÑàdG ºéM ∞YÉ°†J ø«M »ah ,Q’hO
 É¡fCG  ’EG  , É¡fCG  ’EG  ,20152015  ΩÉY  Q’hO  ¿ƒ«∏jôJ   ΩÉY  Q’hO  ¿ƒ«∏jôJ  1^141^14  ≈dEG ≈dEG  " "ÉàaÉfÉàaÉf"
 ∞dCG  ∞dCG 750750h ∞dCG h ∞dCG 500500 ø«H ìhGôàj OóY ¿Gó≤a »a âÑÑ°ùJ ø«H ìhGôàj OóY ¿Gó≤a »a âÑÑ°ùJ
 äÉ«bÉØJ’G  ¿CG  »æ©j Éªe ,IóëàªdG  äÉj’ƒdG  »a áØ«Xh äÉ«bÉØJ’G  ¿CG  »æ©j Éªe ,IóëàªdG  äÉj’ƒdG  »a áØ«Xh

.§≤a ÉjGõe ≈∏Y …ƒ£æJ ’ ájQÉéàdG.§≤a ÉjGõe ≈∏Y …ƒ£æJ ’ ájQÉéàdG
:∫hódG á«LÉàfEG ≈∏Y IQÉéàdG äÉ«bÉØJG ô«KCÉJ  ::∫hódG á«LÉàfEG ≈∏Y IQÉéàdG äÉ«bÉØJG ô«KCÉJ  :1

 ,IôëdG  IQÉéàdG  äÉ«bÉØJ’  äÉ«Ñ∏°Sh  äÉ«HÉéjEG  ∑Éæg  - ,IôëdG  IQÉéàdG  äÉ«bÉØJ’  äÉ«Ñ∏°Sh  äÉ«HÉéjEG  ∑Éæg  -
 QÉ©°SCG  ¢†ØN  ≈dEG  …ODƒ`̀j  á«côªédG  äÉØjô©àdG  ádGREÉa QÉ©°SCG  ¢†ØN  ≈dEG  …ODƒ`̀j  á«côªédG  äÉØjô©àdG  ádGREÉa

.∂dP øe ∂∏¡à°ùªdG ó«Øà°ùj »dÉàdÉHh äGOQGƒdG.∂dP øe ∂∏¡à°ùªdG ó«Øà°ùj »dÉàdÉHh äGOQGƒdG
 ≈∏Y  äÉ«bÉØJ’G  √òg  ôKDƒJ  ób  iôNCG  á«MÉf  øe  øμd  - ≈∏Y  äÉ«bÉØJ’G  √òg  ôKDƒJ  ób  iôNCG  á«MÉf  øe  øμd  -
 ¢ùaÉæàdG  ™«£à°ùJ  ’  »àdG  á«∏ëªdG  äÉYÉæ°üdG  ¢†©H ¢ùaÉæàdG  ™«£à°ùJ  ’  »àdG  á«∏ëªdG  äÉYÉæ°üdG  ¢†©H
 ôÑéj  Éªe  ,¢†Øîæe  »°û«©e  iƒà°ùe  äGP  ∫hO  ™e ôÑéj  Éªe  ,¢†Øîæe  »°û«©e  iƒà°ùe  äGP  ∫hO  ™e

.º¡ØFÉXh ¿hô«ãc ó≤Øjh É¡∏ªY AÉ¡fEG ≈∏Y äÉcô°ûdG.º¡ØFÉXh ¿hô«ãc ó≤Øjh É¡∏ªY AÉ¡fEG ≈∏Y äÉcô°ûdG

 äÉYÉæ°üdG  ¢†©H  ó«Øà°ùJ  ób  ô`̀ NB’G  ÖfÉédG  ≈∏Y  - äÉYÉæ°üdG  ¢†©H  ó«Øà°ùJ  ób  ô`̀ NB’G  ÖfÉédG  ≈∏Y  -
 É kbGƒ°SCG  ¿hóéj  PEG  ,ájQÉéàdG  äÉ«bÉØJ’G  øe  á«∏ëªdG É kbGƒ°SCG  ¿hóéj  PEG  ,ájQÉéàdG  äÉ«bÉØJ’G  øe  á«∏ëªdG

.á«côªédG Ωƒ°SôdG øe IÉØ© oªdG º¡JÉéàæªd IójóL.á«côªédG Ωƒ°SôdG øe IÉØ© oªdG º¡JÉéàæªd IójóL
 ójõªdG ∞«XƒJh äÉYÉæ°üdG √òg ƒªf »a ∂dP óYÉ°ùj - ójõªdG ∞«XƒJh äÉYÉæ°üdG √òg ƒªf »a ∂dP óYÉ°ùj -

.∫Éª©dG øe.∫Éª©dG øe
 »a ∫hódG  á«LÉàfEG  ≈∏Y IôëdG  IQÉéàdG  äÉ«bÉØJG  ôKDƒJ - »a ∫hódG  á«LÉàfEG  ≈∏Y IôëdG  IQÉéàdG  äÉ«bÉØJG  ôKDƒJ -

.ÖfGƒL IóY.ÖfGƒL IóY
:á«ªdÉ©dG áª«≤dG π°SÓ°S õjõ©J  ::á«ªdÉ©dG áª«≤dG π°SÓ°S õjõ©J  :2

 áª«≤dG  IOÉ`̀jR  ≈∏Y  IôëdG  IQÉéàdG  äÉ«bÉØJG  óYÉ°ùJ  - áª«≤dG  IOÉ`̀jR  ≈∏Y  IôëdG  IQÉéàdG  äÉ«bÉØJG  óYÉ°ùJ  -
 áª«≤dG  π°SÓ°S  ôÑY  äGQOÉ°ü∏d  áaÉ°†ªdG  á«∏ëªdG áª«≤dG  π°SÓ°S  ôÑY  äGQOÉ°ü∏d  áaÉ°†ªdG  á«∏ëªdG

.á«ªdÉ©dG.á«ªdÉ©dG
 §HGhôdG  ø«°ùëJ  ≈∏Y  äÉ«bÉØJ’G  √ò`̀g  πª©J  Éªc  - §HGhôdG  ø«°ùëJ  ≈∏Y  äÉ«bÉØJ’G  √ò`̀g  πª©J  Éªc  -

.G kó«≤©J ôãcC’G áª«≤dG π°SÓ°S »a á°UÉN á«eÉeC’G.G kó«≤©J ôãcC’G áª«≤dG π°SÓ°S »a á°UÉN á«eÉeC’G
 äÉeóîdG ≈∏Y ôÑcCG ô«KCÉJ äÉ«bÉØJ’G √ò¡d ¿ƒμj Ée IOÉY - äÉeóîdG ≈∏Y ôÑcCG ô«KCÉJ äÉ«bÉØJ’G √ò¡d ¿ƒμj Ée IOÉY -
.áaÉ°† oªdG áª«≤dG äGP ™∏°ùdG øe áaÉ°† oªdG áª«≤dG äGP.áaÉ°† oªdG áª«≤dG äGP ™∏°ùdG øe áaÉ°† oªdG áª«≤dG äGP

:áaÉ°†ªdG áª«≤dG äGP äÉYÉæ°üdG »a ∫ƒNódG ::áaÉ°†ªdG áª«≤dG äGP äÉYÉæ°üdG »a ∫ƒNódG :3
 »a  ∫ƒNódG  ≈∏Y  ∫hó`̀dG  ájQÉéàdG  äÉ«bÉØJ’G  óYÉ°ùJ  - »a  ∫ƒNódG  ≈∏Y  ∫hó`̀dG  ájQÉéàdG  äÉ«bÉØJ’G  óYÉ°ùJ  -

.áaÉ°†ªdG áª«≤dG äGP äÉYÉæ°üdG.áaÉ°†ªdG áª«≤dG äGP äÉYÉæ°üdG
 õ«ªàjh ,äÉeóîdG ´É£b »a IOÉY äÉeóîdG ∂∏J πãªàJ - õ«ªàjh ,äÉeóîdG ´É£b »a IOÉY äÉeóîdG ∂∏J πãªàJ -
 ôjƒ£àdGh åëÑdG πãe á°Sƒª∏e ô«Z á£°ûfCÉH ´É£≤dG Gòg ôjƒ£àdGh åëÑdG πãe á°Sƒª∏e ô«Z á£°ûfCÉH ´É£≤dG Gòg

.á«dÉY áaÉ°†e áª«≤H º°ùàJ »àdG áFõéàdG äÉeóN hCG.á«dÉY áaÉ°†e áª«≤H º°ùàJ »àdG áFõéàdG äÉeóN hCG
:áØ∏àîe ÜÉÑ°SC’ ∫hó∏d áª¡e ájQÉéàdG äÉ«bÉØJ’G:áØ∏àîe ÜÉÑ°SC’ ∫hó∏d áª¡e ájQÉéàdG äÉ«bÉØJ’G

