
محمد اإلتربي 

 قال جاسم زينل، على هامش الجمعية، في تصريح خاص 
لـــ "الــجــريــدة"، إن هــنــاك خــطــة تــطــويــر طــمــوحــة لــشــركــة أرزان، 
مؤكدا أن الشركة زرعت خالل السنوات الماضية العديد من 
االستثمارات والــفــرص المجدية، وسيتم جني الثمار خالل 

المرحلة المقبلة. 
وأكـــد أن هــنــاك تــفــاؤال كــبــيــرا وتطلعا إيــجــابــيــا الســتــفــادة 
الشركة من حصة البورصة التي فازت فيها ضمن تحالف في 

عملية خصخصة ناجحة.
ــاف، ردا على ســـؤال بخصوص تقسيم الــشــركــة، أنه  وأضــ
ستكون هناك أصول غير مدرجة تحت كيان وأصول مدرجة 
مــدرة تحت الكيان الــمــدرج، وسيكون مقابل كــل سهم حالي 

سهمان للمساهم بحسب التوجه األولي والمبدئي حاليا. 
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أسعار صرف العمالت العربية

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

»أرزان«: نهدف الستدامة في نمو حقوق المساهمين والربحية
• القطامي: المجموعة واصلت تطبيق استراتيجيتها التي تحقق لها التنوع في مصادر الدخل

• زينل: نركز على تنويع مصادر الدخل للتقليل من مخاطر التقلبات االقتصادية والجيوسياسية 
قــالــت رئــيــســة مــجــلــس اإلدارة 
في مجموعة أرزان المالية، وفاء 
القطامي، إن المجموعة واصلت 
تــطــبــيــق اســتــراتــيــجــيــتــهــا الــتــي 
تــحــقــق لــهــا الــتــنــوع فـــي مــصــادر 
الـــــــدخـــــــل مـــــــن خـــــــــالل مـــنـــتـــجـــات 
وخـــدمـــات مــمــيــزة لــلــعــمــالء، مما 
يــؤهــلــهــا فـــي الــمــســتــقــبــل الــقــريــب 
ــة الـــمـــجـــمـــوعـــة  ــانــ ــكــ لــــتــــرســــيــــخ مــ
ضمن الشركات الرائدة في دولة 
الكويت والمنطقة، إذ تهدف إلى 
تحقيق االستدامة في نمو حقوق 
الــمــســاهــمــيــن وزيــــــادة الــربــحــيــة، 

مما يضمن لها مــواصــلــة النمو 
والمزيد من النجاح. 

ــامــــي، خــــالل  ــطــ ــقــ وأضــــــافــــــت الــ
اجـــتـــمـــاع الـــجـــمـــعـــيـــة الــعــمــومــيــة 
أمــس، أن أســعــار النفط تراجعت 
فــي الــربــع األخــيــر مــن عــام 2018، 
بـــعـــد أن تــحــســنــت األســــعــــار فــي 
النصف األول من العام، وساهم 
هذا االرتفاع في تعزيز موازنات 
الــحــكــومــات الخليجية وتحّسن 
أوضاعها المالية، إال أنها تأثرت 
ــثـــانـــي مــن   فــــي الـــنـــصـــف الـ

ً
ســـلـــبـــا

 لــمــتــغــيــرات الــســوق 
ً
الـــعـــام، نـــظـــرا

وانخفاض سعر النفط.
وتمكنت الكويت من الصمود، 
ــــذه  ــي مـــــواجـــــهـــــة هـ ــ ــ ــــت فـ ــــحـ ــــجـ ونـ
التقلبات المحيطة بــهــا، بسبب 
سعر التعادل للنفط في موازنة 
الدولة، لذا احتفظت بالتصنيفات 
االئتمانية القوية، وحقق الناتج 
 بنسبة 

ً
المحلي اإلجــمــالــي نــمــوا

2.9 في المئة، وارتفع معدل نمو 
الــنــاتــج غير النفطي بنسبة 2.8 

في المئة. 
أمـــا عــلــى الــمــســتــوى العالمي، 
ــواق الــمــالــيــة  ــ فــقــد تــعــرضــت األســ
العالمية لهزة قوية في النصف 
الــثــانــي مــن عــام 2018 إثــر تزايد 
ــرات الـــســـيـــاســـيـــة، ومــنــهــا  ــوتــ ــتــ الــ
الــحــرب الــتــجــاريــة بــيــن الــواليــات 
الــمــتــحــدة والـــصـــيـــن، واســـتـــمـــرار 

ــفــــدرالــــي األمـــيـــركـــي فــي  الـــبـــنـــك الــ
تشديد السياسة النقدية، وذلك 
من خالل رفع أسعار الفائدة أربع 
ــذي  ــام 2018، والــ ــرات خــــالل عــ ــ مـ
 على أسواق األوراق 

ً
انعكس سلبا

ــيــــة، وخــــســــارة  ــيــــركــ ــيـــة األمــ ــالـ الـــمـ
مكاسبها خالل العام. 

وتابعت قائلة: "وعلى الصعيد 
األوروبــــــــي مـــا زالـــــت مــفــاوضــات 
ــاد  ــروج بــريــطــانــيــا مــــن االتـــحـ ــ خــ
األوروبــــي وإمــكــان عــدم التوصل 
إلـــى حـــل ُمــــرض بــهــذا الـــشـــأن من 
األمـــــــور الـــمـــؤثـــرة عـــلـــى الــســاحــة 
االقتصادية، لما له من أثــر على 
نمو المملكة المتحدة وقدرتها 

ــــدول  عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل مــــع بــقــيــة الـ
ــة. وفـــي الــجــانــب اآلخـــر  ــيــ األوروبــ
يـــتـــعـــرض االقــــتــــصــــاد األوروبـــــــي 
للتراجع بسبب الخالف السياسي 
ــي والــــدول  ــ بــيــن االتـــحـــاد األوروبــ
األعــضــاء، إلــى جانب السياسات 
التجارية الحمائية التي تبثها 

الواليات المتحدة. 
وفي ضوء ما سبق من البيئة 
التشغيلية لــلــمــجــمــوعــة، واصـــل 
مجلس إدارة المجموعة ممارسة 
مــهــامــه فـــي تــقــديــم الــتــوجــيــهــات 
الحكيمة لــــإدارة التنفيذية في 
تــنــفــيــذ خــطــط واســتــراتــيــجــيــات 
المجموعة، بما يحقق األهــداف 

ــد عـــززنـــا  ــ الـــســـامـــيـــة لـــلـــشـــركـــة. وقـ
ميثاق مجلس اإلدارة وسياسة 
الـــحـــوكـــمـــة الــســلــيــمــة لــلــشــركــات، 
والتي تعد حجر األساس لنجاح 

واستدامة الشركات. 
، وبالرغم من التحديات 

ً
وأخيرا

ــي تــــواجــــهــــهــــا  ــ ــتــ ــ ــ الــــمــــســــتــــمــــرة ال
ــد اســـتـــطـــاعـــت  ــقــ ــة، فــ ــمــــوعــ ــمــــجــ الــ
تــحــقــيــق نــتــائــج إيــجــابــيــة خــالل 
الــعــام، حيث تمكنت مــن تحقيق 
إيـــــــــرادات تــشــغــيــلــيــة قــــدرهــــا 8.6 
ماليين دينار عن السنة المالية 
الــمــنــتــهــيــة فــــي ديــســمــبــر 2018، 
مقارنة مع العام الماضي 2017، 
التي بلغت 8 ماليين، كما حققت 

ــافـــي أربـــــــاح بــلــغ  الــمــجــمــوعــة صـ
2.5 مليون ديــنــار فــي عــام ٢٠١٨ 
مقارنة مع أرباح بلغت 1.7 مليون 

في ٢٠١٧. 
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال الــــرئــــيــــس 
الــتــنــفــيــذي فـــي شـــركـــة مــجــمــوعــة 
أرزان الــمــالــيــة، جــاســم زيــنــل، إن 
 
ً
اإلدارة التنفيذية تــبــذل جــهــودا

حــثــيــثــة لــخــلــق مـــؤســـســـة مــالــيــة 
مــــرمــــوقــــة لــلــتــنــبــؤ بــالــمــســتــقــبــل 
ــز الــــــريــــــادي فــي  ــركــ ــمــ ــريــــب الــ ــقــ الــ

صناعة المال واالستثمار. 
ــنـــويـــع  وأضــــــــــــاف زيـــــنـــــل أن تـ
مصادر دخل المجموعة للتقليل 
من مخاطر التقلبات اإلقتصادية 

والجيوسياسية سيظل هدفنا، 
مــوضــحــا أن اإلدارة الــتــنــفــيــذيــة 
تتطلع لتعزيز مكانة المجموعة 
على مستوى الخدمات الرئيسية 
الــتــي تــقــدمــهــا الـــشـــركـــة، والــعــمــل 
على زيـــادة النمو فــي القطاعات 
المستهدفة. وأخــيــرا االســتــفــادة 
من الفرص االستثمارية في الدول 

التي توجد فيها المجموعة. 
وأقرت »عمومية« الشركة عدم 

توزيع أرباح عن عام 2018.

وفاء القطامي مترئسة الجمعية العمومية  )تصوير عبدالله الخلف(

»كميفك« توقع عقد خدمات »شؤون القّصر«
أعــلــن الــمــهــنــدس أحــمــد الــردعــان 
الـــمـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــقــطــاع تــطــويــر 
ــمـــال بــشــركــة الــكــويــت والــشــرق  األعـ
األوسط "كميفك" توقيع عقد خدمات 
بين الشركة والهيئة العامة لشؤون 
ــهــــدف لـــتـــقـــديـــم خـــدمـــات  ــر يــ ــّصــ ــقــ الــ
متكاملة إلدارة وتنظيم ومتابعة 

أسهم المشمولين بالرعاية.
وقــــــــــال الــــــــردعــــــــان فــــــي تـــصـــريـــح 
ــك يـــأتـــي من  ــــس، إن ذلــ صــحــافــي أمـ
خــــالل نـــظـــام آلــــي حـــديـــث ومــتــطــور 
خاص بهؤالء، يتمكن خالله موظفو 
الهيئة الــعــامــة لــشــؤون الــقــّصــر من 
مــتــابــعــة حــســابــات ورصـــيـــد أســهــم 
ــيـــن بـــرعـــايـــتـــهـــم  ــولـ ــمـ ــمـــشـ ــع الـ ــيـ ــمـ جـ
وأوضــاعــهــم الــمــالــيــة الــيــومــيــة بناء 
على أســعــار اإلقــفــاالت اليومية في 

جميع األسواق.
وأوضح أن من شأن ذلك تسهيل 
عملية المتابعة وتنظيم وترتيب 
العمل لدى الهيئة نحو إسراع العمل 
فـــي اســـتـــخـــراج الـــتـــقـــاريـــر الــشــامــلــة 
والتفصيلية لكل قــاصــر ومشمول 

بالرعاية.
وأشار إلى أنه بذلك تكون شركة 

ــااًل لـــتـــعـــاون الــقــطــاع  ــثــ "كـــمـــيـــفـــك" مــ
الــخــاص مــع الــقــطــاع الــحــكــومــي من 
خــالل تقديم خــدمــات مميزة تعمل 
عــلــى مـــســـاعـــدة الـــقـــطـــاع الــحــكــومــي 
 
ً
بتسهيل وتسريع أعماله خصوصا

تقديم هذه الخدمة ألبنائنا األيتام 
وكل مشمول بالرعاية.

وجـــــرى حــفــل تــوقــيــع الــعــقــد في 
مكاتب الهيئة ومثل الهيئة العامة 
لــشــؤون الــقــّصــر الــمــديــر الــعــام بــراك 
الشيتان، وشــركــة الكويت والشرق 
األوسط لالستثمار المالي الرئيس 

التنفيذي عادل الحميضي. 
وتــــم ذلــــك بــحــضــور م. الـــردعـــان، 

وكـــرســـتـــي كــــــوالثــــــوران مــــديــــر عـــام 
اإلدارة الــمــالــيــة فــي "كــمــيــفــك"، وكــل 
مــن صــالــحــة بــن ثــانــي مــديــرة إدارة 
النشاط التجاري للشركات، وهند 

الرغيب من إدارة المحاسبة.

لقطة جماعية عقب التوقيع

»التجاري« يقدم خدمة توصيل العيادي لعمالء 
الخدمات المصرفية الشخصية

في إطار سعيه الدائم لخدمة عمالئه 
عــلــى نــحــو أفـــضـــل، وحـــرصـــا مــنــه على 
تــوفــيــر جــهــدهــم ووقــتــهــم، أعــلــن البنك 
التجاري الكويتي تقديم خدمة توصيل 
ــيــــادي مـــجـــانـــا لـــعـــمـــالء الـــخـــدمـــات  ــعــ الــ
المصرفية الشخصية، من خالل تطبيق 
Cash Xpress عبر "التجاري أون الين"، 
وكـــذلـــك تــطــبــيــق الــبــنــك عــلــى الــهــواتــف 
الــذكــيــة CBK Mobile، حــيــث تتضمن 
الخدمة توصيل العيادي للعمالء إلى 
ــه، عــبــر خــدمــة  ــذي يـــحـــددونـ ــ الـــمـــكـــان الـ
المساعد الشخصي في البنك التجاري 

بالتعاون مع شركة "يمناك".
ــالـــت رئـــيـــســـة الـــخـــدمـــات  ــا، قـ ــ ــــدورهـ بـ
المصرفية الشخصية، قطاع الخدمات 
الــمــصــرفــيــة لـــأفـــراد بــالــبــنــك الــتــجــاري 
الكويتي نـــورا كــايــد "يــقــدم البنك هذه 
الخدمة ضمن خدمات التجاري المميزة 
المقدمة لعمالء الــخــدمــات المصرفية 
الشخصية بمناسبة قــرب حلول عيد 
الفطر، بما يوفر عليهم عناء االزدحام 
والـــذهـــاب إلـــى فـــروع الــبــنــك واالنــتــظــار 
الســتــالم الــعــيــادي، حــيــث تــأتــي خدمة 

تــوصــيــل الــعــيــادي ضــمــن باقة 
الــمــزايــا والــخــدمــات المتنوعة 
الـــــتـــــي يـــــحـــــرص الــــبــــنــــك عــلــى 
تــطــويــرهــا بــمــا يـــوفـــر خــدمــة 
ــعــــمــــالء الــــخــــدمــــات  ــيــــزة لــ ــمــ مــ

المصرفية الشخصية". 
وأضــافــت كــايــد أن خدمة 
تــوصــيــل الــعــيــادي حصرية 
لعمالء الخدمات المصرفية 

الــشــخــصــيــة، والـــحـــد األدنـــــى لطلب 
الخدمة هو 100 دينار، والحد األقصى 
2000، مبينة أن هــذه الــخــدمــة متاحة 
للطلبات التي يتم تقديمها حتى 29 
مـــايـــو 2019، وأن تــوصــيــل الــعــيــادي 
سيكون في غضون يومين من تاريخ 

الطلب. 
وعن أوقات تسليم العيادي، قالت إنه 
سيتم توصيلها من العاشرة صباحا 
حتى الثالثة عصرا، ومن الثامنة مساء 
حــتــى منتصف الــلــيــل، حــيــث سيتلقى 
العميل اتصاال من المساعد الشخصي 
بالبنك الــتــابــع لــشــركــة يــمــنــاك لتأكيد 
ــيــــادي"،  ــعــ ــوم تــســلــيــم "الــ ــ الـــطـــلـــب فــــي يـ

ويتعين عــلــى العميل اســتــالم النقود 
الــجــديــدة شخصيا بعد إبـــراز بطاقته 
المدنية، والتأكد من المبلغ قبل التوقيع 

على إيصال االستالم.
ــن الـــمـــعـــروف أن الــبــنــك يــحــرص  ومــ
ــأة عــــمــــالئــــه عــلــى  ــ ــافـ ــ ــكـ ــ  عــــلــــى مـ

ً
دومـــــــــــا

اختيارهم التجاري كمصدر لخدماتهم 
ومنتجاتهم المصرفية، السيما عمالء 
ــيـــة الــشــخــصــيــة،  الــــخــــدمــــات الـــمـــصـــرفـ
حــيــث يــســعــى الــبــنــك لــتــقــديــم خــدمــات 
فريدة ومميزة لهم تفي باحتياجاتهم 
المصرفية وترتقي لمستوى تطلعاتهم. 

