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منتلك أكثر من 
50 عالمة جتارية.. 

وإضافة واحدة 
جديدة بالربع 

األول

»الراية املتميزة« 
تبحث عن سوق 
ناشئ لالستثمار 

في السياحة

دراسة عدد من 
الفرص االستثمارية 
في أوروبا واملغرب 

العربي

هذه اخلدمــة الى قنوات البيع 
لديها، الفتا الى خدمات التأمني 
املعروضــة في هــذا التطبيق 
تشــمل العديــد مــن منتجات 
التأمني مثل تأمني السفر الفردي 
والعائلي، باإلضافة إلى تأمني 
املركبات ضد الغير والشــامل، 
وتأمني القوارب البحرية وتأمني 
العمالة املنزلية وتأمني املنزل، 
مؤكدا أن »األولى تكافل« حرصت 
على أن تلبي احتياجات عمالئها 
بصورة دقيقة من خالل طرح 
املنتجات التأمينية وستسعى 
في املستقبل إلى استهداف باقي 

أنواع التأمني.
من جهته، قال املدير العام 
لشــركة بيزة فهــد الغريب إن 
التطبيــق اجلديــد ســيتيح 
للمستخدم الكثير من املميزات 
التي تتواجد في تطبيق واحد، 
حيث انه ضم مجموعة كبيرة 
ومتنوعة من موردي اخلدمات 
من مختلف القطاعات الى جانب 
قطاع التأمني كقطاع االتصاالت 
وقطاع مزودي خدمات اإلنترنت 
النــوادي الصحيــة  وقطــاع 
وقطــاع  األطفــال  وأنشــطة 
جمعيات النفع العام كجمعية 
املهندســني الكويتية باإلضافة 

ينطلق في 14 يناير اجلاري

لتقدمي خدمات التأمني عبر الهواتف الذكية

العقيل ترعى معرض »هوريكا الكويت«

»األولى تكافل« تتعاقد مع تطبيق »بيزة«
إلى جمعيــة احملامني وغيرها 

املزيد من القطاعات املختلفة.
ولفــت الــى أن التطبيــق 
ميكن املستخدم من دفع جميع 
التزاماتــه املاديــة باإلضافــة 
إلى متابعتها بشــكل مستمر 
والتحكــم بها. ويضــم أيضا 
الكثير من اخلدمات املتنوعة 
كخدمــة تذكيــر املســتخدم 
باملدفوعات املستحقة، وقدرة 
املســتخدم علــى االشــتراك 
مبختلــف البرامــج املتوافرة 
من قبل مجموعــة كبيرة من 
املورديــن. إضافة إلى تقدميه 
عروضا حصرية متوافرة فقط 

على تطبيق بيزة.

وأعربت العقيل عــن أملها في أن تنهض 
املنتجــات الوطنية احملليــة بازدهار القطاع 
الصناعــي في البالد ممثال فــي الصناعات 
الغذائية والتي تشكل أهمية كبيرة في تعزيز 
األمن الغذائي االستراتيجي في البالد، فضال 
عن أهمية تطوير قطاعات الضيافة والفنادق 
واملطاعم، وهو ما يتطلب احلرص على متابعة 
التنســيق بني مخرجات التعليم واحتياجات 

سوق العمل.

برعاية وزير الدولة للشؤون االقتصادية 
مرمي العقيل، تنطلق في 14 من يناير اجلاري 
الكويت بحضور  فعاليات معرض هوريــكا 
الضيافة  مسؤولي وخبراء وصناع قطاعات 
والصناعات الغذائية واملطاعم والفنادق ويستمر 

حتى 16 يناير 2019.
وفي تصريح صحافي للوزيرة مرمي العقيل 
أكدت أن احلكومة تدعم كل ما من شأنه املساهمة 
في دفع عجلة التنمية، والســيما مساهمات 
القطــاع اخلاص الذي يعد جزءا ال يتجزأ من 
رؤية الكويت التنموية، مشيرة إلى انه ومن هذا 
املنطلق يعد املعرض منصة تفاعلية للعديد من 
القطاعات ومنها الضيافة والصناعات الغذائية 

وجتهيزات الفنادق واملطاعم واملنتجعات.
العقيل على أهمية اكتشاف كل  وشددت 
املجــاالت التي ميكن من خاللها إيجاد فرص 
عمل جديدة للعمالة الوطنية وحتســني بيئة 
العمل وآفاق املشروعات الصغيرة واملتوسطة، 
مشيرة الى أن قطاع السياحة والضيافة يأتي 
مــن بني أهم تلك القطاعــات، خصوصا بعد 
أن صدر قرار مجلس الــوزراء بنقل تبعية 
ديوان اخلدمة املدنية الى وزير الدولة للشؤون 
االقتصادية وقرب ضم تبعية كل اجلهات املعنية 
بالعمل والتوظيف حتت مظلة واحدة لوضع 

استراتيجية موحدة لسوق العمل.