 á«dhódG  ájQÉéàdG  á°SÉ«°ùdG  äÉbÓY  π«μ°ûJ  IOÉ`̀YEG  - á«dhódG  ájQÉéàdG  á°SÉ«°ùdG  äÉbÓY  π«μ°ûJ  IOÉ`̀YEG  -
 Ió«©H èFÉàf É¡d ¿ƒμj ób ô°VÉëdG âbƒdG »a IOƒLƒªdG Ió«©H èFÉàf É¡d ¿ƒμj ób ô°VÉëdG âbƒdG »a IOƒLƒªdG

.πÑ≤à°ùªdG »a êÉàfE’G º«¶æàH á°UÉN ióªdG.πÑ≤à°ùªdG »a êÉàfE’G º«¶æàH á°UÉN ióªdG

 ƒªæH ºgÉ°ùJ á«æ≤àdG
 % 34 á«ªdÉ©dG IQÉéàdG

¥ƒ°ùdG ≈dEG á«ÑæLCG äGQÉªãà°SG ÜòLh á«bôàdGRÉéfEG ≥jƒ°ùàd

…QÉédG 30 »HO ≈dEG IójóL á«éjhôJ ádƒéH ≥∏£æJ "á°UQƒÑdG"
�  É«LƒdƒæμàdG ´É£b ºgÉ°ùj ¿CG á«ªdÉ©dG IQÉéàdG áª¶æe â©bƒJ É«LƒdƒæμàdG ´É£b ºgÉ°ùj ¿CG á«ªdÉ©dG IQÉéàdG áª¶æe â©bƒJ

 ΩÉY ∫ƒ∏ëH å∏ãdG ƒëæH á«ªdÉ©dG IQÉéàdG ºéM IOÉjõH QÉμàH’Gh ΩÉY ∫ƒ∏ëH å∏ãdG ƒëæH á«ªdÉ©dG IQÉéàdG ºéM IOÉjõH QÉμàH’Gh
.20302030

 ¿EG  :AÉ`̀©`̀HQC’G  ¢ùeCG  É¡©bƒe  ôÑY  ôjô≤J  »a  áª¶æªdG  âdÉbh ¿EG  :AÉ`̀©`̀HQC’G  ¢ùeCG  É¡©bƒe  ôÑY  ôjô≤J  »a  áª¶æªdG  âdÉbh
 AÉ«°TC’G  áàªJCGh  »YÉæ£°U’G  AÉcòdGh  ø«°ûàcƒ∏ÑdG  É«LƒdƒæμJ AÉ«°TC’G  áàªJCGh  »YÉæ£°U’G  AÉcòdGh  ø«°ûàcƒ∏ÑdG  É«LƒdƒæμJ
 ô«¨à°S  iô`̀NC’G  á«ªdÉ©dG  äGôØ£dGh  OÉ©HC’G  á«KÓK  áYÉÑ£dGh ô«¨à°S  iô`̀NC’G  á«ªdÉ©dG  äGôØ£dGh  OÉ©HC’G  á«KÓK  áYÉÑ£dGh
 ájQÉéàdG  äGôJƒàdG  ±ÓîH  ¬fCG  ™HÉJh  ,»°SÉ°SCG  πμ°ûH  IQÉéàdG ájQÉéàdG  äGôJƒàdG  ±ÓîH  ¬fCG  ™HÉJh  ,»°SÉ°SCG  πμ°ûH  IQÉéàdG
 % %2 ≈dEG % ≈dEG %1^81^8 ƒëæH k Éjƒæ°S ƒªæà°S á«ªdÉ©dG IQÉéàdG ¿EÉa áægGôdG ƒëæH k Éjƒæ°S ƒªæà°S á«ªdÉ©dG IQÉéàdG ¿EÉa áægGôdG
 ∞«dÉμJ ¢VÉØîfGh áæªbôdG áé«àf  ∞«dÉμJ ¢VÉØîfGh áæªbôdG áé«àf 20302030 ≈àMh  ≈àMh 20162016 IôàØdG ø«H IôàØdG ø«H

.äÉeóîdG ΩGóîà°SG IOÉjRh IQÉéàdG.äÉeóîdG ΩGóîà°SG IOÉjRh IQÉéàdG
 Ée ∞«°†J ¿CG  É¡d ™bƒàªdG  øe äÉ«LƒdƒæμàdG  ∂∏J ¿CG  ±É°VCGh  Ée ∞«°†J ¿CG  É¡d ™bƒàªdG  øe äÉ«LƒdƒæμàdG  ∂∏J ¿CG  ±É°VCGh 
 ºYóH  ∂dPh ºYóH  ∂dPh"  , ,20302030  ∫ƒ∏ëH  IQÉéàdG  ƒªf  ≈dEG  % ∫ƒ∏ëH  IQÉéàdG  ƒªf  ≈dEG  %3434  ≈dEG  π°üj ≈dEG  π°üj
 ôjô≤àdG  í°VhCGh  . ôjô≤àdG  í°VhCGh  ."á©ØJôªdG  á«LÉàfE’Gh  á°†ØîæªdG  ∞«dÉμàdGá©ØJôªdG  á«LÉàfE’Gh  á°†ØîæªdG  ∞«dÉμàdG
 á«°ùaÉæJ  áÄ«H  ≥∏îJ  ¿CG  øμªªdG  øe  äÉ«LƒdƒæμàdG  ∂∏J  ¿EG á«°ùaÉæJ  áÄ«H  ≥∏îJ  ¿CG  øμªªdG  øe  äÉ«LƒdƒæμàdG  ∂∏J  ¿EG
 ¿CG á«ªdÉ©dG áª¶æªdG iôJ Éªc ,äGQÉμàH’G çóMCG ƒëf ø«YÉ°ù∏d ¿CG á«ªdÉ©dG áª¶æªdG iôJ Éªc ,äGQÉμàH’G çóMCG ƒëf ø«YÉ°ù∏d
 ∞«dÉμàH ¢†ØîdG øe ójõe »a ºgÉ°ùà°S á«ªbôdG äÉ«LƒdƒæμàdG ∞«dÉμàH ¢†ØîdG øe ójõe »a ºgÉ°ùà°S á«ªbôdG äÉ«LƒdƒæμàdG
 øeh äÉeóîdG »a á°UÉN øeh äÉeóîdG »a á°UÉN" ,ô«Ñc πμ°ûH IQÉéàdG á«bôJh IQÉéàdG ,ô«Ñc πμ°ûH IQÉéàdG á«bôJh IQÉéàdG

."áeó≤àªdG ∫hódG πLCGáeó≤àªdG ∫hódG πLCG
 øe á«ªdÉ©dG  IQÉéàdG  »a  äÉeóîdG  á°üM ¿CG  ≈dEG  ôjô≤àdG  QÉ°TCGh øe á«ªdÉ©dG  IQÉéàdG  »a  äÉeóîdG  á°üM ¿CG  ≈dEG  ôjô≤àdG  QÉ°TCGh
 »a  % »a  %2525  ≈`̀dEG   ≈`̀dEG  20162016  »a  % »a  %2121  iƒà°ùe  øe  ƒªæJ  ¿CG  ™bƒàªdG iƒà°ùe  øe  ƒªæJ  ¿CG  ™bƒàªdG
 20162016  »a  á«fhôàμdE’G  IQÉéàdG  äÉ«∏ªY  áª«b  äQó`̀ obh  . »a  á«fhôàμdE’G  IQÉéàdG  äÉ«∏ªY  áª«b  äQó`̀ obh  .20302030
 IQÉéJ Q’hO ¿ƒ«∏jôJ  IQÉéJ Q’hO ¿ƒ«∏jôJ 23^923^9 º¡æe ¿Éc ,Q’hO ¿ƒ«∏jôJ  º¡æe ¿Éc ,Q’hO ¿ƒ«∏jôJ 27^727^7 óæY óæY

.¢†©ÑdG É¡°†©Hh äÉcô°ûdG ø«H á«ªdÉY.¢†©ÑdG É¡°†©Hh äÉcô°ûdG ø«H á«ªdÉY

��      :…óæ°T  Oƒªëe – Öàc

 ¥GQhCÓd  âjƒμdG  á°UQƒH  ácô°T  πªμà°ùJ ¥GQhCÓd  âjƒμdG  á°UQƒH  ácô°T  πªμà°ùJ
 êQÉîdG  »a  á«≤jƒ°ùàdG  ÉgOƒ¡L  á«dÉªdG êQÉîdG  »a  á«≤jƒ°ùàdG  ÉgOƒ¡L  á«dÉªdG
 ≈HO »a IójóL á«éjhôJ ádƒL ∫ÓN øe ≈HO »a IójóL á«éjhôJ ádƒL ∫ÓN øe
 ¢†©H Qƒ°†ëH …QÉédG ôHƒàcG  ¢†©H Qƒ°†ëH …QÉédG ôHƒàcG 3030 Ωƒj CGóÑJ Ωƒj CGóÑJ
 QÉWG ≈a ∂dPh ,áLQóªdG á«∏ëªdG äÉcô°ûdG QÉWG ≈a ∂dPh ,áLQóªdG á«∏ëªdG äÉcô°ûdG
 äGQÉªãà°S’G  Üòéd  ájôjƒ£àdG  É¡à£N äGQÉªãà°S’G  Üòéd  ájôjƒ£àdG  É¡à£N
 ø«H á°UQƒÑdG áfÉμªH AÉ≤JQ’Gh ,á«ÑæL’G ø«H á°UQƒÑdG áfÉμªH AÉ≤JQ’Gh ,á«ÑæL’G
 §«∏°ùJ ºà«°Sh ,á≤£æªdG ≈a ∫ÉªdG ¥Gƒ°SG §«∏°ùJ ºà«°Sh ,á≤£æªdG ≈a ∫ÉªdG ¥Gƒ°SG