»زين« ترعى حفل »قرقيعان« هيئة 
ذوي اإلعاقة في دور الرعاية 

أعلنت شركة "زيــن" رعايتها الرئيسية لحفل 
مته الهيئة العامة لشؤون 

ّ
"القرقيعان" الــذي نظ

ذوي اإلعاقة في دور الرعاية االجتماعية التابعة 
لـــوزارة الــشــؤون االجتماعية والــعــمــل، لمشاركة 
األيتام والمسنين وذوي االحتياجات الخاصة 
فرحة الشهر الفضيل ضمن حملتها الرمضانية 

"زين الشهور".
وقــالــت الــشــركــة فــي بــيــان صــحــافــي أمــــس، إن 
الــحــفــل شــهــد حــضــور كــل مــن الــســفــيــر األمــيــركــي 
لــدى الــبــالد لــورانــس سيلڤرمان، ونــائــب المدير 
العام لقطاع الشؤون التعليمية والتأهيل بهيئة 
ذوي اإلعاقة أنور األنصاري، والرئيس التنفيذي 
لــلــعــالقــات واالتــــصــــاالت فـــي زيــــن الــكــويــت ولــيــد 
الخشتي، ونــائــب مدير قطاع الــخــدمــات الطبية 
والنفسية واالجتماعية بالهيئة الــعــامــة لــذوي 
اإلعاقة هنادي المبيليش، والشيخة سهيلة سالم 
الصباح، ومجموعة من ممثلي الوزارات والهيئات 

والسفارات المختلفة في الدولة. 
ــــن" أن تــعــاونــهــا الــمــســتــمــر مع  وأوضـــحـــت "زيـ
إدارة الــرعــايــة االجــتــمــاعــيــة إلنــجــاح هـــذا الحفل 
 يأتي في إطار استراتيجيتها للمسؤولية 

ً
سنويا

االجتماعية واالستدامة، إذ تتولى "زين" من خالل 
هــذا التعاون مشاركة األيــتــام والمسنين وذوي 
االحتياجات الخاصة فرحة المناسبات المختلفة 
على مدار العام، ومنها المناسبات التي تأتي مع 
شهر رمضان المبارك مثل "القرقيعان" وغيرها. 
وبّينت الشركة أن فريقها التطوعي قدم خالل 
الحفل "الــقــرقــيــعــان" والــهــدايــا واأللــعــاب لأيتام 
والمسنين وذوي االحتياجات الخاصة، باإلضافة 
إلى المشاركة في مختلف الفعاليات التي شهدها 
الحفل، وهي اللفتة التي عكست األجواء التراثية 

الرمضانية الجميلة رغبة منها إلضــفــاء لمسة 
 
ً
وفاء لهذه الفئات العزيزة من المجتمع خصوصا

خالل الشهر الفضيل. 
وأضـــافـــت زيـــن أنــهــا تــتــولــى تنظيم الـــزيـــارات 
اإلنسانية لــدور الرعاية االجتماعية على مــدار 
الــعــام وفــي مختلف المناسبات وفــي مقدمتها 
شهر رمضان المبارك، بمشاركة فريق متطوعي 
الشركة الذين يقومون بمشاركة فرحة المناسبات 
واألعياد المختلفة بالتعاون مع إدارة دور الرعاية 
 لــروح 

ً
االجتماعية فــي وزارة الــشــؤون، انعكاسا
الخير التي يتسم بها المجتمع الكويتي. 

وأكـــدت الــشــركــة أنــهــا تــؤمــن بــأن مسؤوليتها 
ــة أمــــر بـــالـــغ األهــمــيــة  ــدامـ ــتـ ــاالت االسـ ــجـ ــاه مـ ــجـ اتـ
بالنسبة لها، وينعكس ذلك من خالل استراتيجية 
ف 

ّ
الشركة في تنّوع برنامجها الرمضاني المكث

الــذي يهدف إلى مشاركة جميع فئات المجتمع 
بركة وفرحة الشهر الفضيل. 

 في تعزيز 
ً
وأضافت "زين" أنها لن تدخر جهدا

جسور اتصاالتها مع عمالئها والمجتمع الذي 
تعمل فيه، إذ لطالما سعت إلــى ترسيخ مفهوم 
 من خالل تكثيف برامجها في 

ً
االستدامة عمليا

شهر رمضان المبارك، باعتبارها من المؤسسات 
االقتصادية الرائدة التي تؤمن أن لديها رسالة 

والتزامات حقيقية اتجاه المجتمع.
وأفادت الشركة بأن التزامها المستمر في تقديم 
قيمة مضافة للمجتمع، هو ما يجعلها تحرص 
 فــي الحياة، 

ً
على تــنــاول القضايا األكــثــر تــأثــيــرا

مبينة أن حملتها الرمضانية "زين الشهور" تأتي 
لتترجم هذا التوجه، إذ تحمل معها رسالة تحث 
على الــتــقــارب والــتــراحــم والــمــشــاركــة فــي الحياة 

ونشر السالم في العالم.

سيلڤرمان يتوسط الخشتي وفريق »زين« ومنظمي الحفل ونزالء دور الرعاية 

»Ooredoo« تدعم المشاريع 
الشبابية في »سوق »مروج« الرمضاني
أعلنت "Ooredoo"، دعمها لمشروع "ســوق مروج" 
الذي يدعم المشاريع الشبابية، والذي أقيم في مجمع 
مروج للعام الرابع على التوالي في 17 مايو الجاري، 
وضم المنتجات الغذائية والحرف اليدوية والزراعية، 
إضــافــة إلــى الــقــســم المخصص لأطعمة الـــذي يسلط 

الضوء على تنوع األطعمة المحلية. 
وقالت "Ooredoo" في بيان صحافي أمس، إنه في 
هذا الشهر الفضيل تم توفير مساحة وفيرة للكثير من 
المشاريع المحلية كي تشارك في هذا السوق دون أي 
 "Ooredoo" للطاقات الشبابية. وشاركت 

ً
مقابل دعما

فرحة االحتفال بالقرقيعان مع األطفال في السوق، من 
خالل توزيع صناديق القرقيعان المليئة بالمفاجآت 

اللذيذة.
لـــمـــؤســـســـي   وقـــــــــال مـــــديـــــر أول إدارة االتـــــــصـــــــال ا
لـــ "Ooredoo" الــكــويــت مــجــبــل األيــــوب، "نــحــن ســعــداء 
بــدعــمــنــا لــهــذا الــمــشــروع الــشــبــابــي الــمــمــيــز الـــذي يبرز 
إبـــداعـــات الــمــشــاريــع الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة الــحــجــم 
 خالل شهر رمضان 

ً
في مختلف المجاالت، خصوصا

ــا لـــلـــشـــبـــاب مــمــتــد عـــبـــر ســيــاســتــنــا  ــنـ ــمـ ــبــــارك، ودعـ ــمــ الــ
للمسؤولية االجتماعية المبنية على قيم التواصل 
واالهــتــمــام والــتــحــدي، ونــحــن نــســعــى إلـــى المساهمة 
في دعم الشباب من خالل استراتيجيتنا للمسؤولية 

االجتماعية الممتدة طوال العام".

صورة جماعية لفريق »نعين ونعاون« التطوعي

القادم أفضل 
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القطامي: مواصلة تنويع 
مصادر الدخل عبر منتجات 

وخدمات متمّيزة

زينل: نسعى إلى خلق 
مؤسسة مالية مرموقة 

مع تقليص مخاطر التقّلبات 
االقتصادية والجيوسياسية

من ركائز إستراتيجيتنا رفع 
كفاءة وجودة الخدمات 

المالية واالستثمارية 
والتوّسع في االستشارات

النفط الملوث يتسبب
في أكبر تعطل لإلمدادات 

الروسية على اإلطالق

موسكو تخسر مليار دوالر 
إيرادات تصدير في أول 

أسبوعين من مايو

مشترون غربيون يجّمدون 
مدفوعاتهم.. والروس 

يطالبونهم بالدفع
ثم طلب التعويض 

تجار روس يحاولون شحن 
النفط الملوث إلى آسيا بخصم 

يصل إلى 20 دوالراً للبرميل 

إعادة هيكلة وتحقيق االستدامة في نمو حقوق المساهمين والربحية

«أرزان»: إستراتيجية جديدة حتى 2021

جانب من العمومية | تصوير هشام خبيز

تامر حّماد 

قالت رئيسة مجلس االدارة في شركة مجموعة 
املــجــمــوعــة  إن  الـــقـــطـــامـــي:  وفــــــاء  املـــالـــيـــة  أرزان 
واصلت في 2018 تطبيق استراتيجيتها التي 
ق لها التنّوع في مصادر الدخل، من خالل 

ّ
تحق

منتجات وخدمات مميزة للعمالء، ما يؤّهلها 
املجموعة  مكانة  ترسيخ  القريب  املستقبل  في 
ضـــمـــن الـــشـــركـــات الـــــرائـــــدة فــــي دولــــــة الــكــويــت 
واملــنــطــقــة. ويــضــمــن لــهــا كــذلــك مــواصــلــة النمو 

وتحقيق املزيد من النجاح.
املــجــمــوعــة  إدارة  مـــجـــلـــس  مــــواصــــلــــة  وأكــــــــدت 
التوجيهات لإلدارة  ممارسة مهامه في تقديم 
الــتــنــفــيــذيــة فــي تنفيذ خــطــط واســتــراتــيــجــيــات 
ق األهداف السامية للشركة، 

ّ
املجموعة بما يحق

تـــعـــزيـــز مـــيـــثـــاق مــجــلــس اإلدارة  إلـــــى  مـــشـــيـــرة 
وســيــاســة الــحــوكــمــة السليمة الــتــي تــعــد حجر 

األساس لنجاح الشركات واستدامتها.
وأوضحت القطامي، خالل الجمعية العمومية 
لـــلـــشـــركـــة أمــــــس، الـــتـــي عـــقـــدت بـــحـــضـــور %82 
مــن املــســاهــمــني، انــه على الــرغــم مــن التحديات 
املــــســــتــــمــــرة الــــتــــي تــــواجــــهــــا املــــجــــمــــوعــــة، فــقــد 
اســـتـــطـــاعـــت تــحــقــيــق نـــتـــائـــج إيـــجـــابـــيـــة خـــالل 
إيـــرادات  تحقيق  مــن  تمّكنت  حيث   ،2018 عــام 
مــقــارنــة  ديـــنـــار،  مــاليــني   8.6 قــدرهــا  تشغيلية، 
التشغيلية  إيــــراداتــــه  بــلــغــت  الــــذي   2017 بــعــام 
املجموعة صافي  قت 

ّ
كما حق ديــنــار،  8 ماليني 

أربـــاح، بلغت 2.5 مليون ديــنــار فــي عــام 2018، 
مقارنة بأرباح بلغت 1.7 مليون دينار في عام 

 .2017
ولـــفـــتـــت إلـــــى أن اســــعــــار الـــنـــفـــط تـــراجـــعـــت فــي 
الــربــع األخــيــر مــن عــام 2018، بعد أن تحّسنت 
قـــائـــلـــة إن هـــذا  الــــعــــام،  الـــنـــصـــف األول مــــن  فــــي 
االرتفاع ساهم في تعزيز موازنات الحكومات 
أنها  اال  املالية،  أوضاعها  وتحّسن  الخليجية 
تأثرت سلبًا في النصف الثاني من العام، نظرًا 
النفط.  سعر  وانخفاض  السوق  متغّيرات  الــى 
وأوضـــحـــت أن الــكــويــت تــمــّكــنــت مـــن الــصــمــود، 
بها،  املحيطة  التقلبات  مواجهة  فــي  ونجحت 
بسبب سعر التعادل للنفط في موازنة الدولة؛ 
القوية،  االئتمانية  بالتصنيفات  احتفظت  لــذا 
ــق الــنــاتــج املحلي اإلجــمــالــي نــمــّوًا بنسبة 

ّ
وحــق

النفطي  غير  الناتج  نمو  معدل  وارتــفــع   ،%2.9
بنسبة %2.8.

إن  القطامي  فقالت  العاملي،  املستوى  على  أمــا 
األسواق املالية العاملية تعرضت إلى هزة قوية 
في النصف الثاني من عام 2018 على اثر تزايد 
التجارية  الحرب  ومنها  السياسية،  التوترات 

بني الواليات املتحدة والصني، وكذلك استمرار 
الــبــنــك الــفــدرالــي األمــيــركــي بــتــشــديــد السياسة 
النقدية من خالل رفع أسعار الفائدة أربع مرات 
خالل عام 2018، الذي انعكس سلبًا على أسواق 
األمــيــركــيــة وخــســارة مكاسبها  املــالــيــة  األوراق 

خالل العام.
وتـــابـــعـــت: عــلــى الــصــعــيــد األوروبــــــــي مـــا زالـــت 
مــــفــــاوضــــات خـــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن االتــــحــــاد 
األوربـــــي وإمــكــانــيــة عـــدم الــتــوصــل لــحــل مــرض 
بــهــذا الــشــأن مــن األمــــور املـــؤثـــرة عــلــى الــســاحــة 
االقتصادية، ملا له أثر على نمو اململكة املتحدة 
وقدرتها على التعامل مع بقية الدول األوروبية. 
وفي الجانب اآلخر يتعرض االقتصاد األوربي 
لــــلــــتــــراجــــع بـــســـبـــب الـــــخـــــالف الــــســــيــــاســــي بــني 
االتحاد األوروبــي والــدول األعضاء إلى جانب 
الــســيــاســات الــتــجــاريــة الــحــمــائــيــة الــتــي تبثها 

الواليات املتحدة.