 ΩÉY πμ°ûH âjƒμdG »a QÉªãà°S’G ¢Uôa ≈∏Y á∏ªëdG ∫ÓN Aƒ°†dG ΩÉY πμ°ûH âjƒμdG »a QÉªãà°S’G ¢Uôa ≈∏Y á∏ªëdG ∫ÓN Aƒ°†dG
 πμ°ûH  ácQÉ°ûªdG  äÉcô°ûdG  É¡eó≤J  »àdG  ájQÉªãà°S’G  ¢UôØdGh πμ°ûH  ácQÉ°ûªdG  äÉcô°ûdG  É¡eó≤J  »àdG  ájQÉªãà°S’G  ¢UôØdGh
 á«bôàdG Ö≤Y á°UQƒÑdG ácô°ûd ≈dh’G ≈g ádƒédG ôÑà©J  .¢UÉN á«bôàdG Ö≤Y á°UQƒÑdG ácô°ûd ≈dh’G ≈g ádƒédG ôÑà©J  .¢UÉN
 »°VÉªdG ôÑªàÑ°S ájÉ¡f »°VÉªdG ôÑªàÑ°S ájÉ¡f " " π°SGQ ≈°ùJƒa π°SGQ ≈°ùJƒa " " áÄ°TÉædG ¥Gƒ°S’G ≈dG áÄ°TÉædG ¥Gƒ°S’G ≈dG
 ºjó≤J ºà«°S å«M ,ádƒédG ∂∏J á«ªgG øe ójõj iòdG ôe’G ƒgh ºjó≤J ºà«°S å«M ,ádƒédG ∂∏J á«ªgG øe ójõj iòdG ôe’G ƒgh
 iòdG ôe’G ƒgh AióàÑe ¢ù«dh A≈°TÉf ¥ƒ°ùc á«àjƒμdG á°UQƒÑdG iòdG ôe’G ƒgh AióàÑe ¢ù«dh A≈°TÉf ¥ƒ°ùc á«àjƒμdG á°UQƒÑdG
 ôãcG É¡∏©é«°Sh ,á∏ªëdG ∂∏àd á«HÉéj’G äÉ©bƒàdG ºéM øe ™aôj ôãcG É¡∏©é«°Sh ,á∏ªëdG ∂∏àd á«HÉéj’G äÉ©bƒàdG ºéM øe ™aôj
 .á«é«∏îdGh á«ªdÉ©dG ájQÉªãà°S’Gh á«dÉªdG äÉ°ù°SDƒª∏d á«HPÉL .á«é«∏îdGh á«ªdÉ©dG ájQÉªãà°S’Gh á«dÉªdG äÉ°ù°SDƒª∏d á«HPÉL
 ∞μ©J »àdG á«éjhôàdG á∏ªëdG ¿G ∞μ©J »àdG á«éjhôàdG á∏ªëdG ¿G " " á°SÉ«°ùd á°SÉ«°ùd"`d QOÉ°üe äQÉ°TCGh`d QOÉ°üe äQÉ°TCGh
 áaô©e iƒà°ùe õjõ©J ≈dG ±ó¡J âjƒμdG á°UQƒH ácô°T É¡«∏Y áaô©e iƒà°ùe õjõ©J ≈dG ±ó¡J âjƒμdG á°UQƒH ácô°T É¡«∏Y
 IôaGƒàªdG ájQÉªãà°S’G ¢UôØdÉH á«é«∏îdGh á«ÑæLC’G äÉ°ù°SDƒªdG IôaGƒàªdG ájQÉªãà°S’G ¢UôØdÉH á«é«∏îdGh á«ÑæLC’G äÉ°ù°SDƒªdG
 ºJ  Ée  ¢VGô©à°SG  ºà«°S  ¬fCG  ≈dG  Iô«°ûe  ,»àjƒμdG  ¥ƒ°ùdG  »a ºJ  Ée  ¢VGô©à°SG  ºà«°S  ¬fCG  ≈dG  Iô«°ûe  ,»àjƒμdG  ¥ƒ°ùdG  »a

 á«dÉªdG  ¥GQhC’G  ¥ƒ°S  ó«©°U  ≈∏Y  √RÉéfEG á«dÉªdG  ¥GQhC’G  ¥ƒ°S  ó«©°U  ≈∏Y  √RÉéfEG
 ≥jƒ°ùJ ≈dG áaÉ°VEG ,á«°VÉªdG IôàØdG ∫ÓN ≥jƒ°ùJ ≈dG áaÉ°VEG ,á«°VÉªdG IôàØdG ∫ÓN
 ∫ÓN øe k É«ªdÉYh k É«ª«∏bEG äÉcô°ûdG ∫ÉªYCG ∫ÓN øe k É«ªdÉYh k É«ª«∏bEG äÉcô°ûdG ∫ÉªYCG
 äÉ°ù°SDƒªdG  ™e  äGAÉ≤dh  IOóëe  èeGôH äÉ°ù°SDƒªdG  ™e  äGAÉ≤dh  IOóëe  èeGôH
 ádƒédG  ºgÉ°ùà°Sh  .∑Éæg  øjôªãà°ùªdGh ádƒédG  ºgÉ°ùà°Sh  .∑Éæg  øjôªãà°ùªdGh
 ó¡°ûªdG  õjõ©J  »a  ºgÉ°ùJ  á«éjhôàdG ó¡°ûªdG  õjõ©J  »a  ºgÉ°ùJ  á«éjhôàdG
 áfÉμªdG  RGô```̀ HEGh  »àjƒμdG  …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G áfÉμªdG  RGô```̀ HEGh  »àjƒμdG  …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G
 ÉªH  ,âjƒμdG  ádhód  Iõ«ªàªdG  á«dhódG ÉªH  ,âjƒμdG  ádhód  Iõ«ªàªdG  á«dhódG
 »àdG  , »àdG  ,"20352035  âjƒc âjƒc"  ájDhQ  ™e  ≈°TÉªàj ájDhQ  ™e  ≈°TÉªàj
 OÓÑdG ô«eCG ƒª°ùdG ÖMÉ°U Iô°†M ÉgOƒ≤j OÓÑdG ô«eCG ƒª°ùdG ÖMÉ°U Iô°†M ÉgOƒ≤j
 ìÉÑ°üdG  ôHÉédG  ó`̀ª`̀MC’G  ìÉÑ°U  ï«°ûdG ìÉÑ°üdG  ôHÉédG  ó`̀ª`̀MC’G  ìÉÑ°U  ï«°ûdG
 ∫ƒ°UƒdG  ¿ÉμeEG  ô«aƒJ  ≈∏Y  πª©à°Sh  ,á«æWƒdG  á«ªæàdG  á£Nh ∫ƒ°UƒdG  ¿ÉμeEG  ô«aƒJ  ≈∏Y  πª©à°Sh  ,á«æWƒdG  á«ªæàdG  á£Nh
 ôeC’G  ,áYƒæàe óFGƒY  ∫ÓN øe øjôªãà°ùª∏dh  ∫GƒeC’G  ¢ShDhôd ôeC’G  ,áYƒæàe óFGƒY  ∫ÓN øe øjôªãà°ùª∏dh  ∫GƒeC’G  ¢ShDhôd
 iƒà°ùe ≈∏Y IóFGQ á«dÉe k Ébƒ°S âjƒμdG á°UQƒH øe π©éj …òdG iƒà°ùe ≈∏Y IóFGQ á«dÉe k Ébƒ°S âjƒμdG á°UQƒH øe π©éj …òdG

.á≤£æªdG.á≤£æªdG
 É¡dÉªYCG ≥jƒ°ùJ »a áÑZGôdG äÉcô°ûdG ™e á°UQƒÑdG ≥°ùæJh Gòg É¡dÉªYCG ≥jƒ°ùJ »a áÑZGôdG äÉcô°ûdG ™e á°UQƒÑdG ≥°ùæJh Gòg
 ácQÉ°ûª∏d á«ªdÉ©dG ¥Gƒ°SC’G »a á∏Ñ≤ªdG á∏MôªdG ∫ÓN É¡à£°ûfCGh ácQÉ°ûª∏d á«ªdÉ©dG ¥Gƒ°SC’G »a á∏Ñ≤ªdG á∏MôªdG ∫ÓN É¡à£°ûfCGh
 IƒYódG  ¬«LƒJ  ºà«°Sh  ,á«ªdÉ©dG  á«≤jƒ°ùàdG  π¡JÉ«dÉ©a  øª°V IƒYódG  ¬«LƒJ  ºà«°Sh  ,á«ªdÉ©dG  á«≤jƒ°ùàdG  π¡JÉ«dÉ©a  øª°V
 »£©J äÉ«dÉ©ØdGh äGAÉ≤∏dG √òg ¿CG Éª«°S’ ,ôªà°ùe πμ°ûH É¡«dEG »£©J äÉ«dÉ©ØdGh äGAÉ≤∏dG √òg ¿CG Éª«°S’ ,ôªà°ùe πμ°ûH É¡«dEG
 øY  ±ô©ààd  á«ÑæLC’G  ájQÉªãà°S’G  äÉ°ù°SDƒª∏d  Iójôa  á°Uôa øY  ±ô©ààd  á«ÑæLC’G  ájQÉªãà°S’G  äÉ°ù°SDƒª∏d  Iójôa  á°Uôa
 ,á«àjƒμdG á«∏ëªdG äÉcô°ûdG º¡°SCG »a QÉªãà°S’G ™aÉæe ≈∏Y Üôb ,á«àjƒμdG á«∏ëªdG äÉcô°ûdG º¡°SCG »a QÉªãà°S’G ™aÉæe ≈∏Y Üôb
 á°SQÉªe á«é«JGôà°SGh É¡FGOCG ≈∏Y ¥OCG IQƒ°üH ´ÓW’G øY Ó°†a á°SQÉªe á«é«JGôà°SGh É¡FGOCG ≈∏Y ¥OCG IQƒ°üH ´ÓW’G øY Ó°†a

.É¡«a QÉªãà°S’G ihóLh É¡dÉªYCG.É¡«a QÉªãà°S’G ihóLh É¡dÉªYCG

É¡æe % 57 ≈∏Y ¿GPƒëà°ùj "∂à«H"h "»æWƒdG" ...  QÉ«∏e 15^6 â¨∏H á«dÉª°SCGôdG É¡àª«b

 áÄªdG »a 54 áÑ°ùæH kGƒªf kÉ≤≤ëe »dÉëdG ΩÉ©dG ájGóH òæe á©ØJôªdG º¡°SC’G áªFÉb Qó°üJ "äÉjhÉª«chôàÑ∏d ¿É«HƒH"

"»°ùJƒa" »a áLQóªdG á«àjƒμdG äÉcô°ûdG ∫ƒ°UCG QÉæjO QÉ«∏e 58^7

�  á«bƒ°ùdG áª«≤dG ¿G á«dÉªdG ¿GRQC’G áYƒªée øY QOÉ°U ôjô≤J OÉaCG á«bƒ°ùdG áª«≤dG ¿G á«dÉªdG ¿GRQC’G áYƒªée øY QOÉ°U ôjô≤J OÉaCG
 ¥Gƒ°SÓd ¥Gƒ°SÓd " "»°ùJƒa»°ùJƒa" ô°TDƒe »a âLQOCG »àdG á«àjƒμdG º¡°SCÓd á©ªéªdG ô°TDƒe »a âLQOCG »àdG á«àjƒμdG º¡°SCÓd á©ªéªdG
 áª«≤dG  ∞°üf  øe ôãcCG  πμ°ûàd  ,QÉæjO  QÉ«∏e   áª«≤dG  ∞°üf  øe ôãcCG  πμ°ûàd  ,QÉæjO  QÉ«∏e  15^6515^65 â¨∏H  áÄ°TÉædG â¨∏H  áÄ°TÉædG
 øe  % øe  %33^133^1  ≈∏Y  »æWƒdG  ∂æÑdG  ô£«°S  å«M  á°UQƒÑ∏d  á«bƒ°ùdG ≈∏Y  »æWƒdG  ∂æÑdG  ô£«°S  å«M  á°UQƒÑ∏d  á«bƒ°ùdG
 ∂∏J ìÉHQCG â¨∏H Éª«a  ∂∏J ìÉHQCG â¨∏H Éª«a 20182018 ôÑªàÑ°S  ôÑªàÑ°S 3030 ïjQÉJ »a Éªc áª«≤dG √òg ïjQÉJ »a Éªc áª«≤dG √òg

 .QÉæjO ¿ƒ«∏e  .QÉæjO ¿ƒ«∏e 963^3963^3 øe ÜQÉ≤j Ée kGô¡°T  øe ÜQÉ≤j Ée kGô¡°T 1212 ôNBG ∫ÓN äÉcô°ûdG ôNBG ∫ÓN äÉcô°ûdG
 á©°ùàdG  ∫ÓN  º¡°SC’G  ∂∏J  ≈∏Y  ∫hGóàdG  áª«b  »dÉªLEG  ≈dEG  ô¶ædÉHh á©°ùàdG  ∫ÓN  º¡°SC’G  ∂∏J  ≈∏Y  ∫hGóàdG  áª«b  »dÉªLEG  ≈dEG  ô¶ædÉHh
 πμ°ûj Ée ƒgh QÉæjO QÉ«∏e  πμ°ûj Ée ƒgh QÉæjO QÉ«∏e 1^861^86 iƒà°ùe øe ÜôàbG ó≤a ≈dhC’G ô¡°TCG iƒà°ùe øe ÜôàbG ó≤a ≈dhC’G ô¡°TCG
 ô£«°S å«M ,âjƒμdG á°UQƒH »a ∫hGóàdG áª«b »dÉªLEG øe % ô£«°S å«M ,âjƒμdG á°UQƒH »a ∫hGóàdG áª«b »dÉªLEG øe %62^762^7
 á©ªéªdG  áª«≤dG  »dÉªLEG  øe  % á©ªéªdG  áª«≤dG  »dÉªLEG  øe  %25^825^8  ≈∏Y  »àjƒμdG  πjƒªàdG  â«H ≈∏Y  »àjƒμdG  πjƒªàdG  â«H
 áÑ°ùæH  øjR  ácô°Th  »æWƒdG  ∂æÑdG  ¬«∏j  º¡°SC’G  √òg ≈∏Y ∫hGóà∏d áÑ°ùæH  øjR  ácô°Th  »æWƒdG  ∂æÑdG  ¬«∏j  º¡°SC’G  √òg ≈∏Y ∫hGóà∏d
 ≈∏Y  ∫hGóàdG  »dÉªLEG  ≈dG  ô¶ædÉHh  .»dGƒàdG  ≈∏Y  % ≈∏Y  ∫hGóàdG  »dÉªLEG  ≈dG  ô¶ædÉHh  .»dGƒàdG  ≈∏Y  %14^714^7  h  % h  %24^224^2
 »dGƒM ≠∏H ó≤a  »dGƒM ≠∏H ó≤a 20182018 ΩÉ©dG øe ∫hC’G ™HôdG ∫ÓN á©ªée º¡°SC’G √òg ΩÉ©dG øe ∫hC’G ™HôdG ∫ÓN á©ªée º¡°SC’G √òg

 »fÉãdG ™HôdG ∫ÓN ∫hGóàdG iƒà°ùe ¢ùØf óæYh QÉæjO ¿ƒ«∏e  »fÉãdG ™HôdG ∫ÓN ∫hGóàdG iƒà°ùe ¢ùØf óæYh QÉæjO ¿ƒ«∏e 445^6445^6
.QÉæjO ¿ƒ«∏e .QÉæjO ¿ƒ«∏e 445^2445^2 â¨∏H ó≤a  â¨∏H ó≤a 20182018 ΩÉ©dG øe ΩÉ©dG øe

 ™HôdG Iôàa øe ôÑcC’G AõédG ¿CG øe ºZôdG ≈∏Yh ¬fG ôjô≤àdG í°VhCGh  ™HôdG Iôàa øe ôÑcC’G AõédG ¿CG øe ºZôdG ≈∏Yh ¬fG ôjô≤àdG í°VhCGh 
 ôãcCG ≈dG äõØb ób ∫hGóàdG áª«b ¿CG ’EG ∞«°üdG IRÉLEG ±OÉ°U ådÉãdG ôãcCG ≈dG äõØb ób ∫hGóàdG áª«b ¿CG ’EG ∞«°üdG IRÉLEG ±OÉ°U ådÉãdG
 970970 ¬àª«b Ée ≠∏Ñàd »fÉãdG hCG ∫h’G ™HôdG ™e áfQÉ≤ªdÉH ∞©°†dG øe ¬àª«b Ée ≠∏Ñàd »fÉãdG hCG ∫h’G ™HôdG ™e áfQÉ≤ªdÉH ∞©°†dG øe
 kGô¶f  ΩÉY  πμ°ûH  ádƒ«°ùdG  äÉjƒà°ùe  âæ°ùëJ  å«M  QÉæjO  ¿ƒ«∏e kGô¶f  ΩÉY  πμ°ûH  ádƒ«°ùdG  äÉjƒà°ùe  âæ°ùëJ  å«M  QÉæjO  ¿ƒ«∏e
 á«¡°T øe ójõj Ée ƒgh  á«¡°T øe ójõj Ée ƒgh 20182018 ΩÉ©dG øe ådÉãdG ™HôdG äÉfÓYG ÜGôàb’ ΩÉ©dG øe ådÉãdG ™HôdG äÉfÓYG ÜGôàb’
 ájQÉªãà°S’G  ºgõcGôe  õjõ©àd  ájQÉªãà°S’G  ≥jOÉæ°üdGh  ßaÉëªdG ájQÉªãà°S’G  ºgõcGôe  õjõ©àd  ájQÉªãà°S’G  ≥jOÉæ°üdGh  ßaÉëªdG