مركز ريادي 
مــن جــانــبــه، قـــال الــرئــيــس التنفيذي فــي شركة 
اإلدارة  إن  زينل  جاسم  املالية  أرزان  مجموعة 
التنفيذية تبذل جهودًا حثيثة لخلق مؤسسة 
مالية مرموقة تتبوأ في املستقبل القريب املركز 

الريادي في صناعة املال واالستثمار. 

وأضــــــاف أن تــنــويــع مـــصـــادر دخــــل املــجــمــوعــة 
لــلــتــقــلــيــل مـــن مــخــاطــر الــتــقــلــبــات االقــتــصــاديــة 
والـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة ســيــظــل هـــدفـــنـــا، مــوضــحــا 
مــكــانــة  لــتــعــزيــز  تــتــطــلــع  الــتــنــفــيــذيــة  اإلدارة  أن 
املــجــمــوعــة عــلــى مــســتــوى الــخــدمــات الرئيسية 

التي تقدمها الشركة، والعمل على زيادة النمو 
في القطاعات املستهدفة. وأخيرًا االستفادة من 
الفرص االستثمارية في الدول التي توجد فيها 

املجموعة.
واســـتـــعـــرض زيـــنـــل أداء املــجــمــوعــة خــــالل عــام 

عام  خــالل  املجموعة  «استطاعت  قــائــًال:   2018
2018 تحقيق املزيد من اإلنجازات والنجاحات 
من خالل تنفيذ االستراتيجية التي انتهت في 

نهاية العام». 
وتـــابـــع «لـــقـــد أثـــــرت الـــعـــوامـــل الــجــيــوســيــاســيــة 
وتـــذبـــذب أســعــار الــنــفــط عــلــى األســـــواق املــالــيــة 
والنمو االقتصادي في املنطقة على مــدار عام 
2018، كما تراجعت أسعار النفط بنهاية العام 
لتمحو نسبة كبيرة من املكاسب التي حققتها 
فـــي الــفــتــرة الــســابــقــة مـــن الـــعـــام، مــمــا أدى إلــى 

تباطؤ خطط التنمية في املنطقة».
كما تعرضت األسواق املالية العاملية لهزة قوية 
في الربع األخير من العام بسبب ظهور بعض 
من العالمات الدالة على تباطؤ نمو االقتصاد 
سيما  ال  السياسية،  التوترات  وتــزايــد  العاملي 
الحرب التجارية بني الصني والواليات املتحدة 
األمــيــركــيــة، بـــاإلضـــافـــة إلــــى تــشــديــد الــســيــاســة 
األميركي  الفدرالي  استمرار  خالل  من  النقدية 
زيـــــادة أســـعـــار الـــفـــائـــدة، مــمــا أدى إلــــى تــراجــع 
املكاسب  لتمحو  بشدة  املالية  األوراق  أســـواق 

التي حققتها خالل العام.
وأخـــيـــرًا، مــســألــة انــفــصــال املــمــلــكــة املــتــحــدة عن 
االتــــحــــاد األوروبــــــــي وإمـــكـــانـــيـــة عــــدم الــتــوصــل 
لحل يرضي الطرفني وآثار ذلك على االقتصاد 

الــبــريــطــانــي. وتــشــيــر تــوقــعــات صــنــدوق النقد 
الدولي إلى احتمالية تباطؤ النمو االقتصادي 
إلـــى %3.5  الــعــاملــي مــن 3.7% خـــالل عـــام 2018 

خالل عام 2019 بسبب تزايد املخاطر.

الهدف الرئيسي
وتــــابــــع زيــــنــــل: فــــي ضـــــوء الــبــيــئــة الــتــشــغــيــلــيــة 
هدفنا  سيكون  والــدولــيــة،  واإلقليمية  املحلية 
الرئيسي في عام 2019 هو تحقيق استراتيجية 
ـــ 2021  ـــ ـــ ـ الـــقـــادمـــة 2019  لــلــســنــوات  املــجــمــوعــة 
العاملية  االقــتــصــادات  فــي  الــتــطــورات  ومتابعة 
الالزمة  الــقــرارات  واإلقليمية عــن كثب واتــخــاذ 
املعطيات  وفـــق  االســتــراتــيــجــيــة  مــســار  لتعديل 
املتوافرة بحيث نتمكن من الوصول إلى أهداف 

املجموعة وعمالئنا خالل عام 2019.
األســــــاســــــيــــــة  الـــــــركـــــــائـــــــز  أهـــــــــــم  أن  وأوضــــــــــــــــح 

لالستراتيجية الجديدة، تتمثل في:
1 - إعــادة هيكلة املجموعة وذلــك بهدف زيادة 

كفاءة وربحية املجموعة.
التوسع في األعمال املستهدفة والخدمات   -  2

االستشارية.
3 - رفــــــع كـــــفـــــاءة وجـــــــــودة الــــخــــدمــــات املـــالـــيـــة 

واالستثمارية للعمالء.
4 - تحقيق االستدامة في نمو حقوق املساهمني 

وزيادة الربحية.
وأشار زينل الى ان املجموعة تواصل االستثمار 
فــي أهـــم أصــــول الــشــركــة (املــوظــفــني) مــن خــالل 
تصميم برنامج تدريب متطور وشامل لجميع 
قــطــاعــات املــجــمــوعــة مـــن دون اســتــثــنــاء وذلـــك 
تـــهـــم لــتــأمــني  بـــهـــدف تــنــمــيــة مـــهـــاراتـــهـــم وكـــفـــاء
أهمية  على  تؤكد  اإلدارة  أن  كما  األداء.  جــودة 
جـــذب الـــكـــفـــاءات الــشــابــة مـــن حــديــثــي الــتــخــرج 
لــالنــضــمــام إلـــى الــشــركــة وذلــــك مــن خـــالل خلق 

بيئة عمل مشجعة للطموحني.
املـــالـــيـــة  ارزان  مـــجـــمـــوعـــة  بـــــــان  زيــــنــــل  وأفــــــــــاد 
ســـــوف تــســتــمــر فــــي تـــطـــويـــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
لــلــمــجــمــوعــة لـــتـــواكـــب الـــتـــطـــور فــــي الـــخـــدمـــات 
املجموعة  تقدمها  التي  واالستثمارية  املالية 
بتوسيع  اإلدارة  قــامــت  حــيــث  لــلــمــســتــثــمــريــن، 
نــــطــــاق الـــتـــقـــنـــيـــات والـــعـــمـــلـــيـــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة 
املجموعة.  إدارات  جميع  لتشمل  املستخدمة 
وســـيـــظـــل الـــتـــطـــويـــر الــتــكــنــولــوجــي مــــن ضــمــن 
قــائــمــة أولــويــاتــنــا خـــالل الــســنــوات املقبلة مما 
يعزز مكانة الشركة إلى مرتبة متقدمة مقارنة 
وسهولة  عمالئنا  رضــا  ويضمن  بمنافساتها 

التواصل معهم.
جميع  على  العمومية  الجمعية  ووافــقــت  هــذا 
بنود جدول االعمال بما فيها عدم توزيع أرباح 

على املساهمني عن عام 2018.

رؤية 2021 تخلق قيمة مضافة للعمالء 
والمساهمين 

قال مسؤول التسويق والعالقات العامة فواز املنيع ان رؤية الشركة بحلول عام ٢٠٢١ 
أن تصبح 

شركة بارزة ورائدة في االستشارات املالية والتمويل عن طريق تقديم خدمات تمتاز 
بالجودة والتعقل واألداء املرتفع والشفافية العالية في األسواق العاملية، وبالتالي تنشئ 

القيمة املضافة لعمالئنا ومساهمينا
األداء  خــالل  من  للمساهمني  املــدى  طويلة  قيمة  إنشاء  هي  مهمتنا  ان  املنيع:  وتابع 
املرتفع والعوائد القوية، إذ إننا نبني شراكة مع عمالئنا على أساس الثقة واملسؤولية. 
ونسعى بكل جهد لخدمة وبناء مركز مالي قوي ومستدام من خالل تقديم الخدمات 
املالية املتنوعة مع الحفاظ على النزاهة، والكفاءة واملعايير األخالقية العالية ومواكبة 

معايير حوكمة الشركات.

«أوبك+» تدرس تأجيل اجتماع فيينا إلى أوائل يوليو

أسعار النفط ترتفع مع تصاعد التوتر 
األميركي - اإليراني

أسعار النفط تصعد مع ارتفاع التوترات السياسية في المنطقة | رويترز بفعل تصاعد  أمــس  النفط  أســعــار  ارتفعت 
الـــتـــوتـــرات بـــني إيـــــران والــــواليــــات املــتــحــدة، 
وفي ظل توقعات بأن أوبك ستواصل كبح 
اإلمــدادات هذا العام. لكن املكاسب كبحتها 
مــخــاوف مــن أن اســتــمــرار الــحــرب التجارية 
بــني واشنطن وبكني قــد يــؤدي إلــى تباطؤ 

االقتصاد العاملي.
غرينتش  بتوقيت   06:51 الساعة  وبحلول 
أمـــس، بلغت الــعــقــود اآلجــلــة لــخــام القياس 
العاملي برنت 72.18 دوالرًا للبرميل مرتفعة 
مـــع سعر  مــقــارنــة  بــاملــئــة   0.3 أو  21 ســنــتــًا 

اإلغالق السابق.
وصعدت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس 
0.5 باملئة  أو  األمــيــركــي 31 سنتًا  الــوســيــط 

إلى 63.41 دوالرًا للبرميل.
وقال رئيس األبحاث لدى «كابيتال غروب» 
للسمسرة في العقود اآلجلة بلندن جاسبر 
الولـــــر «تـــصـــاعـــد الـــتـــوتـــرات بـــني الـــواليـــات 
املــتــحــدة وإيــــــران، بــاإلضــافــة إلـــى مــؤشــرات 
عـــلـــى أن أوبـــــــك ســــتــــواصــــل تــخــفــيــضــاتــهــا 

لإلنتاج، يقودان النفط إلى االرتفاع».
وهــــدد الــرئــيــس األمـــيـــركـــي دونـــالـــد تــرامــب 
إيـــران بأنها ستواجه «قــوة هائلة» إن هي 
هـــاجـــمـــت مـــصـــالـــح الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة فــي 
الــــشــــرق األوســــــــط. يـــأتـــي هـــــذا بـــعـــد هــجــوم 
بغداد،  العراقية  العاصمة  على  صــاروخــي 
وهــو مــا تشك واشنطن فــي وقــوف جماعة 

مسلحة على صلة بإيران وراءه.
وتــأتــي الــتــوتــرات فــي ظــل ســوق تعاني من 
شـــح بــالــفــعــل فـــي الـــوقـــت الـــــذي تــكــبــح فيه 
منظمة الــبــلــدان املــصــدرة لــلــبــتــرول (أوبـــك) 
وروسيا ومنتجون آخــرون اإلمـــدادات منذ 

بداية العام لدعم األسعار.
ومن املقرر عقد اجتماع في 25 - 26 يونيو 
املـــقـــبـــل ملـــنـــاقـــشـــة ســـيـــاســـة اإلنـــــتـــــاج، ولــكــن 
املنظمة حاليًا تدرس تأجيل االجتماع إلى 
3 - 4 يوليو املقبل، وفقا ملا ذكرته مصادر 
بـــأوبـــك، مـــع إشــــــارة الــســعــوديــة لــرغــبــة في 

استمرار كبح اإلمدادات.
وقــــــال مــــصــــدران مــــن «أوبــــــــك» إن املــنــظــمــة 
وحلفاءها (أوبــك+) يدرسون تغيير موعد 
اجتماعهم القادم بخصوص سياسة إنتاج 
الــنــفــط فـــي فــيــيــنــا إلـــى الــثــالــث والـــرابـــع من 

يوليو، بدًال من 25 و26 يونيو.
وذكــرا أن تغيير موعد االجتماع قد اقترح 

ولكن لم يتم تأكيده رسميًا.

روسيا 
«رويــتــرز» أن روسيا  وأظــهــرت حــســابــات لـــ

عانت نقصا قيمته مليار دوالر في إيرادات 
أول أسبوعني من مايو، بعد  التصدير في 
اكتشاف النفط امللوث الذي عطل التدفقات 

عبر خط أنابيب ممتد إلى أوروبا.
وقـــــال اقـــتـــصـــاديـــون إن الــتــكــلــفــة الــنــهــائــيــة 
للتلوث قد تكون أعلى بعدة أضعاف، ولكن 
يبدو من املستبعد في هذه املرحلة أن يضر 
ذلك بآفاق النمو الهشة بالفعل في البالد أو 

أن يزعزع الروبل.
وتعطلت تدفقات صادرات الخام منذ أبريل 
املــــاضــــي، عــنــدمــا تـــم اكـــتـــشـــاف مــســتــويــات 
عــالــيــة مـــن الــكــلــوريــد الــعــضــوي فـــي النفط 
الذي يجري ضخه عبر خط أنابيب دروجبا 
الــروســي، الـــذي يــخــدم أملــانــيــا وبــعــض دول 

شرق أوروبا.
ولــيــس هــنــاك تقدير روســـي رســمــي لتأثير 
الــتــكــلــفــة. وفــــي مــنــتــصــف مـــايـــو، قــــدر وزيـــر 
الــطــاقــة ألــكــســنــدر نــوفــاك إجــمــالــي األضـــرار 
الناتجة عن النفط امللوث بما يقل عن 100 
مليون دوالر، لكن لم يتضح بالضبط إالم 

كان يشير.

وقــالــت املــصــادر إنــه باملقارنة مــع متوسط 
مــســتــويــات أبـــريـــل املــــاضــــي، فــــإن مــنــظــومــة 
خــطــوط أنــابــيــب روســيــا خــفــضــت إمــــدادات 
الــــنــــفــــط بـــنـــســـبـــة ســــتــــة بــــاملــــئــــة بـــــني األول 

والسادس عشر من مايو.
وذكر محللون أنه ينبغي لروسيا أن تكون 
قادرة على تعويض النقص عبر بيع النفط 
املــلــوث بخصم وجــنــي مــزيــد مــن اإليــــرادات 
مــن صـــــادرات نفطية أخــــرى، وذلــــك بفضل 
الـــزيـــادة الــتــي شــهــدتــهــا أســـعـــار الــنــفــط في 

اآلونة األخيرة.
وقــــــال مـــصـــدر بـــالـــســـوق املـــالـــيـــة قـــريـــب مــن 
الــبــنــك املــركــزي الــروســي إنـــه عــلــى افــتــراض 
رقـــم املــلــيــار دوالر، فــلــن يــكــون هــنــاك تأثير 
العملة  الحالي على ســوق  الوقت  يذكر في 
والــــبــــنــــوك فـــــي روســــــيــــــا، فـــــي ضــــــوء حــجــم 

احتياطيات النقد األجنبي.
وأشــار مصدر آخر قريب من الحكومة إلى 

أن التأثير على السوق شبه منعدم.
وقالت مصادر تجارية إن توتال الفرنسية 
النفط  مــدفــوعــات  أوقــفــتــا  اإليطالية  وإيــنــي 
املــلــوث الـــذي باعته لهما شــركــات روســيــة، 
وقـــالـــتـــا إنـــهـــمـــا لــــن تـــدفـــعـــا إال عـــنـــدمـــا يــتــم 
االتـــــفـــــاق عـــلـــى تــــعــــويــــض، وهــــــو مـــــا يـــزيـــد 
املخاطر فــي مــا تصفه املــصــادر بأنه أســوأ 

تعطل إلمدادات النفط في روسيا.
الكبيرتان  النفطيتان  الــشــركــتــان  وأبــلــغــت 
مورديهما، ومن بينهم روسنفت وسرجوت 
الـــروســـيـــتـــان، بــأنــهــمــا مــســتــعــدتــان لــلــدفــع 
وستدفعان  األضــــرار،  مــدى  يتضح  عندما 
مـــقـــابـــل الـــنـــفـــط الـــنـــظـــيـــف حـــــني ُتـــســـتـــأنـــف 

اإلمدادات، بحسب ما قالته املصادر.
النفط  وقالت املصادر إن املدفوعات مقابل 
النظيف مستمرة كاملعتاد، وإن النفط الذي 
تم شحنه في أوائل أبريل املاضي قبل تلوث 
خــط األنــابــيــب دروجـــبـــا قــد تــم ســـداد ثمنه 

بالكامل.
البراميل  مقابل ماليني  املــدفــوعــات  وكــانــت 
في  أسابيع  منذ  العالق  املــلــوث،  النفط  مــن 
خط األنابيب، تستحق في 15 مايو الجاري.