.»°ùJƒa ô°TDƒªdG øª°V øjôªãà°ùª∏d á«ÑæLC’G äÉ≤aóà∏d áaÉ°V’ÉH.»°ùJƒa ô°TDƒªdG øª°V øjôªãà°ùª∏d á«ÑæLC’G äÉ≤aóà∏d áaÉ°V’ÉH
 √ò¡d ∫ƒ°UC’G áª«b »dÉªLEG ≈dEG ô¶ædG ∫ÓN øeh ¬fG ≈dG ôjô≤àdG âØdh √ò¡d ∫ƒ°UC’G áª«b »dÉªLEG ≈dEG ô¶ædG ∫ÓN øeh ¬fG ≈dG ôjô≤àdG âØdh
 èFÉàædG Ö°ùM »àjƒc ÉæjO QÉ«∏e  èFÉàædG Ö°ùM »àjƒc ÉæjO QÉ«∏e 58^758^7 ¬àª«b Ée â¨∏H ó≤a äÉcô°ûdG ¬àª«b Ée â¨∏H ó≤a äÉcô°ûdG
 ¥ƒ≤M á«μ∏e »dÉªLEG  ¿EÉa  ∂dP ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,É¡æY ø∏©ªdG  á«FÉ¡ædG ¥ƒ≤M á«μ∏e »dÉªLEG  ¿EÉa  ∂dP ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,É¡æY ø∏©ªdG  á«FÉ¡ædG
 å«M ¬îjQÉJ »a Éªc QÉæjO QÉ«∏e  å«M ¬îjQÉJ »a Éªc QÉæjO QÉ«∏e 9^29^2 ¬àª«b Ée ≠∏H ób ø«ªgÉ°ùªdG ¬àª«b Ée ≠∏H ób ø«ªgÉ°ùªdG

 ∫ƒ°UCG »dÉªLEG øe % ∫ƒ°UCG »dÉªLEG øe %44^944^9 øe ÜQÉ≤j Ée »æWƒdG ∂æÑdG Ö«°üf ¿Éc øe ÜQÉ≤j Ée »æWƒdG ∂æÑdG Ö«°üf ¿Éc
.ø«ªgÉ°ùªdG ¥ƒ≤M »dÉªLEG øe %.ø«ªgÉ°ùªdG ¥ƒ≤M »dÉªLEG øe %34^634^6 ≈dG áaÉ°V’ÉH äÉcô°ûdG √òg ≈dG áaÉ°V’ÉH äÉcô°ûdG √òg

 ΩÉ©dG  ájGóH  òæe  ô°TDƒªdG  øª°V  áLQóªdG  º¡°SC’G  AGOCG  ≈dEG  ô¶ædÉHh ΩÉ©dG  ájGóH  òæe  ô°TDƒªdG  øª°V  áLQóªdG  º¡°SC’G  AGOCG  ≈dEG  ô¶ædÉHh
 ¿É«HƒH  ácô°T  º¡°S  AGOCG  ¿CG  ø«Ñàj  , ¿É«HƒH  ácô°T  º¡°S  AGOCG  ¿CG  ø«Ñàj  ,20182018  ôÑªàÑ°S   ôÑªàÑ°S  3030  ájÉ¨dh ájÉ¨dh

 % %5454  áÑ°ùæH  ™ØJQG  Éeó©H  ΩÉ©dG  ∫ÓN  π°†aC’Gƒg  ∫Éμ«ª«chôà«H áÑ°ùæH  ™ØJQG  Éeó©H  ΩÉ©dG  ∫ÓN  π°†aC’Gƒg  ∫Éμ«ª«chôà«H
 ∂æÑdG º¡°Sh ¿É«HƒH ∂æH º¡°S ¬«∏j  ∂æÑdG º¡°Sh ¿É«HƒH ∂æH º¡°S ¬«∏j 20172017 ΩÉ©dG ¥ÓZEG ™e áfQÉ≤ªdÉH ΩÉ©dG ¥ÓZEG ™e áfQÉ≤ªdÉH
 πHÉ≤ªdG »a .»dGƒàdG ≈∏Y % πHÉ≤ªdG »a .»dGƒàdG ≈∏Y %2020 h % h %3535 áÑ°ùæH É©ØJQG ¿Gò∏dG »æWƒdG áÑ°ùæH É©ØJQG ¿Gò∏dG »æWƒdG
 ¬«∏j  Iôà≤dG  ¢ùØf  ∫ÓN  % ¬«∏j  Iôà≤dG  ¢ùØf  ∫ÓN  %1818  áÑ°ùæH  RÉ«àe’G  ácô°T  º¡°S  ¢†ØîfG áÑ°ùæH  RÉ«àe’G  ácô°T  º¡°S  ¢†ØîfG
 ∫ÓN % ∫ÓN %1414 h % h %1313 áÑ°ùæH âaƒ°S øeƒ«g ácô°Th ¿Gõ«e ácô°T º¡°S áÑ°ùæH âaƒ°S øeƒ«g ácô°Th ¿Gõ«e ácô°T º¡°S

.IôàØdG ¢ùØf.IôàØdG ¢ùØf
 " "øjRøjR" ¿CG ø«Ñàj  ¿CG ø«Ñàj Dividend YieldDividend Yield …QÉédG óFÉ©dG ≈dEG IQÉ°T’ÉHh …QÉédG óFÉ©dG ≈dEG IQÉ°T’ÉHh
 ¥ÓZEG  ¢SÉ°SCG  ≈∏Y  % ¥ÓZEG  ¢SÉ°SCG  ≈∏Y  %7^47^4  áÑ°ùæH   áÑ°ùæH  20172017  ΩÉY  »a  óFÉY  ≈∏YCG  É¡jód ΩÉY  »a  óFÉY  ≈∏YCG  É¡jód
 …QÉL óFÉ©H …QÉL óFÉ©H " "äÉYÉæ°üdGäÉYÉæ°üdG" É¡«∏j  É¡«∏j 20182018 ôÑªàÑ°S  ôÑªàÑ°S 3030 ïjQÉJ »a º¡°ùdG ïjQÉJ »a º¡°ùdG
 »à«∏«LCG ácô°T â∏é°S iôNCG á¡L øeh . »à«∏«LCG ácô°T â∏é°S iôNCG á¡L øeh .6^26^2% % Dividend yieldDividend yield
 »bÉH ™e áfQÉ≤ªdÉH ≈∏YC’G »gh É°ù∏a  »bÉH ™e áfQÉ≤ªdÉH ≈∏YC’G »gh É°ù∏a 671671 ô©°ùH ájôàaO áª«b ≈∏YCG ô©°ùH ájôàaO áª«b ≈∏YCG
 177177 …hÉ°ùJ ájôàaO áª«b πbCG áHQh ∂æH º¡°S πé°S Éªæ«H äÉc ô°ûdG …hÉ°ùJ ájôàaO áª«b πbCG áHQh ∂æH º¡°S πé°S Éªæ«H äÉc ô°ûdG

.áæ∏©e á«fGõ«e ôNBG »a Éªc É°ù∏a.áæ∏©e á«fGõ«e ôNBG »a Éªc É°ù∏a

2018 ôÑªàÑ°S  30 »a Éªc á«bƒ°ùdG áª«≤dGkGô¡°T 12 ôNCG ∫ÓN ìÉHQC’G »aÉ°U ô¡°TCG 9 ∫ÓN ∫hGóàdG áª«b »dÉªLEG

 ìÉHQCG QÉæjO ¿ƒ«∏e 963
 áLQóªdG äÉcô°ûdG

kGô¡°T 12 ôNBG "FTSE"øª°V

 á∏eÉμdG ájƒ°†©dG ≈∏Y π°üëJh...
äÉ°UQƒÑ∏d »ªdÉ©dG OÉëJ’G »a

�  »ªdÉ©dG  OÉëJ’G  »a  á∏eÉμdG  ájƒ°†©dG  ≈∏Y  âjƒμdG  á°UQƒH  â∏°üM »ªdÉ©dG  OÉëJ’G  »a  á∏eÉμdG  ájƒ°†©dG  ≈∏Y  âjƒμdG  á°UQƒH  â∏°üM
 á«dÉªdG  ¥GQhC’G  äÉ°UQƒH  »∏¨°ûªd  á«ªdÉ©dG  ájQÉéàdG  á£HGôdG-  äÉ°UQƒÑ∏d á«dÉªdG  ¥GQhC’G  äÉ°UQƒH  »∏¨°ûªd  á«ªdÉ©dG  ájQÉéàdG  á£HGôdG-  äÉ°UQƒÑ∏d
 áeÉ©dG  á«©ªé∏d   áeÉ©dG  á«©ªé∏d  5858  IQhó`̀dG  ∫ÓN  ∂dPh  ,äGƒ°UC’G  ´ÉªLEG  -á°UÉ≤ªdG  QhOh IQhó`̀dG  ∫ÓN  ∂dPh  ,äGƒ°UC’G  ´ÉªLEG  -á°UÉ≤ªdG  QhOh
 ∫Ébh .Éæ«KCG á«fÉfƒ«dG áª°UÉ©dG ¬àaÉ°†à°SG …òdGh äÉ°UQƒÑ∏d »ªdÉ©dG OÉëJÓd ∫Ébh .Éæ«KCG á«fÉfƒ«dG áª°UÉ©dG ¬àaÉ°†à°SG …òdGh äÉ°UQƒÑ∏d »ªdÉ©dG OÉëJÓd
 ∫ƒ°üM Éæª¡j ∫ƒ°üM Éæª¡j"  :ódÉîdG  ¥GRôdGóÑY ódÉN  âjƒμdG  á°UQƒÑd  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG :ódÉîdG  ¥GRôdGóÑY ódÉN  âjƒμdG  á°UQƒÑd  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG
 ,äÉ°UQƒÑ∏d  »ªdÉ©dG  OÉëJ’G  »a  á∏eÉμdG  ájƒ°†©dG  ≈∏Y  âjƒμdG  á°UQƒH ,äÉ°UQƒÑ∏d  »ªdÉ©dG  OÉëJ’G  »a  á∏eÉμdG  ájƒ°†©dG  ≈∏Y  âjƒμdG  á°UQƒH
 äÉ°SQÉªªdG π°†aCG ≥«Ñ£àH âjƒμdG á°UQƒH ΩGõàdG ¿ÓYE’G Gòg ¢ùμ©j å«M äÉ°SQÉªªdG π°†aCG ≥«Ñ£àH âjƒμdG á°UQƒH ΩGõàdG ¿ÓYE’G Gòg ¢ùμ©j å«M
 ádhòÑªdG ÉfOƒ¡L RÉéfE’G Gòg ê qƒàj Éªc ádhòÑªdG ÉfOƒ¡L RÉéfE’G Gòg ê qƒàj Éªc" :™HÉJh . :™HÉJh ."ô«jÉ©ªdG ≈∏YC’ k É≤ah á«ªdÉ©dGô«jÉ©ªdG ≈∏YC’ k É≤ah á«ªdÉ©dG
 ÉgÉæ«æÑJ »àdG õ«ªàdG áaÉ≤K âÑ©d å«M , ÉgÉæ«æÑJ »àdG õ«ªàdG áaÉ≤K âÑ©d å«M ,20162016 ΩÉY á°UQƒÑdG ΩÉ¡e »dƒJ òæe ΩÉY á°UQƒÑdG ΩÉ¡e »dƒJ òæe
 Gò¡H AGó©°S øëfh ,âjƒ°üàdG á«∏ªY »a k Éjƒ«M kGQhO á«eƒ«dG ÉæJÉ«∏ªY øª°V Gò¡H AGó©°S øëfh ,âjƒ°üàdG á«∏ªY »a k Éjƒ«M kGQhO á«eƒ«dG ÉæJÉ«∏ªY øª°V
 á«dÉªdG ¥GQhC’G äÉ°UQƒÑH áfQÉ≤e á«°ùaÉæJ Iõ«e Éæëæªj …òdG ô«ÑμdG RÉéfE’G á«dÉªdG ¥GQhC’G äÉ°UQƒÑH áfQÉ≤e á«°ùaÉæJ Iõ«e Éæëæªj …òdG ô«ÑμdG RÉéfE’G
 »a  iôNC’G  äÉ°UQƒÑdG  ø«H  Éæà©ª°S  õjõ©J  øY  kÓ°†a  ,á≤£æªdG  »a  iôNC’G »a  iôNC’G  äÉ°UQƒÑdG  ø«H  Éæà©ª°S  õjõ©J  øY  kÓ°†a  ,á≤£æªdG  »a  iôNC’G
 »ªdÉ©dG OÉëJ’G ájƒ°†Y πμ°ûoJ »ªdÉ©dG OÉëJ’G ájƒ°†Y πμ°ûoJ" :ódÉîdG ±É°VCGh  . :ódÉîdG ±É°VCGh  ."»ªdÉ©dG »dÉªdG ™ªàéªdG»ªdÉ©dG »dÉªdG ™ªàéªdG
 á°UÉN ø««dhódG  øjôªãà°ùªdG  øe ójó©∏d  áª¡e á«©Lôe á£≤f äÉ°UQƒÑ∏d á°UÉN ø««dhódG  øjôªãà°ùªdG  øe ójó©∏d  áª¡e á«©Lôe á£≤f äÉ°UQƒÑ∏d
 »a ≈dhC’G á°UQƒÑdG ¿ƒμf ¿CG »a ìƒª£dG Éæaóg ó°ùéJ Éªc ,»dÉëdG Éfô°üY »a »a ≈dhC’G á°UQƒÑdG ¿ƒμf ¿CG »a ìƒª£dG Éæaóg ó°ùéJ Éªc ,»dÉëdG Éfô°üY »a
 »eôJ »àdGh , »eôJ »àdGh ,20352035 âjƒμdG ájDhQ ™e ºé°ùæj ÉªHh ,§°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æe âjƒμdG ájDhQ ™e ºé°ùæj ÉªHh ,§°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æe
 Ωƒ«dG ¿ÓYEG πãªjh ,»ª«∏bEG »dÉe õcôªc âjƒμdG áfÉμe ï«°SôJ ≈dEG É¡aGógCG Ωƒ«dG ¿ÓYEG πãªjh ,»ª«∏bEG »dÉe õcôªc âjƒμdG áfÉμe ï«°SôJ ≈dEG É¡aGógCG
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أشار تقرير مجموعة أرزان المالية الى ان بعد تم تصنيف بورصة 
الكويت ضمن األسلللواق الناشئة بنهاية العام 2017 اإلعللان من 
ِقبل »فوتسي« راسللل  FTSE Russell عن القائمة األولية لألسهم 
المدرجة ضمن المؤشر والتي تكونت من أسهم 10 شركات وهي 
الوطني، بيتك، زين، أجيليتي، بنك بوبيان، هيومن سوفت، بنك 
وربة، البنك الدولي، الصناعات، واالمتياز كما في تاريخ 28 مارس 
2018 حيث تم اختيار هذه الشركات بناء على عدة متطلبات من 

أهمها مستوى السيولة المتداولة.
وقللللال  تقرير أرزان المالية حللول أداء الللشللركللات الللمللدرجللة ضمن 
مؤشر »فوتسي« FTSE لألسواق الناشئة منذ بداية العام الحالي 
ولللغللايللة 30 سبتمبر 2018 ان »فللوتللسللي« FTSE أعلللللنللت نتائج 
مراجعة في تاريخ 24 أغسطس 2018 مؤشرها النصف السنوي 
لشهر سبتمبر حيث تم إضافة شركتين للقائمة الُمسبق اإلفصاح 
عنها وهما بوبيان بيتروكميكال و ميزان القابضة ليرتفع بذلك 

عدد الشركات الى 12 شركة من ضمن القائمة اإلرشادية األولية.
 
ً
وأضلللاف التقرير  الللى ان القيمة السوقية لهذه األسللهللم مجمعة
بلغت ما مقداره 15.65 مليار دينار وهو ما يشكل أكثر من نصف 
القيمة السوقية لبورصة الكويت حيث سيطر البنك الوطني على 
33.1 في المئة من هذه القيمة كما في تاريخ 30 سبتمبر 2018. 
أضف إلى ذلك فقد بلغت أرباح هذه الشركات خال أخر 12 شهر 
ما يقارب من 963.3 مليون دينار خال أخر 12 شهر وبناء على 

اخر نتائج مالية ُمعلن عنها. 
واوضح التقرير ان إجمالي قيمة التداول على هذه األسهم خال 
التسعة أشهر األوللللى فقد اقللتللرب مللن مستوى 1.86 مليار دينار 
وهو ما يشكل 62.7 في المئة من أجمالي قيمة التداول في بورصة 
الكويت كما في تاريخه، سيطر بيت التمويل الكويتي على 25.8 
في المئة من إجمالي القيمة المجمعة للتداول على هذه األسهم 
يليه البنك الوطني وشركة زين بنسبة 24.2 في المئة و 14.7 في 
المئة على التوالي. وبالنظر الى إجمالي التداول على هذه األسهم 
مجمعة خللال الربع األول من العام 2018 فقد بلغ حوالي 445.6 
مليون ديللنللار وعللنللد نفس مستوى الللتللداول خللال الللربللع الثاني 
من العام 2018 فقد بلغت 445.2 مليون دينار، وعلى الرغم من أن 
الجزء األكبر من فترة الربع الثالث تصادف اإلجازة الصيفي إال أن 
قيمة التداول قد قفزت الى أكثر من الضعف بالمقارنة مع الربع 
االول أو الثاني لتبلغ ما قيمته 970 مليون دينار حيث تحسنت 

 القتراب اعانات الربع الثالث 
ً
مستويات السيولة بشكل عام نظرا

مللن الللعللام 2018 وهللو مللا يللزيللد مللن شهية المحافظ والصناديق 
االستثمارية لتعزيز مراكزهم االستثمارية  باالضافة للتدفقات 