الــنــظــريــة، يــحــق للمشترين  الــنــاحــيــة  ومـــن 
الــغــربــيــني عـــدم الــدفــع مــقــابــل نــفــط اشــتــروه 
وهم ال يعلمون أنه ملوث، ألن جميع عقود 
مبيعات النفط تتضمن مواصفات للجودة 

سُتظهر أن الخام ال يتوافق مع املعايير.
ورغــم ذلــك، فــإن املبيعات عبر خــط أنابيب 
دروجــبــا خــاضــعــة لــلــقــانــون الــروســي الــذي 
يــنــص عــلــى ضــــــرورة الــــســــداد، وإذا كــانــت 
الجودة ال ترقى للمستوى املطلوب، فيجب 

عن  بالتعويض  مطالبة  ذلـــك  تــصــاحــب  أن 
الـــــضـــــرر، يــمــكــن أن يـــســـتـــغـــرق الـــبـــت فــيــهــا 

شهورًا أو أعوامًا.
وقال مصدر تجاري لدى منتج روسي كبير 
الشركات  تــدفــع  أن  يجب  واضـــح.  «موقفنا 
للتعويض يمكن  ثم تتقدم بطلب  الغربية، 

أن نتعامل معه في وقت الحق».
ثــان «ربما يكون ذلك  وقــال مصدر تجاري 
الروسية على  النفط  إلمـــدادات  أكبر تعطل 
اإلطــالق. فقد استمر النفط في التدفق عبر 
دروجــــبــــا خــــالل انــتــفــاضــة ربـــيـــع بـــــراغ في 
االتــحــاد  انـــهـــار  حــيــنــمــا   1991 وفــــي   ،1969

السوفياتي.
وكـــان االنــقــطــاع الكبير الــســابــق لــصــادرات 
الــنــفــط الـــروســـيـــة عــبــر دروجـــبـــا فـــي نــهــايــة 
الـــعـــقـــد املــــاضــــي، حــيــنــمــا جـــمـــدت مــوســكــو 
أيــام نظرا لخالفات حول  الشحنات لثالثة 

التسعير مع روسيا البيضاء. 
وأفــــــادت مـــصـــادر تــجــاريــة وبـــيـــانـــات تتبع 
الــســفــن بـــأن شــركــتــي تــجــارة الــنــفــط فيتول 
ويــونــيــبــك تــرســالن نــحــو 700 ألـــف طــن من 
النفط الروسي امللوث إلى آسيا، في مسعى 
لتصريف اإلمدادات التي رفضها املشترون 
في أوروبا.وذكر التجار أن فيتول ويونيبك 
تــســتــهــدفــان فــي األســــاس شــركــات التكرير 
اهتمامها  أبـــدت  الــتــي  املستقلة،  الصينية 

بشراء النفط.
وبـــحـــســـب مــــصــــادر رويــــتــــرز لـــــدى شـــركـــات 
في  عليها  عــرضــت  فقد  الصينية،  التكرير 
اآلونـــــة األخـــيـــرة شــحــنــات مـــن خـــام األورال 
ا في املليون  الذي يحتوي على 30 ــ 50 جزء
إلــــى 200 جــــزء فـــي املـــلـــيـــون مـــن الــكــلــوريــد 

العضوي، من دون ذكر األسعار.
األورال  الحذر ألن خام  املشترون  ويتوخى 
املــــلــــوث يـــحـــتـــاج لــلــتــخــزيــن فــــي صــهــاريــج 
وتـــخـــفـــيـــفـــه عــــــدة مـــــــرات بـــالـــنـــفـــط الــنــظــيــف 
لتقليص محتوى الكلوريد العضوي كي ال 

يضر بمعدات التكرير.
أن  أوروبـــــــــــيـــــــــــون  مـــــتـــــعـــــامـــــلـــــون  وذكــــــــــــر 
الــشــحــنــات املــلــوثــة عــرضــت بــخــصــم بــني 
لــلــبــرمــيــل،  دوالرًا  و20  دوالرات  عـــشـــرة 
لــكــن عـــددا قــلــيــال جـــدا مــن املــشــتــريــن هــم 

اهتمامهم.  أبدوا  من 
وتمثل الكميات التي تتجه إلى آسيا حاليا 
مليون   1.5 البالغة  اإلمــــدادات  نصف  نحو 
طــن، أو 11 مليون برميل، مــن خــام األورال 
املـــلـــوث الـــتـــي جــــرى تــصــديــرهــا مـــن مــيــنــاء 
في  البلطيق  بحر  على  املطل  لوجا  أوســت 

األسابيع األخيرة. (رويترز)

ارتفاع صادرات السعودية في مارس
أظهرت بيانات رسمية ارتفاع صــادرات النفط الخام السعودية إلى 7.140 ماليني برميل يوميا في 

مارس املاضي من 6.977 ماليني برميل يوميا في فبراير.
وتقدم الرياض وغيرها من الدول األعضاء في منظمة البلدان املصدرة للبترول (أوبك) بيانات التصدير 

الشهرية ملبادرة البيانات املشتركة التي تنشرها على موقعها اإللكتروني. (رويترز)
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املــتــجــددة  الــكــهــربــاء والـــطـــاقـــة  أعــلــنــت وزارة 
التي  الجديدة  االستهالك  شرائح  عن  املصرية، 
من  اعتبارًا  عليها  املستهلكني  محاسبة  ستتم 

يوليو املقبل.
وقــــال وزيــــر الــكــهــربــاء، مــحــمــد شـــاكـــر، خــالل 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي »إن الـــــــــوزارة تــســتــهــدف مــن 
تــحــريــك أســـعـــار الـــشـــرائـــح خــــالل يــولــيــو املــقــبــل 
ــلـــيـــار جــنــيــه،  الــــدعــــم مــــن 49 إلـــــى 22 مـ خـــفـــض 
لتخفيف الــعــبء املــالــي عــلــى الـــدولـــة، وااللـــتـــزام 
بــســداد مــديــونــيــاتــهــا إلـــى وزارة الــبــتــرول، وفــي 
ضـــوء خــطــة الــحــكــومــة لــرفــع الـــدعـــم نــهــائــيــا عن 

الكهرباء بحلول 2021 - 2022«.
ــلـــى تـــطـــويـــر الــشــبــكــات  وأضــــــــاف »عـــكـــفـــنـــا عـ
الــداخــلــيــة لــلــقــرى لتوفير الــخــدمــة ألهــالــيــنــا في 
القرى دون عوائق لها، والدولة حققت الكثير من 
الكهرباء خالل  قــطــاع  على مستوى  اإلنــجــازات 

السنوات املاضية«، مشيرًا إلى أن املساعي كافة 
للمواطنني  كانت تستهدف توفير خدمة جيدة 

دون مشاكل.
وشـــرائـــح االســـتـــهـــالك مــقــســمــة عــلــى 7 فــئــات 

كالتالي:
- األولى من صفر إلى 50 كيلوواط بـ 22 قرشا.
- الثانية من 51 إلى 100 كيلوواط بـ 30 قرشا.

- الثالثة من صفر وحتى 200 كيلوواط بـ 36 
قرشا.

- الــرابــعــة مــن 201 إلـــى 350 كــيــلــوواط بـــ 70 
قرشا.

بـــ 90  إلــى 650 كيلووات  - الخامسة مــن 351 
قرشا.

- والسادسة من651 إلى ألف كيلووات بـ 135 
قرشا.

كــيــلــوواط، ال  مــن يزيد على 1000  السابعة   -
يــحــصــلــون عــلــى دعـــم وســعــرهــا 145 قــرشــا لكل 

كيلوواط.

ــــواب عــــن حـــزب  ــنـ ــ تــــقــــّدم عـــضـــو مـــجـــلـــس الـ
املــحــافــظــني فـــي مــصــر، طــلــعــت خــلــيــل، بطلب 
مجلس  ورئيس  البرملان،  رئيس  إلــى  إحاطة 
الوزراء، حول شبهة تورط، وزيرة االستثمار 
ــة مـــحـــافـــظ الـــبـــنـــك املـــركـــزي  ــ ــ الـــســـابـــقـــة، وزوجـ
ــيـــا خـــورشـــيـــد، في  ــارق عـــامـــر، دالـ ــ الــحــالــي طـ
املصرية  للبنوك  صفقة مديونيات مستحقة 
بقيمة 450 مليون دوالر على الشركة املصرية 

للهيدروكاربون.
وقــــال خــلــيــل، إن خــورشــيــد أنــشــأت شركة 
ــيـــة واالقــــتــــصــــاديــــة بــعــد  ــالـ لـــالســـتـــثـــمـــارات املـ
الــــوزارة، ونــظــرًا لكونها زوجــة  خروجها مــن 
ــر، تــم  ــامــ مـــحـــافـــظ الـــبـــنـــك املـــــركـــــزي، طــــــارق عــ

تعيينها مستشارة لشركة الهيدروكاربون.
ولـــفـــت إلـــــى أن الـــــوزيـــــرة الـــســـابـــقـــة قــامــت 
الشركة،  لهذه  بالتوسط بصفتها مستشارة 
من أجل قيام البنوك املقرضة بأخذ مخصص 
للشركة بما يعادل 50 في املئة من املديونية، 
البنوك  التفاوض مع  قدرتها على  ما يسهل 
 موعد سدادها 

ّ
حول هذه املديونية، التي حل

ولم يتم.
وفــــي الـــســـيـــاق نــفــســه، تـــقـــّدم عــضــو لجنة 
املصري،  بالبرملان  العلمي  والبحث  التعليم 
النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي، 

بــطــلــب إحــاطــة عــاجــلــة إلـــى رئــيــس الحكومة 
يــتــداول بــني األوســاط  الحقيقة فيما  لتحري 
ــــاص  ــخـ ــ الـــبـــنـــكـــيـــة والـــــقـــــطـــــاع املــــصــــرفــــي والـ
حــــول قـــيـــام زوجـــــة مـــســـؤول كــبــيــر بــالــجــهــاز 
املصرفي بصفتها الرئيس التنفيذى إلحدى 
االستشارات  بمجاالت  تعمل  التي  الشركات 
ــتـــصـــاديـــة والــتــمــويــلــيــة بـــالـــتـــفـــاوض مــع  االقـ
مديونية  فــي  املــركــزى  للبنك  التابعة  البنوك 
إحدى كبرى شركات القطاع الخاص، ما يعّد 
املــادة الثانية  اختراقا وتعارضا صريحا مع 
والــتــي   ،2013 لسنة   )106( رقـــم  الــقــانــون  مــن 

تنص على تعارض املصالح.
وبـــرملـــانـــيـــا، شــهــد اجـــتـــمـــاع لــجــنــة الــخــطــة 
مــوازنــة  الــنــواب، ملناقشة  واملـــوازنـــة بمجلس 
املــالــيــة 2019  لــلــســنــة  الــعــامــلــة  الـــقـــوى  وزارة 
اتــضــح  بـــعـــدمـــا  ــــاك  ــبـ ــ االرتـ مــــن  ـ 2020، حـــالـــة 
للنواب تقاضى 17 مسؤواًل نحو 46 مليون 
ألــف عامل  بينما يتقاضى 13  أجـــورًا،  جنيه 

65 مليون جنيه.

| القاهرة - من محمود عبداهلل |

| القاهرة ـ من أغاريد مصطفى
وفريدة موسى |

... هذه شرائح زيادة 
أسعار الكهرباء في مصر

شبهة بتورط زوجة محافظ »املركزي« 
املصري بصفقات تسوية مديونيات!

أفـــــادت رئــيــس مــجــلــس إدارة 
الــقــطــامــي،  املــالــيــة« وفـــاء  »أرزان 
بـــأن املــجــمــوعــة واصــلــت تطبيق 
ــتــــي تــحــقــق  إســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا الــ
لــهــا الــتــنــوع فــي مــصــادر الــدخــل 
ــن خـــــالل مـــنـــتـــجـــات وخـــدمـــات  مــ
مــمــيــزة لــلــعــمــالء، مــمــا يــؤهــلــهــا 
الــقــريــب لترسيخ  فــي املــســتــقــبــل 
مكانة املجموعة ضمن الشركات 

الرائدة في الكويت واملنطقة.
ــامــــي خــــالل  ــقــــطــ وأضــــــافــــــت الــ
الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة أمـــــس، أن 
ــفـــط ســاهــم  ــنـ ارتـــــفـــــاع أســــعــــار الـ
الحكومات  مــوازنــات  تعزيز  فــي 
الــخــلــيــجــيــة وتــحــســن أوضــاعــهــا 

املالية.
مــجــلــس  أن  إلــــــــى  وأشــــــــــــــارت 
املجموعة واصــل ممارسة  إدارة 
مــهــامــه فـــي تــقــديــم الــتــوجــيــهــات 
في  التنفيذية  لـــإدارة  الحكيمة 
تــنــفــيــذ خــطــط وإســتــراتــيــجــيــات 
املــجــمــوعــة، بــمــا يحقق األهـــداف 
ــا إلـــى  ــتــ ــة، الفــ ــلـــشـــركـ ــة لـ ــيـ ــامـ الـــسـ
أن الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــعـــزيـــز مــيــثــاق 
وســــيــــاســــة  اإلدارة،  مــــجــــلــــس 
الــحــوكــمــة الــســلــيــمــة لــلــشــركــات، 
ــــي تـــعـــد الـــحـــجـــر األســــــاس  ــتـ ــ والـ

لنجاح واستدامة الشركات.

ــه، قـــــــال الـــرئـــيـــس  ــ ــبـ ــ ــانـ ــ ــن جـ ــ مــ
ــل، إن  ــ ــنـ ــ الـــتـــنـــفـــيـــذي، جــــاســــم زيـ
جهودًا  تــبــذل  التنفيذية  اإلدارة 
حــثــيــثــة لــخــلــق مــؤســســة مــالــيــة 
مــرمــوقــة لــلــتــنــبــؤ فـــي املــســتــقــبــل 
الــــقــــريــــب املـــــركـــــز الـــــــريـــــــادي فــي 

صناعة املال واالستثمار. 
تــنــويــع  أن  زيـــــنـــــل،  وأضـــــــــاف 
مـــــــــصـــــــــادر دخــــــــــــل املـــــجـــــمـــــوعـــــة 
الــتــقــلــبــات  مــخــاطــر  مـــن  للتقليل 
االقـــتـــصـــاديـــة والــجــيــوســيــاســيــة 
ــا أن  ســـيـــظـــل هــــدفــــنــــا، مــــوضــــحــ
اإلدارة التنفيذية تتطلع لتعزيز 
مــكــانــة املــجــمــوعــة عــلــى مستوى 
الخدمات الرئيسية التي تقدمها 
الــــشــــركــــة، والـــعـــمـــل عـــلـــى زيـــــادة 
املستهدفة  القطاعات  في  النمو 
إلى جانب االستفادة من الفرص 
االســـتـــثـــمـــاريـــة فــــي الـــــــدول الــتــي 

تتواجد فيها املجموعة.
أداء  زيـــــــنـــــــل  واســــــــتــــــــعــــــــرض 
 
ً
قـــائـــال  2018 ــــالل  خــ املـــجـــمـــوعـــة 
»اســـتـــطـــاعـــت املـــجـــمـــوعـــة خـــالل 
مــن  ــد  ــزيــ املــ تــحــقــيــق  عـــــام 2018 
اإلنـــــــجـــــــازات والــــنــــجــــاحــــات مــن 
خالل تنفيذ اإلستراتيجية التي 

انتهت في نهاية العام. 
وتـــابـــع أنــــه فـــي ضــــوء البيئة 
واإلقليمية  املحلية  التشغيلية 
والـــــــدولـــــــيـــــــة ســـــيـــــكـــــون هـــدفـــنـــا 

هــو   2019 عــــــام  ــــي  فـ الـــرئـــيـــســـي 
املجموعة  إستراتيجية  تحقيق 
 -  2019 ــــة  ــلـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ املـ لـــــلـــــســـــنـــــوات 
الــــتــــطــــورات  ــة  ــعــ ــابــ ــتــ ومــ  ،2021
ــات الـــعـــاملـــيـــة  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ فــــــي االقــ
واإلقــلــيــمــيــة عـــن كـــثـــب، واتـــخـــاذ 
الــالزمــة لتعديل مسار  الــقــرارات 
املعطيات  حسب  اإلستراتيجية 
ــرة بـــحـــيـــث نـــتـــمـــكـــن مــن  ــ ــوافـ ــ ــتـ ــ املـ
ــــول ألهـــــــــداف املـــجـــمـــوعـــة  ــــوصــ الــ

وعمالئنا خالل 2019.
وكـــــشـــــف عــــــن أهــــــــم الــــركــــائــــز 
األســــــاســــــيــــــة لـــإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
ــــي تـــتـــمـــثـــل فــي  ــتـ ــ ــدة، والـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
حـــزمـــة مـــن املـــحـــاور األســاســيــة، 

أبرزها:
املــجــمــوعــة،  ــادة هيكلة  إعــ  -  1
وذلــــــــــك بـــــهـــــدف زيــــــــــــادة كــــفــــاءة 

وربحية املجموعة.
ــال  ــ ــمـ ــ األعـ ــي  ــ فــ ــــع  ــــوسـ ــتـ ــ الـ  -  2
املـــــــســـــــتـــــــهـــــــدفـــــــة والـــــــــخـــــــــدمـــــــــات 

االستشارية.
وجــــــــــودة  كـــــــفـــــــاءة  رفــــــــــع   -  3
واالستثمارية  املالية  الخدمات 

للعمالء.
ــة فــي  ــدامــ ــتــ 4 - تــحــقــيــق االســ
ــادة  نــمــو حــقــوق املــســاهــمــني وزيـ

الربحية.
وأشار زينل الى ان املجموعة 
ــار فـــــي أهــــم  ــمــ ــثــ ــتــ تـــــواصـــــل االســ

أصـــول الــشــركــة )املــوظــفــون( من 
خـــالل تــصــمــيــم بــرنــامــج تــدريــب 
متطور وشامل لجميع قطاعات 
اســتــثــنــاء،  مــــن دون  املـــجـــمـــوعـــة 
وذلــــك بــهــدف تــنــمــيــة مــهــاراتــهــم 
األداء.  جــودة  لتأمني  وكفاءتهم 
كما أن اإلدارة تؤكد على أهمية 
جـــــــذب الـــــكـــــفـــــاءات الــــشــــابــــة مــن 
إلى  لالنضمام  التخرج  حديثي 

ــــك مــــن خـــــالل إيـــجـــاد  الـــشـــركـــة ذلـ
بيئة عمل مشجعة للطموحني.

بدوره، قال مسوؤل التسويق 
ــواز املنيع  والـــعـــالقـــات الــعــامــة فــ
ــة الــشــركــة بــحــلــول الــعــام  أن رؤيــ
بــــارزة  شـــركـــة  تــصــبــح  أن   2021
ورائــــدة فــي االســتــشــارات املالية 
ــق تــقــديــم  ــريــ ــــن طــ ــتــــمــــويــــل عـ والــ
خدمات تمتاز بالجودة والتعقل 
ــيـــة  ــافـ ــفـ والـــشـ املــــرتــــفــــع  واألداء 
الــعــالــيــة فـــي األســــــواق الــعــاملــيــة، 
املضافة  القيمة  تنشأ  وبالتالي 

لعمالئنا و مساهمينا.
»مهمتنا  أن  املــنــيــع  وأوضــــح 
هـــي إنـــشـــاء قــيــمــة طــويــلــة املـــدى 
األداء  خــــــالل  ــن  ــ مـ لـــلـــمـــســـاهـــمـــي 
املرتفع والعوائد القوية، إذ إننا 
على  عمالئنا  مــع  شــراكــة  نبني 
أساس الثقة واملسؤولية. ونحن 
وبناء  لخدمة  جهد  بكل  نسعى 
مــركــز مــالــي قـــوي ومــســتــدام من 
خــــالل تــقــديــم الـــخـــدمـــات املــالــيــة 
ــاظ عــلــى  ــ ــفـ ــ ــحـ ــ املــــتــــنــــوعــــة مــــــع الـ
الــــنــــزاهــــة، والــــكــــفــــاءة واملــعــايــيــر 
ــة  ــبـ ــواكـ ــة ومـ ــيـ ــالـ ــعـ األخــــالقــــيــــة الـ

معايير حوكمة الشركات«.
العمومية  الجمعية  ووافــقــت 
عــلــى كـــل بــنــود جــــدول األعـــمـــال، 
بما فيها عدم توزيع أرباح على 

املساهمني عن العام 2018.

| كتب عالء السمان |

»أرزان«: نحو ترسيخ املكانة... وتحقيق االستدامة
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)تصوير سعد هنداوي( القطامي وزينل خالل العمومية  

17 مسؤواًل عماليًا 
يتقاضون 46 مليون جنيه

»الوطني«: الطلب الدولي 
على سندات الخليج... سيزيد

الوطني،  الكويت  بنك  توقع 
الــدولــي على  يــتــزايــد الطلب  أن 
العام،  هذا  الخليجية  السندات 
الوشيك  على خلفية االنضمام 
لخمس دول خليجية باستثناء 
عــمــان إلـــى مـــؤشـــرات »جــي.بــي 
مــــورغــــان« لـــســـنـــدات حــكــومــات 

األسواق الناشئة. 
وأفــــــــــاد الــــبــــنــــك أنـــــــه فـــــي ظــل 
تخصيص 300 مليار دوالر من 
ــــدارة لـــتـــداوالت هــذا  ــول املـ األصــ
املـــؤشـــر، مـــن قــبــل املــســتــثــمــريــن 
في املؤسسات، وبحسب الوزن 
التعاون  لـــدول مجلس  املــرجــح 
الخليجي بنسبة 11.3 في املئة 
ضــمــنــه، فــمــن املـــقـــرر أن تــجــذب 
املــنــطــقــة نــحــو 30 مــلــيــار دوالر 
مــــن الـــتـــدفـــقـــات الـــنـــقـــديـــة، عــلــى 
أن يــذهــب أكــثــر مــن نــصــف ذلــك 
املــبــلــغ تـــجـــاه أكـــبـــر ســـوقـــني من 
السعودية  الدين وهما  أســواق 

وقطر. 
ورجح »الوطني« في تقريره 
إصــدارات  تظل  أن  االقتصادي، 
نسبيا  منخفضة  الــديــن  أدوات 
فــي الــكــويــت، إلـــى أن يــتــم إقـــرار 
ــام،  ــعــ ــد لـــلـــديـــن الــ ــديــ ــــون جــ ــانـ ــ قـ
بــعــدمــا انــتــهــت صــالحــيــتــه في 
هــذا  سيساهم  إذ   ،2017 الــعــام 
الــقــانــون مــن تمكني الــدولــة من 
رفع سقف إصــدارات الدين إلى 
السقف  25 مليار دوالر، مقابل 
مـــلـــيـــارات  الـــبـــالـــغ 10  الـــحـــالـــي 

دوالر.
أن تنتعش  الــتــقــريــر  وتــوقــع 
إصـــــدارات الــســنــدات الــســيــاديــة 
ــــاون  ــعـ ــ ــتـ ــ الـ ــلــــس  مــــجــ دول  ــي  ــ ــ فـ
الــخــلــيــجــي فـــي الـــعـــام الــحــالــي، 
عــلــى الــرغــم مــن ارتـــفـــاع أســعــار 
النفط وزيادة اإليرادات العامة، 
عـــــازيـــــا ذلـــــــك إلـــــــى املــــيــــزانــــيــــات 
ــيــــة إلــــــــى حــــــد كـــبـــيـــر،  ــتــــوســــعــ الــ
واحـــتـــيـــاجـــات إعــــــادة الــتــمــويــل 
الديون  استحقاق  عن  الناشئة 

القائمة. 
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، أوضــــــح 
ــدات الــســنــدات  ــائـ الــتــقــريــر أن عـ
الــخــلــيــجــيــة ســــارت عــلــى خطى 
نــظــيــراتــهــا الــعــاملــيــة، واتـــخـــذت 
اتجاها تراجعيا في الربع األول 
بانخفاض  كــان  مــن 2019، وإن 

أكثر حدة. 
الـــبـــحـــريـــن  أن  إلـــــــى  وأشــــــــــار 
وسلطنة عمان كانا في صدارة 
الــــــــــــدول الـــــتـــــي شـــــهـــــدت أعـــلـــى 
معدالت التراجع بواقع 95 و90 
نقطة أساس على التوالي، على 

الرغم من الضغط املستمر على 
األوضاع املالية للدولتني. وبني 
السندات  عــائــدات  انخفاض  أن 
الـــســـيـــاديـــة فـــي الـــبـــحـــريـــن، أدى 
إلـــــــى قــــيــــام الــــــــــدول املــــــجــــــاورة، 
الكويت والسعودية واإلمارات، 
بتقديم حزمة دعم مالي بقيمة 
الــعــام  فـــي  دوالر  ــيـــارات  ــلـ مـ  10
تطبيق  إلى  باإلضافة  املاضي، 
املنامة لسلسلة من اإلصالحات 
توقع  من  دعمت  والتي  املالية، 
نظرة مستقبلية أكثر إيجابية.

ولـــفـــت الــتــقــريــر إلــــى تــراجــع 
ــــدات الــــســــنــــدات الــعــمــانــيــة  ــائـ ــ عـ
على خلفية  حــاد،  أيضا بشكل 
ــود املـــتـــعـــلـــقـــة بــتــطــبــيــق  ــ ــ ــوعـ ــ ــ الـ
اإلصـــالحـــات املــالــيــة، وتــحــديــدًا 
تطبيق ضريبة القيمة املضافة 

والضريبة االنتقائية. 
ونــــــــوه بـــتـــمـــيـــز جـــمـــيـــع دول 
مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون الــخــلــيــجــي 
فـــــي الـــــوقـــــت الــــحــــاضــــر بــــآفــــاق 
نــمــو مــســتــقــرة، إذ يـــوجـــد لــدى 
ائتمانية  تصنيفات  معظمها 
من درجة االستثمار باستثناء 

عمان والبحرين. 
وأوضــح أن تكلفة االقتراض 
ــا زالــــــــت مـــنـــخـــفـــضـــة نــســبــيــا،  ــ مـ
االئتمانية  التصنيفات  بفضل 
الــجــيــدة، وتــبــاطــؤ رفـــع أســعــار 
ــزايــــد  ــة، وتــ ــيــ ــيــــركــ ــدة األمــ ــائــ ــفــ الــ
األجــانــب،  املستثمرين  اهــتــمــام 
إلى  الوصول  إمكانية  وتحسن 

األسواق.
من جهة أخــرى، أشــار البنك 
إلــــى تـــراجـــع املـــؤشـــر املــعــيــاري 
في  العاملية،  السندات  لعائدات 
الربع األول من العام 2019، قبل 
أن تــرتــفــع هــامــشــيــا فـــي أبــريــل 
في ظل توقعات بتباطؤ النمو 
العاملي، وحالة عدم اليقني على 
الـــصـــعـــيـــد الــــتــــجــــاري، وتـــحـــول 
الــبــنــوك املــركــزيــة فــي الــواليــات 
املــتــحــدة وأوروبــــــا، نــحــو اتــبــاع 

سياسات نقدية تيسيرية. 
ولـــفـــت إلــــى تـــراجـــع عـــائـــدات 
مــجــلــس  دول  فــــــي  الـــــســـــنـــــدات 
التعاون الخليجي، على خلفية 
ارتـــفـــاع أســـعـــار الــنــفــط، والــتــي 
ــــي ضــبــط  أســـهـــمـــت بـــــدورهـــــا فـ
أوضــــاع املــالــيــة الــعــامــة، كاشفا 
أدوات  إصــــــــــــدارات  ــد  ــ ــزايـ ــ تـ ــن  ــ عـ
املستوى  على  السيادية  الــديــن 
اإلقــلــيــمــي، بــقــيــادة الــســعــوديــة 
استفادتها  خلفية  على  وقــطــر 
ــــف  ــيـ ــ ــالـ ــ ــكـ ــ مـــــــــــن انـــــــــخـــــــــفـــــــــاض تـ
التصنيف  االقـــتـــراض، وجــــودة 

املستثمرين  وإقــبــال  االئتماني 
الدين  إصـــدارات  على  الدوليني 

االقليمية. 
وتــــوقــــع الـــتـــقـــريـــر اســـتـــمـــرار 
ــــدات  ــنـ ــ ــــسـ ــع عــــــــائــــــــدات الـ ــ ــ ــراجـ ــ ــ تـ
الحالي،  الــعــام  خــالل  اإلقليمية 
في ظل انخفاض أسعار الفائدة 
واعـــــتـــــدال مــــعــــدالت الــتــضــخــم، 
ــدارات  ــ فـــي حـــني قـــد تــتــزايــد إصـ
ــــوى  ــتـ ــ ــسـ ــ ــى املـ ــ ــلــ ــ الـــــــســـــــنـــــــدات عــ
املتواضع  األداء  بعد  اإلقليمي 

الذي شهدته عام 2018.
الــنــمــو  ــؤ  ــاطـ ــبـ تـ أن  واعــــتــــبــــر 
الــــعــــاملــــي، واإلشـــــــــــارات بــاتــبــاع 
ــة تــيــســيــريــة،  ــديـ ــقـ ســــيــــاســــات نـ
التضخم  مـــعـــدالت  وانــخــفــاض 
وتأثيرات الحرب التجارية، هي 
عوامل أدت إلى استمرار تراجع 
ــاري، لـــعـــائـــدات  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــر املـ ــ ــــؤشـ املـ
التراجع  فــي  العاملية  الــســنــدات 
في الربع األول من العام 2019. 