األجنبية للمستثمرين ضمن المؤشر »فوتسي«.
ومللن خللال النظر إلللى إجمالي قيمة األصللول لهذه الشركات فقد 
بلغت ما قيمته 58.7 مليار دينار حسب النتائج النهائية المعلن 
عنها، باإلضافة إلى ذلك فإن إجمالي ملكية حقوق المساهمين قد 
بلغ ما قيمته 9.2 مليارات دينار كما في تاريخه حيث كان نصيب 
البنك الوطني مللا يللقللارب مللن 44.9 فللي المئة مللن إجمالي أصللول 
هللذه الشركات باالضافة الللى 34.6 فللي المئة مللن إجمالي حقوق 
المساهمين. وبالنظر إلللى أداء األسهم المدرجة ضمن المؤشر 
منذ بللدايللة الللعللام ولغاية 30 سبتمبر 2018، نجد بللأن أداء سهم 
شركة بوبيان بيتروكيميكال هو األفضل خال العام بعدما ارتفع 
بنسبة 54 في المئة بالمقارنة مع إغاق العام 2017 يليه سهم بنك 
بوبيان وسهم البنك الوطني اللذان ارتفعا بنسبة 35 في المئة و 
20 في المئة على التوالي. على الجهة األخرى نجد بان سهم شركة 
االمتياز قد انخفض بنسبة 18 في المئة خال نفس القترة يليه 
سهم شركة ميزان وشركة هيومن سوفت بنسبة 13 في المئة و 14 

في المئة خال نفس الفترة.
وعند مقارنة الشركات من حيث Dividend payout ratio، تصدر 
بوبيان بيتروكيميكال القائمة بنسبة 425 فللي المئة ثللم شركة 
زيللن بنسبة بلغت 90 في المئة، وعند النظر إلللى العائد الحالي 
 Dividend نجد بأن زين لديها أعلى عائد جاري Dividend Yield
yield  في عام 2017 بنسبة 7.4 في المئة على أساس إغاق السهم 
فلللي تلللاريلللخ 30 سبتمبر 2018 يليها الللصللنللاعللات بللعللائللد جلللاري 
Dividend yield  6.2%. ومن جهة أخللرى سجلت شركة أجيليتي 
 وهللي األعلى بالمقارنة مع 

ً
أعلى قيمة دفترية بسعر 671 فلسا

باقي الشر كللات  بينما سجل سهم بنك وربللة أقللل قيمة دفترية 
تساوي 177 فلسا كما في آخر ميزانية معلنة.

أما على صعيد مكرر القيمة الدفترية فقد سجل بنك بوبيان أعلى 
مكرر قيمة دفترية 2.9x، في حين نجد بأن سهم الصناعات هو 
صاحب أدنى مكرر قيمة دفترية 0.6x كما في تاريخه، وعند النظر 
إلى مكرر الربحية نجد بأن سهم بوبيان ب قد سجل أعلى مكرر 
ربحية بين الشركات الكويتية المدرجة ضمن المؤشر 93X بينما 

 .5.0x سجل سهم الصناعات اقل قيمة مكرر ربحية

»مجموعة املركز الدولي« راٍع 
ملعرض هوريكا الكويت 2019

أعربت شركة » ليدرز غروب لاستشارات 
والللللتللللطللللويللللر« عللللن اعللللتللللزازهللللا بللالللمللكللانللة 
المتزايدة باستمرار لمعرض »هوريكا 
الكويت » للضيافة والصناعات الغذائية  
وتلللجلللهللليلللزات اللللفلللنلللادق واللللملللطلللاعلللم وذللللك 
مللنللذ بللدايللتلله فللي 2012، ومللشلليللرة إللللى أن 
ذللللللك يللتللمللثللل فللللي تللسللجلليللل مللللن الللجللهللات 
الراعية لهذا الحدث الفريد من نوعه في 
الللكللويللت، ومللنللهللا رعللايللة شللركللة مجموعة 
المركز الدولي وفروعها التابعة وخاصة 
»الللمللركللز اللللدوللللي للللللمللواد الللغللذائلليللة الللذي 
يتمتع في سوق الكويت ومنطقة الشرق 
األوسط بأكملها بعامة مميزة في قطاع 
المواد الغذائية والخدمات اللوجيستية 

المرتبطة بها .
وقلللللال بللليلللان صللحللافللي صلللللادر علللن للليللدرز 
جروب بمناسبة توقيع عقد الرعاية بين 
الللدولللي  الشركتين ان لمجموعة المركز 
ومنذ تأسيسها على يد المرحوم شاكر 
السمان مسيرة عمرها 58 عاما في عالم 
التجارة والمواد الغذائية، ,ان حضورها 
كشركة راعية في هوريكا الكويت 2019 
يضفي على المعرض طابعا خاصا إذا 
تستحضر معها تجربتها العريقة منذ 
أن بدأت  أنشطتها في صناعة وخدمات 

الغذاء .
مللللن جلللهلللتللله، قلللللال عللللمللللاد  اللللسلللملللان مللديللر 
علللام شللركللة مجموعة الللمللركللز الللدولللي أن 
السر الكبير وراء الخط البياني لنموها 
اللللسلللريلللع يلللكلللملللن فللللي سللعلليللنللا الللمللسللتللمللر 
كلللل متطلبات  الللكللمللال وانلللجلللاز  لتحقيق 
ذلللك من حيث منتجاتنا المتنوعة ومن 
حيث صورتنا وسمعتنا في السوق منذ 
1960 . وذكللر أن من العامات التي تميز 
الللمللجللمللوعللة إضللافللة إللللى الللمللركللز الللدولللي 
للمواد الغذائية : المهند للمواد األولية، 
ملللطلللحلللنلللة ومللللحللللامللللص جلللللوهلللللرة الللللشللللام، 
الللغللذائلليللة،  الللعللالللمللي للتجهيزات  الللمللركللز 
شلللركلللة فلللللرات اللللشلللام ، اللللملللركلللز الللعللالللمللي 

للتجهيزات الفندقية.
وركللللللللز الللللسللللمللللان علللللللى أن الللللتللللواجللللد فللي 

»هوريكا الكويت 2019« يشكل ضللرورة 
لللللنللللا وللللللكلللللل مللللهللللتللللم بللللقللللطللللاع اللللضللليلللافلللة 
والصناعات والتجهيزات الغذائية، أوال 
ألنلللله اللللملللعلللرض اللللفلللريلللد فلللي اخللتللصللاصلله 
وشموليته ألنشطة الضيافة في الكويت، 
الللجللودة في  وألنللله يطبق معايير عالية 
الللتللنللظلليللم، وألنللللله أيلللضلللا ملللوجللله تللحللديللدا 
للللللمللهللتللملليللن والللمللخللتللصلليللن مللللن شلللركلللات 
إلللى الخبراء  ومؤسسات )B2B(  إضافة 
في هذا القطاع، أي أن لكل زائر للمعرض 

أهمية مضافة كميا ونوعيا.
وختم باإلشارة إلى شركة »ليدرز جروب 
لللاسللتللشللارات والللتللطللويللر » وملللا لللهللا من 
الللسللوق ودور مرجعي  فللي  احللتللرام كبير 
وبلللللللاع طللللويللللل فلللللي تلللنلللظللليلللم اللللملللؤتلللملللرات 
والمعارض، كذلك األمللر بالنسبة لشركة 
»هللوسللبلليللتللاللليللتلله سللرفلليللسللز« اللللللبللنللانلليللة 
اللللعلللريلللقلللة صلللاحلللبلللة علللاملللة هلللوريلللكلللا فللي 

المنطقة .
واللللجلللديلللر بلللاللللذكلللر أن هلللوريلللكلللا الللكللويللت 
2019 سيقام من 14 إلى 19 يناير القادم 
فللي أرض الللمللعللارض الللدوللليللة فللي مشرف 

)الصالة رقم 8( .