وذكــــــــــــر الـــــتـــــقـــــريـــــر أنــــــــــه فـــي 
الــــواليــــات املـــتـــحـــدة، انــخــفــضــت 
عــائــدات ســنــدات الــخــزانــة ألجل 
نــقــطــة   27 بــــواقــــع  ســــنــــوات   10
ــلــــى أســـــــــاس ربــــعــــي،  أســـــــــاس عــ
املـــئـــة  فـــــي   2.41 إلـــــــى  وصــــــــــواًل 
بــنــهــايــة الـــربـــع األول مـــن الــعــام 
الحالي، لتقترب بذلك من أدنى 
عام،  من  أكثر  منذ  مستوياتها 
ــع تــوقــعــات  ــراجــ بـــمـــا يــعــكــس تــ
الـــنـــمـــو، وتــــزايــــد احـــتـــمـــال قــيــام 
االحتياطي الفيديرالي بخفض 
أســعــار الــفــائــدة ألول مـــرة منذ 
ــزمــــان في  أكـــثـــر مـــن عــقــد مـــن الــ

وقت الحق من هذا العام. 
وأوضح أن هذا التراجع أدى 
أيــضــا إلـــى مــا يــســمــى بــانــقــالب 

للسندات ألجل  العائد  منحنى 
10 سنوات وأذون الخزانة ألجل 
3 أشهر، والــذي يعد في بعض 
األحيان مؤشرًا القتراب حدوث 
حــالــة مــن الــركــود االقــتــصــادي، 
على الــرغــم مــن أن هــذا الوضع 

 .
ً

لم يدم طويال
وأفــــــــــــــاد أنـــــــــه فـــــــي االتــــــحــــــاد 
األوروبي، سادت حالة من عدم 
تغيرات  مــع  الــســيــاســي،  اليقني 
وانفصال  السياسية،  القيادات 
املــمــلــكــة املـــتـــحـــدة عــــن االتـــحـــاد 
األوروبـــي، والــصــراع السياسي 
فــي إيطاليا وفــرنــســا، وتــراجــع 
ــــدالت الــــتــــضــــخــــم وضـــعـــف  ــعــ ــ مــ
مــســتــويــات الــنــمــو )الـــصـــادرات 
ــيـــة(،  ــلـ ــويـ ــتـــحـ ــــات الـ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ والـ
ــلـــب  ــم عــــــن ضــــعــــف الـــطـ ــ ــاجـ ــ ــنـ ــ الـ
العاملي واالثار السلبية لفرض 

الرسوم الجمركية األميركية.
ــذا األمــر  ــنّي الــتــقــريــر أن هـ وبــ
عــــــائــــــدات  تـــــــراجـــــــع  إلـــــــــى  أدى 
الــســنــدات األوروبــيــة أيــضــا، في 
إذ   ،2019 العام  من  األول  الربع 
ــة من  ــيـ ــانـ ــنـــدات األملـ عـــانـــت الـــسـ
انـــخـــفـــاض حــــاد مـــقـــارنـــة بــــأداء 
ــر املــــعــــيــــاري لـــلـــســـنـــدات  ــ ــؤشـ ــ املـ
بلغ  بتراجع  العاملية،  املعيارية 
ــــاس عــلــى أســـاس  32 نــقــطــة أسـ

ربع سنوي. 
ــاًء عـــلـــى تــلــك  ــ ــنـ ــ وذكـــــــر أنــــــه بـ
ــتــــطــــورات، تــشــيــر الــتــوقــعــات  الــ
إلــــى اســـتـــمـــرار تـــراجـــع عــائــدات 
إذ   ،2019 العام  خــالل  السندات 
واصلت أسعار النفط ارتفاعها 
ــع تــخــطــي ســـعـــر مـــزيـــج خـــام  مــ
ــت الـــحـــاضـــر  ــ ــوقــ ــ ــي الــ ــ ــت فــ ــ ــرنـ ــ بـ
لــلــبــرمــيــل،  دوالرًا   70 مـــن  أكـــثـــر 
وســــــط إشـــــــــــارات عـــلـــى تـــراجـــع 
امــــــدادات ســـوق الــنــفــط الــعــاملــي 
التوترات  بتزايد  تأثره  نتيجة 

الجيوسياسية. 
ورأى أن تلك العوامل تساهم 
في تعزيز األوضاع املالية لدول 
الــخــلــيــج، كــمــا قــد تشير ضمنا 
أدوات  تـــراجـــع إصــــــــدارات  إلــــى 

الدين. 
الــتــقــريــر أن يقوم  واســتــبــعــد 
ــار  ــعـ ــرالــــي« بــــرفــــع أسـ ــديــ ــيــ ــفــ »الــ
الــفــائــدة مـــرة أخـــرى هـــذا الــعــام، 
فــي  ــا  ــهـ ــفـــضـ بـــخـ يـــــقـــــوم  قــــــد  إذ 
ــة تــــراجــــع نـــمـــو االقـــتـــصـــاد  ــالـ حـ
األمــــــيــــــركــــــي، بــــمــــا يــــضــــع حــــدًا 
إلمــــكــــانــــيــــة ارتـــــــفـــــــاع عـــــائـــــدات 
الــســنــدات اإلقــلــيــمــيــة، الفــتــا إلــى 
قد  السياسية  الــضــغــوطــات  أن 

تؤدي الى ارتفاعه.

إصدارات أدوات الدين 
في الكويت ستظل 

منخفضة نسبيًا 
حتى إقرار القانون 

القطامي: املجموعة 
تسعى لتنويع مصادر 

الدخل عبر منتجات 
ممّيزة 

زينل: نتطلع لتعزيز 
مكانة املجموعة 

على مستوى 
الخدمات الرئيسية 

F.AlMunaya
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غنيم: »جني آند لو هوليديز« افتتحت فرعاً في مصر لدعم حجوزات السياحة
رباب اجلوهري

أقامــت شــركة »جــن 
الوكيل  اند لو هوليديــز« 
احلصري لشركة »ريزاليف« 
بالكويت غبقتها السنوية 
بفنــدق ماريوت كورتيارد 
بحضــور عــدد كبيــر من 
أصحاب ومديري شــركات 
السياحة والسفر وشركات 
الطيران وممثلي مجموعة 
من الفنادق العاملية تخللت 
الغبقة أجواء املودة والفرح 
بالشــهر الكــرمي وتبــادل 
احلضور مناقشــات بشأن 
مستقبل السياحة اخلارجية 
الســياحية  والوجهــات 

اجلديدة واملقترحة. 
وبهــذه املناســبة، قــام 
التنفيذي لشركة  الرئيس 
جن اند لو هوليديز محمد 

الســياحية فــي عــدد من 
الوجهات السياحية اجلديدة 
على السوق الكويتي وذلك 
ملديري وموظفي شــركات 
الســياحة لالســتفادة من 
آرائهم في إمكانية التسويق 

وهي شركة تابعة ملجموعة 
القطان، وتهدف إلى مساعدة 
شــركات الســياحة والسفر 
للحصول على أفضل األسعار 
واخلدمات السياحية املتعلقة 
بحجــز الفنادق واالنتقاالت 

لشركات السياحة والسفر في 
ذلك الوقت.

شــركة  أن  إلــى  ولفــت 
ريزاليــف أصبحت مــن أهم 
شركات التســويق السياحي 
للفنادق حول العالم وامتدت 
لعــدة دول  الشــراكة  تلــك 
أخــرى بعــد الكويــت في كل 
البحرين  من )الســعودية - 
- مصــر( ليســتمر النجــاح 
في حتقيــق افضل االســعار 
وخدمة ما بعد البيع لشركات 
الســياحة التــي تتعامــل مع 
الشركة وبالتالي خدمة املواطن 
الكويتــي والتأكيد على الثقة 
في شركات السياحة بالكويت 

واملتعاملة مع الشركة. 
وأضاف: استطاعت »جن 
لــو هوليديــز« خــالل  انــد 
الفتــرة املاضيــة التوقيع مع 
اكبر شركات الفنادق العاملية 

السياحي لتلك الوجهات. 

أفضل األسعار 
وقــال إن شــركة جــن 
اند لو هوليديز هي شــركة 
كويتية تأسســت فــي ٢٠١١ 

واجلوالت الســياحية حول 
العالــم، مشــيرا إلــى أنهــا 
اســتطاعت عمــل شــراكة 
لتسويق اخلدمات الكترونيا 
عبر ريزاليف احد الشركات 
الناشئة بالتسويق السياحي 

لتضمن افضل األسعار في تلك 
فــي الفنادق حول العالم مثل 
مجموعة فنادق ماريوت العاملية 
ومجموعة فنادق انتركوننتال 
واجلميرا وموڤنبيك والعديد 
من الشركات التي جعلت أسعار 
شركات الســياحة تبدو فعال 
منافســة لشــركات التسويق 
السياحي التي تستهدف البيع 
مباشرة اونالين للمواطن.. مع 
ضمان افضل خدمة منافســة 
بأفضــل ســعر متــاح ودون 
الدخــول فــي عنــاء البحــث 
االلكتروني، حيث تســتطيع 
طلب حجزك اليوم عن طريق 
شركة الســياحة املفضلة مع 
ضمــان افضل ســعر وجودة 
خدمة بعيدا عما قد يحدث لك 
من مشكالت ومخاطر احلجز 
االلكترونــي وغير املضمونة 

العواقب.

كرّمت مديري شركات السياحة والسفر والطيران والفنادق
جانب من احلضور

غنيم بتكرمي مجموعة من 
شــركات السياحة والسفر 
لدعمهــم وإســهامهم فــي 
جناح الشركة، ومت توزيع 
الــدروع التذكاريــة عليهم 
وشــكر جميــع احلضــور 
التــي من  علــى الشــراكة 
شأنها االنعكاس على سمعة 
السوق السياحي بالكويت. 
الشــركة  وحول خطط 
التوســعية قــال غنيم إن 
»جــن انــد لــو هوليديز« 
افتتحت مؤخــرا فرعا في 
جمهوريــة مصــر العربية 
الســياحة  لدعم حجوزات 
القاهرة عبر شــركات  الي 
السياحة الكويتية وضمان 
افضــل خدمات فــي جميع 

أنحاء مصر.
ووعد غنيــم بالتجهيز 
لرحالت تعريفية باألماكن 

غنيم يسلم درع التكرمي لعارف التيجانى

تكرمي محمد املهلمي مدير سفريات كواليتي العاملية للسياحة 

تكرمي أحمد ميرخان مدير سفريات الديرة  )متني غوزال( من اليمني صباح املطيري وناصر رزق اهلل ومحمد غنيم وعارف إبراهيم وأحمد ناصر وبدر وعزمي 

محمد غنيم

محمد الرومي شريك ومدير شركة ايليت للسياحة والسفر 

جتهيز رحالت تعريفية لعدد 
من الوجهات السياحية 

اجلديدة على السوق الكويتي

الشركة وقعت مع أكبر 
شركات الفنادق العاملية 

لتضمني أفضل األسعار

القطامي: »ارزان« تواصل إستراتيجيتها
بطرح منتجات وخدمات جديدة

Ooredoo تدعم املشاريع الشبابية
في سوق »مروج« الرمضاني

باهي أحمد 

قالت رئيس مجلس االدارة 
ملجموعــة ارزان املالية وفاء 
القطامي إن املجموعة واصلت 
تطبيق اســتراتيجيتها التي 
حتقق لها التنوع في مصادر 
الدخل مــن خــالل منتجات 
وخدمات مميزة للعمالء مما 
يؤهلها في املستقبل القريب 
لترســيخ مكانــة املجموعة 
ضمن الشــركات الرائدة في 
الكويت واملنطقة، ويضمن لها 
كذلك مواصلة النمو وحتقيق 

املزيد من النجاح.
واضافــت القطامي خالل 
اجتمــاع اجلمعية العمومية 
امــس التــي عقدت بنســبة 
حضور 8٢% ان مجلس ادارة 
املجموعــة واصل ممارســة 
مهامه في تقدمي التوجيهات 
احلكيمة لالدارة التنفيذية في 
تنفيذ خطط واستراتيجيات 
املجموعة مبا يحقق األهداف 
الســامية للشــركة، وقمنــا 
بتعزيز ميثاق مجلس االدارة 
السليمة  وسياسة احلوكمة 
للشــركات والتي تعد حجر 
األســاس لنجاح واســتدامة 

الشركات.
انــه  القطامــي  واكــدت 
رغــم التحديــات املســتمرة 
التي تواجهــا املجموعة فقد 

أعلنت Ooredoo، عن دعمها ملشروع 
)ســوق مروج( الذي يدعم املشــاريع 
الشبابية والذي أقيم في مجمع مروج 
للعام الرابع على التوالي يوم اجلمعة 
املاضي ١7 مايو، وضم املنتجات الغذائية 
واحلرف اليدوية والزراعية، باإلضافة 
إلى القســم املخصــص لألطعمة الذي 
يســلط الضــوء على تنــوع األطعمة 
احمللية. في هذا الشهر الفضيل مت توفير 
مســاحة وفيرة للكثير من املشــاريع 

احمللية لكي تشــارك في هذا الســوق 
دون أي مقابل دعما للطاقات الشبابية. 
شــاركت Ooredoo فرحــة االحتفــال 
بالقرقيع مع األطفال في الســوق، من 
خالل توزيع صناديق القرقيعان املليئة 

باملفاجآت اللذيذة.
في تصريح له حول هذه الرعاية، 
قال مدير أول إدارة االتصال املؤسسي 
لـ Ooredoo الكويت مجبل األيوب »نحن 
سعداء بدعمنا لهذا املشروع الشبابي 

املميز الــذي يبرز إبداعات املشــاريع 
الصغيــرة واملتوســطة احلجــم فــي 
مختلف املجاالت، خاصة خالل شــهر 
رمضان املبارك. دعمنا للشباب ممتد 
عبر سياستنا للمسؤولية االجتماعية 
املبنية على قيــم التواصل واالهتمام 
والتحدي، ونحن نسعى للمساهمة في 
دعم الشباب من خالل استراتيجيتنا 
للمسؤولية االجتماعية املمتدة طوال 

العام«.