أك���د ال��رئ��ي��س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ش��رك��ة ب��ورص��ة 
الكويت خالد الخالد أن حصول البورصة 
على العضوية الكاملة في االتحاد العالمي 
للبورصات يعد ثمرة للتعاون الدؤوب بين 
أطراف فريق تطوير البورصة »منذ استالمنا 

ترخيص تشغيلها قبل 36 شهرا«.
وقال الخالد في تصريح ل� »كونا« إن هذه 
ع��ل��ى سمعة  إي��ج��اب��ا  ال��خ��ط��وة ستنعكس 

ال��ك��وي��ت االق��ت��ص��ادي��ة وم��ن ش��أن��ه��ا ج��ذب 
المزيد من المستثمرين العرب واألجانب 
قائمة  التطوير مازالت  أن خطة  إلى  الفتا 

على معايير وأسس عالمية.
وأضاف أن هذه العضوية ستمكن بورصة 
الكويت - باعتبارها أقدم أسواق المال في 
المنطقة - من تبادل الخبرات مع أسواق المال 
العالمية »ألننا نبحث دائما عن الريادة من 

أجل تحقيق رؤية )كويت جديدة 2035(«.
وذك���ر أن ف��ري��ق ال��ب��ورص��ة ي��س��ع��ى دائ��م��ا 
ف��ي عملية تطوير  ال��ت��ام��ة  ال��ج��ه��وزي��ة  إل��ى 
البورصة عبر رؤية طموحة لتكون منصة 
المالي عالوة على  للتداول  فعالة ونزيهة 
تهيئة أعمالها بشكل يتماشى مع المعايير 
ال��دول��ي��ة وال��م��ع��م��ول ب��ه��ا ل��م��ح��اك��اة أس��واق 

العالمية. المال 

الخالد:  حصولنا على العضوية ثمرة جهود 36 شهرًا

القائمة النهائية 
لألسهم الكويتية 

املدرجة في »فوتسي« 
 ضمت 12 سهمًا 

في سبتمبر  

سهم »بوبيان 
بيتروكيميكال« 

تصدر قائمة األسهم 
املرتفعة منذ بداية 
العام بنسبة 54 % 

»الوطني« و»بيتك« 
يستحوذان على أكثر 
من 57 % من القيمة 
الرأسمالية للشركات 

املدرجة ضمن 
»فوتسي«

مجموع أصول 
الشركات املدرجة 

ضمن املؤشر 
»فوتسي« بلغ ما قيمته 

58.7 مليار دينار

تراجع عدد تراخيص البناء في أستراليا
الللصللادرة تراجع عللدد تراخيص  أ«: أظهرت بيانات مكتب اإلحصاء األسترالي  كانبرا - »د. ب. 
البناء الصادرة في أستراليا على نحو غير متوقع خال أغسطس الماضي. وبحسب البيانات 
الللمللاضللي بنسبة 9٫4 فللي المئة بعد وضع  الللصللادرة خللال أغسطس  الللتللراخلليللص  تللراجللع عللدد 
المتغيرات الموسمية في الحساب، بعد تراجع بنسبة 5٫2 في المئة خال تموز- يوليو الماضي.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع عدد التراخيص خال أغسطس الماضي بنسبة 1 في المئة. وقد 
تراجع عدد التراخيص لمشروعات القطاع الخاص بنسبة 1٫9 في المئة شهريا.  10

الخميس 24 محرم 1440هـ
04 أكتوبر 2018م - العدد 3495 مالوأعمال

أعلنت بللورصللة الللكللويللت عللن حصولها على العضوية الكاملة في 
االتحاد العالمي للبورصات -الرابطة التجارية العالمية لمشغلي 
بورصات األوراق المالية ودور المقاصة -بإجماع األصللوات، وذلك 
خال الدورة الثامنة والخمسين للجمعية العامة لاتحاد العالمي 

للبورصات والذي استضافته العاصمة اليونانية أثينا. 
ويشكل حصول بورصة الكويت على العضوية الكاملة خطوة بارزة 
وجللديللدة فللي مسيرتها نحو تعزيز التكامل مللع األسللللواق المالية 

العالمية واالستفادة من التبادل المعرفي مع نظرائها.
ومن جانبه، قال خالد عبدالرزاق الخالد الرئيس التنفيذي لبورصة 
الللكللويللت: »نللحللن  نفخر بللحللصللول بللورصللة الللكللويللت علللللى العضوية 
الكاملة في االتحاد العالمي للبورصات، حيث يعكس هذا اإلعان 
 
ً
الللتللزام بورصة الكويت بتطبيق أفضل الممارسات العالمية وفقا
ألعلللللى الللمللعللايلليللر، كللمللا يللتللّوج جللهللودنللا الللمللبللذولللة مللنللذ تللولللي مهام 
البورصة عام 2016، حيث لعبت ثقافة التميز التي تبنيناها ضمن 
 في عملية التصويت، ونحن سعداء 

ً
 حيويا

ً
عملياتنا اليومية دورا

بهذا اإلنجاز الكبير الذي يمنحنا ميزة تنافسية مقارنة ببورصات 
 عن تعزيز سمعتنا بين 

ً
األوراق المالية األخرى في المنطقة، فضا

البورصات األخرى في المجتمع المالي العالمي«.
 يشار إلى أن الحصول على هذه العضوية يتضمن إجراءات تقييم 
صلللارملللة، حلليللث زار وفلللد رفلليللع الللمللسللتللوى يللمللثللل االتلللحلللاد الللعللالللمللي 
للبورصات، بورصة الكويت، باإلضافة إلى االجتماع مع المسؤولين 
في البورصة وكذلك عللدد من المسؤولين، مثل هيئة أسللواق المال 
والبنك المركزي الكويتي. وتستهدف بورصة الكويت خلق وتشغيل 
مللنللصللة سللللوق مللاللليللة فللعللالللة وعلللادللللة وشللفللافللة تلللخلللدم جللملليللع فللئللات 
األصللول المعنية. وفي تقريرها التقييمي، أشللادت لجنة المراجعة 
في االتحاد العالمي للبورصات بجهود بورصة الكويت في وضع 
البنية التحتية التنظيمية والتكنولوجية الازمة، للوفاء بالمعايير 

العالمية، وتهيئة البورصة للنمو المستقبلي واالنتشار العالمي.
وأضاف الخالد: »تشكل عضوية االتحاد العالمي للبورصات نقطة 
مرجعية هامة للعديد من المستثمرين الدوليين خاصة في عصرنا 
الحالي، كما تجسد هدفنا الطموح في أن نكون البورصة األولى في 
منطقة الشرق األوسط، وبما ينسجم مع رؤية الكويت 2035، والتي 
ترمي أهدافها إلى ترسيخ مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي، ويمثل 

إعان اليوم محطة بارزة في هذه الرحلة«.

ومن جانب آخر، قال نانديني سوكومار، الرئيس التنفيذي لاتحاد 
العالمي للبورصات: »يسر االتحاد العالمي للبورصات أن يرحب 
ببورصة الكويت بحصولها على عضوية كاملة في االتحاد، فعلى 
 في 

ً
 بللللارزا

ً
، إال أنللهللا لعبت دورا

ً
الللرغللم مللن حللداثللة الللبللورصللة نسبيا

إحداث تغيير إيجابي لسوق رأس المال الكويتي، من خال التركيز 
على ثاث جبهات رئيسية تتمثل في الشفافية والكفاءة وإمكانية 
التواصل مع البورصة، وهي قيم أساسية للطريقة التي يعمل بها 
، ونحن فخورون بانضمامها إلى 

ً
االتحاد العالمي للبورصات أيضا

عائلة االتحاد العالمي للبورصات ونتطلع لدعم بورصة الكويت 
 عن كثب خال 

ً
في خطواتها نحو االكتتاب العام األولي، والعمل معا

السنوات المقبلة«.

خطوة بارزة في مسيرتها نحو تعزيز التكامل مع األسواق املالية العاملية

بورصة الكويت حصدت عضوية االتحاد العاملي للبورصات

عماد ال�سمان

»عرب نت«:  43 % من الشركات 
الناشئة لم تحصل على تمويل 

بلللللرعلللللايلللللة وملللللشلللللاركلللللة وزيلللللللللر الللللتللللجللللارة 
واللللصلللنلللاعلللة خلللاللللد اللللللروضلللللان، يللنللطلللللق 
ح  

َ
مؤتمر عرب نت الكويت 2018. سُيفتت

اللللملللؤتلللملللر بللكلللللمللة للللللللوزيلللر، وسللليلللشلللارك 
فلليلله أكللثللر ملللن 1,000 شللخللص ملللن قلللادة 
الحكومات في المنطقة والعاملين في 

القطاع الرقمي ورواد األعمال.
سللُيللقللام الللمللؤتللمللر فلللي فللنللدق كللورتلليللارد 
بللللللاي ملللللاريلللللوت ويلللجلللملللع أكللللثللللر ملللللن 90 
لللا، بللاإلضللافللة إلللى 

ً
للا و40 علللارض

ً
مللتللحللدث

أهللللّم الللشللركللات الللراعلليللة، بللمللا فلليللهللا بنك 
بلللللوبللللليلللللان وشللللللركللللللة ديللللجلللليللللتللللال مللليلللديلللا 
الللتللمللويللل  سللليلللرفللليلللسلللز )DMS( وبلللليللللت 

 )KUWAITNET( نللت الكويتي وكللويللت 
والخليجية لإلعان والعاقات العامة 
 KISP Venturesو  VIVA Kuwaitو
وفلللللللللللوارد )Floward( وJustClean و
 SMEوشركة وايللف مايكر و DotSpace

Law  وكريم.
وسللللليلللللصلللللدر اللللللملللللؤتلللللملللللر فلللللللي نلللسلللخلللتللله 
الثالثة في الكويت تقرير عن الشركات 
فللي االبللتللكللار والتنوع  التقنية الناشئة 
االقللللتللللصللللادي فللللي اللللكلللويلللت للللعلللام 2018 
فللي الللثللامللن مللن أكللتللوبللر والللللذي يللتللنللاول 
تللواجلله هذه  الللتللي  التحديات الرئيسية 

الشركات الناشئة في هذا المجال.

 »األرزان«: 963 مليون دينار أرباح الشركات
املدرجة في »فوتسي«

األداء السعري لألسهم املدرجة ضمن املؤشر على أساس ربع سنوي
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