 ٢٠١8 خــالل  اســتطاعت 
حتقيق املزيد من اإلجنازات 
والنجاحات من خالل تنفيذ 
االستراتيجية التي انتهت في 

نهاية العام.
وأكــد زينل انه في ضوء 
البيئــة التشــغيلية احمللية 
واإلقليمية والدولية، سيكون 
هدفنا الرئيسي في ٢٠١٩ هو 
حتقيق استراتيجية املجموعة 
القادمــة ٢٠١٩ –  للســنوات 
التطــورات  ٢٠٢١ ومتابعــة 
العاملية  فــي االقتصاديــات 
واالقليمية عن كثب واتخاذ 
القرارات الالزمة لتعديل مسار 
االستراتيجية حسب املعطيات 
املتوافرة، بحيث نتمكن من 
الوصول ألهــداف املجموعة 

وعمالئنا خالل ٢٠١٩.
وحدد زينــل أهم الركائز 
األساســية لالســتراتيجية 
اجلديدة واملتمثلة في اعادة 
وذلــك  املجموعــة  هيكلــة 
بهدف زيــادة كفاءة وربحية 
املجموعــة، والتوســع فــي 
األعمال املستهدفة واخلدمات 

االستشارية، باإلضافة الى 
وجــودة  كفــاءة  رفــع 
اخلدمات املالية واالستثمارية 
للعمالء، وحتقيق االستدامة 
في منــو حقوق املســاهمن 

وزيادة الربحية.
بــدوره، قــال مســؤول 

العامة  التسويق والعالقات 
فواز املنيع إن رؤية الشركة 
بحلول ٢٠٢١ أن تصبح شركة 
بارزة ورائدة في االستشارات 
املاليــة والتمويل عن طريق 
تقدمي خدمات متتاز باجلودة 
واألداء املرتفــع والشــفافية 
العالية في األسواق العاملية.

 وأوضح املنيع أن مهمتنا 
هي انشاء قيمة طويلة املدى 
للمســاهمن من خالل األداء 
القويــة  املرتفــع والعوائــد 
حيث إننا نبني شــراكة مع 
عمالئنــا على أســاس الثقة 
واملســؤولية. ونحن نسعى 
بكل جهد خلدمة وبناء مركز 
مالــي قــوي ومســتدام من 
خالل تقدمي اخلدمات املالية 
املتنوعــة مع احلفــاظ على 
النزاهة، والكفاءة واملعايير 
العاليــة ومواكبة  األخالقية 

معايير حوكمة الشركات.
هذا، ووافقــت اجلمعية 
العموميــة علــى كل بنــود 
جدول االعمال مبا فيها عدم 
توزيع أرباح على املساهمن 

عن ٢٠١8.
كمــا وافقــت اجلمعيــة 
العموميــة علــى تعين بدر 
جاسم الهاجري كعضو مستقل 
فــي مجلــس إدارة الشــركة 
للفترة احلاليــة التي تنتهي 

بنهاية السنة املالية ٢٠١٩.

عمومية الشركة انتخبت عضواً مستقالً ملجلس اإلدارة دعماً للمشاريع الشبابية الكويتية في الشهر الفضيل

اســتطاعت حتقيــق نتائج 
ايجابيــة خــالل ٢٠١8، حيث 
متكنت مــن حتقيق ايرادات 
تشــغيلية قدرها 8.6 مالين 
دينــار عــن الســنة املاليــة 
املنتهيــة في ديســمبر ٢٠١8 
مقارنة مع ٢٠١7 والتي بلغت 
8 مالين دينــار، كما حققت 
املجموعة صافي أرباح بلغت 
٢.5 مليون دينار مقارنة مع 
أرباح بلغت ١.7 مليون دينار 

في ٢٠١7.
من جانبــه، قال الرئيس 
التنفيذي في شركة مجموعة 
ارزان املالية جاسم زينل إن 
االدارة التنفيذية تبذل جهودا 
حثيثة خللق مؤسسة مالية 
مرموقة للتنبؤ في املستقبل 

القريب.
وأضــاف زينل ان تنويع 
مصــادر دخــل املجموعــة 
للتقليل من مخاطر التقلبات 
االقتصادية واجليوسياسية 
ســيظل هدفنــا، موضحا ان 
التنفيذيــة تتطلــع  االدارة 
لتعزيز مكانة املجموعة على 
مستوى اخلدمات الرئيسية 
التي تقدمها الشركة والعمل 
على زيادة النمو في القطاعات 
املســتهدفة واالســتفادة من 
الفرص االستثمارية في الدول 
التي تتواجد فيها املجموعة.
واوضــح ان املجموعــة 

وفاء القطامي وجاسم زينل خالل اجلمعية العمومية

صورة جماعية لفريق »نعني ونعاون« التطوعي صورة لألطفال احملتفلني بالقرقيعان

توقيع عقد خدمات بني »كميفك« و»شؤون القُصّر«
أعلن املدير التنفيذي لقطاع 
تطوير األعمال بشركة الكويت 
والشرق األوســط »كميفك« 
م.أحمد الردعــان عن توقيع 
عقــد خدمــات بــن »كميفك« 
والهيئة العامة لشؤون القصر 
يهدف لتقدمي خدمات متكاملة 
إلدارة وتنظيم ومتابعة أسهم 
املشمولن بالرعاية من خالل 
نظام آلي خــاص بهم حديث 
ومتطور يتمكن خالله موظفو 
الهيئة العامة لشؤون القصر 
من متابعة حسابات ورصيد 
املشــمولن  جميــع  أســهم 
برعايتهــم وأوضاعهم املالية 
اليوميــة بنــاء على أســعار 
اإلقفــاالت اليومية في جميع 
األسواق، وذلك لتسهيل عملية 
املتابعــة وتنظيــم وترتيب 
العمل لدى الهيئة نحو إسراع 
العمل في استخراج التقارير 
الشــاملة والتفصيليــة لكل 

قاصر ومشمول بالرعاية.

اخلدمــة ألبنائنا األيتام وكل 
مشمول بالرعاية. وجرى حفل 
توقيع العقد في مكاتب الهيئة 
ومثل الهيئة العامة لشــؤون 
القصــر - املديــر العام براك 
الكويت  الشــيتان، وشــركة 
والشرق األوسط لالستثمار 
املالــي - الرئيــس التنفيذي 

عادل احلميضي، وبحضور كل 
من: م.أحمد الردعان ومدير عام 
اإلدارة املالية بشركة الكويت 
والشرق األوســط »كميفك« 
كرستي كوالثوران، وكل من 
مديرة إدارة النشاط التجاري 
للتركات صاحلة بن ثاني، ومن 
إدارة احملاسبة هند الرغيب.

جانب من التوقيع

وقــال الردعــان إنــه من 
خالل هذا العمل تكون شركة 
كميفــك مثاال لتعاون القطاع 
اخلاص مع القطاع احلكومي 
من خالل تقدمي خدمات مميزة 
تعمل على مســاعدة القطاع 
احلكومي بتســهيل وتسريع 
أعمالــه خصوصا تقدمي هذه 

F.AlMunaya
Highlight

F.AlMunaya
Highlight



ه�شام املن�شاوي

قالت  رئيسة مجلس االدارة في مجموعة 
ارزان املالية وف��اء القطامي أن املجموعة 
واصلت بتطبيق إستراتيجيتها التي حتقق 
لها ال��ت��ن��وع ف��ي م��ص��ادر ال��دخ��ل م��ن خالل 
منتجات وخدمات مميزة للعمالء مما يؤهلها 
في املستقبل القريب ترسيخ مكانة املجموعة 
ضمن الشركات ال��رائ��دة في دول��ة الكويت 
واملنطقة. ويضمن لها كذلك مواصلة النمو 

وحتقيق املزيد من النجاح.
واضافت القطامي خالل اجتماع اجلمعية 
العمومية أن اس��ع��ار النفط تراجعت في 
الربع األخير من العام 2018 بعد أن حتسنت 
األسعار في النصف اآلول من العام وساهم 
هذا اإلرتفاع في تعزيز موازنات احلكومات 
اخلليجية وحتسن أوضاعها املالية. إال أنها 
تأثرت سلباً في النصف الثاني من العام 
ن��ظ��راً ملتغيرات ال��س��وق و إنخفاض سعر 
النفط. وقد متكنت دولة الكويت من الصمود 
وجنحت في مواجهة هذه التقلبات احمليطة 
بها بسبب سعر التعادل للنفط في موازنة 
الدولة لذا احتفظت بالتصنيفات اإلئتمانية 
القوية وحقق الناجت احمللي اإلجمالي منواً 
بنسبة %2.9. و ارتفع معدل منو الناجت غير 

النفطي بنسبة 2.8%.
و أخيراً و بالرغم من التحديات املستمرة 
ال��ت��ي ت��واج��ه��ا امل��ج��م��وع��ة ف��ق��د استطاعت 

املجموعة حتقيق نتائج إيجابية خالل العام 
حيث متكنت املجموعة من حتقيق إي��رادات 
تشغيلية قدرها 8.6 مليون دينار عن السنة 
املالية املنتهية في ديسمبر 2018 مقارنة مع 

العام املاضي 2017 والتي بلغت 8 ماليني 
دينار كما حققت املجموعة صافي أرب��اح 
بلغت 2.5 مليون دينار في العام ٢٠١٨ 
مقارنة مع أرباح بلغت 1.7 مليون دينار  في 

العام ٢٠١٧ 
من جانبه قال الرئيس التنفيذي في شركة 
مجموعة ارزان املالية جاسم زينل أن  اإلدارة 
التنفيذية تبذل جهوداً حثيثة خللق مؤسسة 

مالية مرموقة للتنبؤ في املستقبل القريب 
املركز الريادي في صناعة املال و اإلستثمار. 

وأض���اف ف��ي زي��ن��ل  ان تنويع مصادر 
دخل املجموعة للتقليل من مخاطر التقلبات 

اإلقتصادية و اجليوسياسية سيظل هدفنا 
موضحا  اإلدارة التنفيذية تتطلع لتعزيز 
مكانة املجموعة على مستوى اخل��دم��ات 
الرئيسية التي تقدمها الشركة و العمل على 
زيادة النمو في القطاعات املستهدفة. و أخيراً 
اإلستفادة من الفرص اإلستثمارية في الدول 

التي تتواجد فيها املجموعة.
وبدوره قال مسوؤل التسويق والعالقات 
العامة فواز املنيع أن رؤية الشركة بحلول 
العام ٢٠٢١ ان تصبح شركة بارزة ورائدة 
في اإلستشارات املالية و التمويل عن طريق 
تقدمي خدمات متتاز باجلودة و التعقل و 
األداء املرتفع و الشفافية العالية في األسواق 
العاملية و بالتالي تنشأ القيمة املضافة 

لعمالئنا و مساهمينا
وأوضح املنيع أن مهمتنا هي إنشاء قيمة 
طويلة امل��دى للمساهمي م��ن خ��الل األداء 
املرتفع و العوائد القوية حيث أننا نبني 
ش��راك��ة م��ع عمالئنا على أس���اس الثقة و 
املسؤولية. و نحن نسعى بكل جهد خلدمة 
و بناء مركز مالي قوي و مستدام من خالل 
تقدمي اخلدمات املالية املتنوعة مع احلفاظ 
على النزاهة ، و الكفاءة واملعايير األخالقية 

العالية و مواكبة معايير حوكمة الشركات .
هذا ووافقت اجلمعية العمومية على كافة 
بنود ج��دول االع��م��ال مبا فيها ع��دم توزيع 

أرباح على املساهمني عن العام ٢٠١٨ .

2018 82 باملئة.. وأقرت عدم توزيع أرباح عن العام  عموميتها انعقدت بنسبة حضور بلغت 

»أرزان«: نهدف إلى اإلستدامة في منو حقوق املساهمني و زيادة الربحية

بحضور أبرز الشخصيات في قاعة إبريز 

»سيمفوني« ينظم غبقة رمضانية 
مميزة خالل الشهر الفضيل

استضاف فندق سيمفوني 
ستايل الكويت، غبقة خاصة 
ش��ه��دت ح��ض��ور ال��ع��دي��د من 
السفراء والدبلوماسيني وممثلي 
كبرى الشركات وأه��م شركاء 
املجموعة واجلهات اإلعالمية 
ووكاالت اإلعالن في يوم األحد 
املوافق 19 مايو 2019، وذلك 
كما اعتادت الوجهة االستثنائية 
على القيام به كل عام احتفاًء 

بحلول الشهر الكرمي.
وقد بدأت الفعالية مع كلمة 
ترحيبية مميزة ألقاها الطاقم 
اإلداري للفندق، وكلمة مؤثرة 
أخرى ألقاها السيد بيتر شولر، 
م��دي��ر ع��ام سيمفوني ستايل 
الكويت. حيث أشار شولر:”ال 
يقتصر الطريق إلى النجاح على 
العمل اجلماعي اجلاد فحسب، 
وإمنا على الدعم املستمر والهام 
الذي يقّدمه شركاؤنا، والذين 
نغتنم فرصة لقائنا بهم اليوم 
لنعّبر لهم ع��ن جزيل شكرنا 

على دعمهم املتواصل”.
واستمّرت األمسية مع كلمة 
ألقاها السيد ماجد حّنا، مدير 
إدارة املبيعات والتسويق، 
ال��ذي رّح��ب ب��دوره بالضيوف 
وأع��رب عن امتنانه وتقديره 
للرعاة والشركاء، داعياً جميع 
احل���اض���ري���ن إل����ى امل��ش��ارك��ة 
ف��ي أنشطة تفاعلية وب��رام��ج 
ترفيهية. وتضمنت الفعالية 
سحوبات للفوز بجوائز قيمة 
منها ت��ذاك��ر ط��ي��ران م��ن أطلس 

جلوبال، وح��ج��وزات فندقية 
ض���م���ن ف����ن����ادق م��ج��م��وع��ت��ي 
كوليكشن‘  ’راديسون 
بلو‘وفنادق  و’راديسون 
ب����ارك إن ف���ي ج��م��ي��ع أن��ح��اء 
ال��ع��ال��م، ب��اإلض��اف��ة إل��ى هدايا 
وج��ب��ات طعام وإق��ام��ة فريدة 
في سيمفوني ستايل الكويت، 
وهدايا أخ��رى من مركز وايت 
ل��ط��ب األس���ن���ان، ش��رك��ة داغ��ر 
ان��د ك��و، شركة داغ��ر وحناوي 
العاملية املقدمة من ماركاتهم 
العاملية: بيبي، برونوفياس، 
ب��ي اس ب��ي، بيمبا واي ل��وال& 
م��ني ب��ر ، ت��وم ت��اي��ل��ور، كارين 
ميلني ، لبسي و سيليو، شركة 

الغامن أوتو وف��ورد و اكسايت 
الغامن، أم��واج للعطور، شركة 
وهران التجارية، شركة محمد 
ناصر الهاجري وأوالده، شركة 
باناسونيك، شركة عطورات 
ف��ي��ف��ن��زا، س��ي��م��ون ب��ول��ي��ف��ار، 
نستله، ل��وري��ال، ذا شوتامي 
إي��ف��ي��ن��ت��س، ب��س��ت اليوسفي 
لإللكترونيات باإلضافة إلى 
ش��رك��ة ف��ود ش��وي��س للتجارة 

العامة و املقاوالت ذ.م.م. 
وي��ذك��ر أن الفعالية أقيمت 
ف���ي ق���اع���ة إب���ري���ز امل��ت��أل��ق��ة 
بديكوراتها البديعة، والتي 
أت��اح��ت جتربة ف��ري��دة تنبض 
بالثقافة والعصرية في أجواء 

شجعت احلضور على التفاعل 
والتواصل في رح��اب الفندق 
األن��ي��ق، وعكست حقيقة تفرد 
قاعات فندق سيمفوني ستايل 
الكويت ذات األن��اق��ة املفرطة 
لتكون اإلخ��ت��ي��ار األم��ث��ل لهذه 
امل��ن��اس��ب��ة. واك��ت��م��ل��ت روع��ة 
التجربة مع العزف احلي للفرقة 
املوسيقية بأحلانها العذبة 
التي غمرت األج���واء بالدفء، 
باإلضافة إلى املأكوالت الشهية 
ال��ت��ي زي��ن��ت م��ائ��دة البوفيه 
الرمضاني فضاًل ع��ن الهدايا 
التي مت تقدميها للجميع كمسك 
خ��ت��ام للقاء وش��ك��ر لهم على 

حضورهم الكرمي.

قيادات سيمفوني

»إيكونوموتيكي«: 
املنتجات األوروبية تدخل 

األسواق الكويتية

شهد فندق فور بوينتس شيراتون الكويت فعالية كبيرة وهامة 
تضمنت عرضاً تقدميياً للترويج للمنتجات الغذائية األوروبية.

وانطلقت حملة جريت فليفرز األوروب��ي��ة واملمولة من اإلحت��اد 
األوروبي واحلكومة اليونانية، لتتيح تداول املنتجات عالية اجلودة 
واحلاصلة على تصنيف املنشأ اجلغرافي )PGI( وبلد املصدر احملمي 
)PDO( في السوق الكويتي، وتشمل هذه املنتجات جبنة فيتا، 
وجبنة جرافيرا من جزيرة ناكسوس، والفستق من بلدة مولوس في 
مدينة فثيوتيس، وزيت الزيتون البكر املمتاز بداللة جغرافية محمية، 
وصوالً إلى زيتون ثرومبا األسود من جزيرة ثاسوس، والكشمش 

األسود ’زانت‘.
وقد حضر الفعالية العديد من مستوردي وموزعي املواد الغذائية 
وممثلي وسائل اإلع��الم حيث استمتعوا بالعرض الترويجي الذي 
سلط الضوء على املنتجات الغذائية األوروبية متبوعة بوجبة غداء 
في فندق فور بوينتس شيراتون الكويت. وبعد مشاهدة العرض 
وت��ذوق عينات من املنتجات، ناقش احلضور والسيد ستراتوس 
تيساس، ممثل شركة إيكونوموتيكي الذي حضر احلدث، آفاق سوق 

إستيراد املواد الغذائية في الكويت.

لقطة جماعية

»املدار« تتفق مع أحد 
الدائنني لتسوية مديونية 

بـ456 ألف دينار
 أعلنت شركة امل��دار للتمويل واالستثمار عن توصلها 
التفاق مع أحد الدائنني لتسوية مديونية ُمستحقة على 

الشركة مببلغ 1.5 مليون دوالر مبا ُيعادل 456 ألف دينار.
وق��ال��ت “املدار” ف��ي بيان للبورصة الكويتية، أمس  
الثالثاء، إنها سوف ُتفصح عن األثر املالي لتلك التسوية فور 

االنتهاء من توقيع التسوية بالفعل.
كانت الشركة أعلنت أمس االثنني، عن قيامها بالتفاوض 
مع أحد الدائنني لتسوية مديونية ُمستحقة على الشركة 

بقيمة 1.5 مليون دوالر مبا ُيعادل 456 ألف دينار.
وشهدت نتائج “املدار” حت��والً إيجابياً بنهاية العام 
املاضي، بتحقيق أرباح بلغت 14.88 مليون دينار؛ مقابل 

خسائر بنحو 2.18 مليون دينار في عام 2017.

استقالة الرئيس التنفيذي 
لـ»املغاربية«.. وإعادة 
تشكيل مجلس اإلدارة

أعلنت الشركة اخلليجية املغاربية القابضة عن موافقة 
مجلس إدارة الشركة في اجتماعه أمس االثنني، على طلب 
االستقالة املُقدم من الرئيس التنفيذي للشركة عثمان أمين 

بودي؛ وذلك لظروف خاصة.
وقالت “املغاربية” في بيان للبورصة الكويتية، أمس  
الثالثاء، إن مجلس اإلدارة قام بإعادة تشكيل عضويته 
للثالث سنوات القادمة، بحيث أصبح عثمان أمين بودي 

عضواً باملجلس باإلضافة إلى 6 أعضاء آخرين.
كما ق��ام املجلس، ضمن عملية إع��ادة التشكيل، تعيني 
العضو مشاري أمين بودي رئيساً ملجلس اإلدارة، والعضو 

صالح محمد الرومي نائباً له.
واجل��دي��ر بالذكر أن شركة رواس��ي الكويت للتجارة 
العامة واملقاوالت تستحوذ على احلصة األكبر من رأسمال 
“املغاربية” بنسبة 29.23 باملائة، وهي ممثلة في عضوية 

مجلس إدارة الشركة.

دعمًا للشباب في الشهر الفضيل

Ooredoo تدعم املشاريع 
الشبابية في سوق »مروج« الرمضاني

أع��ل��ن��ت Ooredoo، عن 
دعمها ملشروع )س��وق م��روج( 
ال��ذي يدعم املشاريع الشبابية 
وال���ذي اق��ي��م ف��ي مجمع م��روج 
للعام الرابع على التوالي يوم 
اجلمعة املاضي 17 مايو، وضم 
املنتجات ال��غ��ذائ��ي��ة واحل��رف 
اليدوية والزراعية، باإلضافة 
إلى القسم املخصص لألطعمة 
ال��ذي يسلط الضوء على تنوع 
األطعمة احمللية. في هذا الشهر 
الفضيل مت توفير مساحة وفيرة 
للكثير من املشاريع احمللية لكي 
تشارك في هذا السوق دون أي 
مقابل دعما للطاقات الشبابية. 
ش��ارك��ت Ooredoo فرحة 
االحتفال بالقرقيع مع األطفال 
ف��ي ال��س��وق، م��ن خ��الل توزيع 
ص��ن��ادي��ق ال��ق��رق��ي��ع��ان املليئة 

باملفاجآت اللذيذة.
ف��ي ت��ص��ري��ح ل��ه ح���ول ه��ذه 
ال��رع��اي��ة، ق��ال مدير أول إدارة 
 Ooredoo �االتصال املؤسسي ل
الكويت مجبل األي���وب “نحن 
س��ع��داء بدعمنا لهذا املشروع 
ال��ش��ب��اب��ي امل��م��ي��ز ال����ذي يبرز 
إب��داع��ات امل��ش��اري��ع الصغيرة 
واملتوسطة احلجم في مختلف 
امل��ج��االت، خ��اص��ة خ��الل شهر 

رمضان املبارك. دعمنا للشباب 
ممتد عبر سياستنا للمسؤولية 
االجتماعية املبنية على قيم 
التواصل واالهتمام والتحدي، 

ونحن نسعى للمساهمة في دعم 
الشباب من خالل استيراتيجيتنا 
للمسؤولية االجتماعية املمتدة 

طوال العام.”

الـــــــــــقـــــــــــطـــــــــــامـــــــــــي: املــــــــــجــــــــــمــــــــــوعــــــــــة واصــــــــــلــــــــــت 
تــــــــطــــــــبــــــــيــــــــق إســـــــــتـــــــــراتـــــــــيـــــــــجـــــــــيـــــــــتـــــــــهـــــــــا الــــــــتــــــــي 
حتـــــــقـــــــق الــــــــتــــــــنــــــــوع فـــــــــــي مـــــــــــصـــــــــــادر الـــــــدخـــــــل

مـــــــصـــــــادر  تـــــــنـــــــويـــــــع  عـــــــلـــــــى  نـــــــــركـــــــــز  زيــــــــــنــــــــــل:   
الــــــدخــــــل لـــلـــتـــقـــلـــيـــل مــــــن مــــخــــاطــــر الـــتـــقـــلـــبـــات 
اإلقـــــــــــــتـــــــــــــصـــــــــــــاديـــــــــــــة واجلـــــــــيـــــــــوســـــــــيـــــــــاســـــــــيـــــــــة 

في  ورائدة  بارزة  شركة  نصبح  ان  رؤيتنا  املنيع: 
 2021 بحلول  والتمويل  املالية  االستشارات 

أطفال يحتفلون  بالقرقيعان
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الشركة شاركت األيتام واملسنني وذوي االحتياجات اخلاصة بهجة الشهر الفضيل

»زين« ترعى حفل قرقيعان الهيئة 
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة 

أع��ل��ن��ت زي���ن ع��ن رعايتها 
الرئيسية حل��ف��ل القرقيعان 
ال���ذي نّظمته الهيئة العامة 
لشؤون ذوي اإلع��اق��ة في دور 
الرعاية االجتماعية التابعة 
ل���وزارة ال��ش��ؤون االجتماعية 
والعمل، وذلك ملشاركة األيتام 
واملسنني وذوي االحتياجات 
اخلاصة فرحة الشهر الفضيل 
ضمن حملتها الرمضانية “زين 

الشهور”.
وذك���رت ال��ش��رك��ة ف��ي بيان 
ص��ح��اف��ي أن احل��ف��ل ق��د شهد 
حضور كل من سفير الواليات 
املتحدة األمريكية ل��دى دول��ة 
ال��ك��وي��ت ل��وران��س سيلڤرمان، 
ون��ائ��ب امل��دي��ر ال��ع��ام لقطاع 
ال��ش��ؤون التعليمية والتأهيل 
بالهيئة العامة ل��ذوي اإلعاقة 
أن���ور األن���ص���اري، وال��رئ��ي��س 
التنفيذي للعالقات واالتصاالت 
في زين الكويت وليد اخلشتي، 
ون��ائ��ب م��دي��ر ق��ط��اع اخل��دم��ات 
الطبية والنفسية واالجتماعية 
بالهيئة العامة ل��ذوي اإلعاقة 
ه��ن��ادي املبيليش، والشيخة 
س��ه��ي��ل��ة س���ال���م ال���ص���ب���اح، 
ومجموعة من ممثلي ال��وزارات 
والهيئات والسفارات املختلفة 

ف��ي ال���دول���ة.  وأوض��ح��ت زين 
أن تعاونها املستمر مع إدارة 
الرعاية االجتماعية إلجناح هذا 
احلفل بشكل سنوي يأتي في 
إطار استراتيجيتها للمسؤولية 
االجتماعية واالستدامة، حيث 
تقوم زين من خالل هذا التعاون 
مبشاركة األيتام واملسنني وذوي 
االح��ت��ي��اج��ات اخل��اص��ة فرحة 
املناسبات املختلفة على مدار 
ال��ع��ام، ومنها املناسبات التي 
تأتي مع شهر رمضان املبارك 

كالقرقيعان وغيرها. 

وبّينت الشركة أن فريقها 
التطوعي قام من خالل تواجده 
ف��ي احل��ف��ل بتقدمي القرقيعان 
وال��ه��داي��ا واألل���ع���اب لأليتام 
واملسنني وذوي االحتياجات 
اخل����اص����ة، ب���اإلض���اف���ة إل���ى 
املشاركة في مختلف الفعاليات 
التي شهدها احلفل، وهي اللفتة 
التي عكست األج���واء التراثية 
الرمضانية اجلميلة رغبة منها 
إلضفاء ملسة وفاء لهذه الفئات 
العزيزة من املجتمع خصوصاً 

خالل الشهر الفضيل. 

جانب من الفعالية

تضامنًا مع املبادرات اإلنسانية

األڤنيوز يطلق حملة 
»لنحتضن مستقبلهم« بالتعاون 

مع الهالل األحمر الكويتي
إمياناً بأهمية تبني املبادارات املجتمعية؛ انطلقت مبادرة 
األڤنيوز اخليرية بالتعاون مع جمعية الهالل األحمر الكويتي 
“لنحتضن مستقبلهم” يوم األثنني املوافق 20 مايو، والتي 
تهدف إلى جمع التبرعات اخليرية خالل شهر رمضان وفترة 
العيد في األڤنيوز، وذلك بهدف توفير حاضنات لألطفال اخلدج 
وحديثي الوالدة في دولة اليمن، حيث بالنسبة ملاليني األطفال 
املولودين قبل أوانهم، تعد الرعاية الطبية التي تساهم في 
إنقاذ حياتهم من املضاعفات املرضية واإلصابة بالعدوى هي 

أملهم الوحيد بالنجاة.
وق��د خصصت إدارة األڤن��ي��وز جهازين للتبرع النقدي 
باستخدام بطاقات السحب اآلل��ي في منطقة  غراند بالزا 
،باإلضافة إلى توفير رابط للدفع اإللكتروني لتسهيل عملية 
التبرع،  علًما بأن جميع املبالغ التي سيتم حتصيلها سوف 

تدخل احلساب اخلاص جلمعية الهالل األحمر الكويتي.
وتدعو إدارة األڤن��ي��وز زواره��ا الكرام إل��ى دع��م احلملة ، 
مسلطة الضوء على قضية حساسة ومهمة ملا شهدته اليمن من 
نسبة عالية من الوفيات بني األطفال اخلدج وحديثي الوالدة 
في محافظاتها، والتوسع الكبير من مباني وكثافة سكانية 
في امل��دن الرئيسية ج��راء احل��رب ال��دائ��رة في اليمن، وعدم 
وجود مراكز أو مستشفيات متكاملة متخصصة في الطفولة 
ومعاجلة حاالت سوء التغذية. حيث ستساهم هذه التبرعات 

في إنقاذ حياة األطفال واحلد من الوفيات واألمراض. 
وتؤكد إدارة األڤن��ي��وز حرصها على تبني ودع��م ع��دد من 
امل��ب��ادرات املجتمعية طيلة العام، وف��ي مقدمتها املبادرات 
اإلنسانية، وذلك ضمن املسؤولية االجتماعية لشركة املباني، 
بالتعاون مع العديد من اجلهات ومؤسسات املجتمع املدني، 
التي حترص بدورها على التواجد في األڤنيوز كمقر حلمالتها 
التوعوية والتثقيفية، باعتبار األڤنيوز الوجهة األكثر زيارة 

في الكويت، وأحد أهم الوجهات التسويقية في املنطقة.

F.AlMunaya
Highlight
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