أعلنت الشركة األولى للتأمني 
التكافلي في بيان صحافي أمس 
عن تعاقدها مــع تطبيق بيزة 
الذكيــة، املختــص  للهواتــف 
باملدفوعات اخلاصــة باألفراد 
بشكل تفصيلي لعرض خدمات 
التأمني اخلاصة بالشركة على 

تطبيقات الهاتف احملمول.
وأكــد الرئيــس التنفيــذي 
العتــال أن  للشــركة حســني 
هــذه اخلطوة جــاءت كإحدى 
مبادرات الشــركة للبقاء على 
اتصال مباشر مع أحدث وسائل 
التكنولوجيا احلديثة، إضافة 
إلــى إتاحــة الفرصــة لعمالء 
التأمني احلصول على خدمات 
شــركتنا دون عناء القدوم الى 

نقاط البيع.
وأضــاف العتال أن اتفاقية 
التعاون بني الشركة وتطبيق 
بيزة جاء بعد دراســة متأنية 
عن مدى حاجات عميل التأمني 
للحصول على خدماته من خالل 
التطبيقــات الذكية والذي يعد 
توجها جديدا نوعا ما على سوق 
التأمني الكويتي ولكن الشركة 
وضمن مســيرتها فــي متابعة 
التكنولوجيا  أحــدث وســائل 
العامليــة توجهت إلــى إضافة 

مرمي العقيل

حسني العتال

»أجيليتي« تفتتح مركزًا إقليميًا 
للخدمات اللوجستية والتوزيع في البحرين

املنامة - بنا: افتتح وكيل وزارة الصناعة 
والتجــارة والســياحة لشــؤون الصناعــة 
البحرينــي أســامة العريض مركــز أجيليتي 
للخدمات اللوجســتية والتوزيــع في مملكة 
البحرين، وذلك برعاية وزير التجارة والصناعة 
والسياحة البحريني زايد الزياني، وبحضور 
الرئيس التنفيذي ملجلس التنمية االقتصادية 
خالد الرميحي، وممثلني من وزارة املواصالت 
واالتصاالت وشؤون اجلمارك، مبنطقة احلد. 
وتسعى الشــركة من خالل هذه التوسعة 
التي أقيمت على مساحة ٢8.5 ألف متر مربع 
إلى توسيع قدرات التخزين والشحن والنقل 
والتخصيص، فضال عن توفير خدماتها كمركز 

إقليمي للخدمات اللوجستية والتوزيع.
وخالل حفل االفتتاح، أشاد أسامة العريض 
بالدور احملوري لقطاع اخلدمات اللوجستية في 
جناح التحول االقتصادي الذي تشهده اململكة 
والقدرة على جذب االستثمارات الدولية، مشيدا 
في الوقت نفســه باملوقع االستراتيجي الذي 
تتمتع به اململكــة والبنية التحتية املتطورة 
وشبكات النقل باإلضافة إلى السياسات الداعمة 
لتعزيز بيئة األعمال. وأشــار إلــى أن عملية 
توسعة املركز تعد أمرا حيويا لشركة أجيليتي، 
التي تعمل على تطوير وتوسيع نطاق عملياتها 

في البحرين منذ ٢٠٠3. 
من جهتــه، قال عيســى الصالح، الرئيس 
واملدير التنفيذي لشــركة أجيليتي للخدمات 
اللوجستية العاملية: »تعد السوق البحرينية 
إحدى أســواق التشغيل الرئيســية بالنسبة 

لنا في منطقة الشــرق األوســط، حيث تقدم 
اململكة بنية حتتيــة عالية اجلودة ومجتمعا 
متنوعا من الشركات التجارية اإلقليمية. ومع 
زيــادة عدد الســكان في منطقــة دول مجلس 
التعاون اخلليجــي والزيادة التي رافقت ذلك 
في الطلب على اخلدمات اللوجستية املتكاملة، 
فإن استثماراتنا في البحرين ستساعدنا على 
تقــدمي أفضل اخلدمــات لعمالئنا في املنطقة. 
ولعل افتتاح منشآتنا اجلديدة في البحرين هو 
خير دليل على التزامنا بهذه السوق الواعدة«.
ويوفــر املركز اجلديد خدمات لوجســتية 
تعاقدية مع خدمات التخزين احمليطي واملبرد 
واملجمد، باإلضافة إلى تقدمي حلول للشحنات 
عالية القيمة. وســتوفر أيضا إدارة وتخزينا 
آمنا للســجالت وخدمات لوجســتية جاهزة 
للشركات املصنعة القائمة في البحرين، والتي 
تعمل في مجال صناعة الســلع االســتهالكية 

سريعة التداول.
وتقوم »أجيليتي« بتشغيل وإدارة أسطول 
يضــم أكثر من ٢٠٠ مركبــة مخصصة للنقل، 
فضال عن تقدميها خلدمات تســهيل الوساطة 
اجلمركية لعدد من الشركات متعددة اجلنسيات 

في مملكة البحرين.
وتصل السعة التخزينية للمنشأة اجلديدة 
إلى حوالي ١7 ألف لوح تخزين، كما أنها متثل 
ما قيمته ١٠ ماليني دوالر من استثمارات شركة 
أجيليتــي. ويأتي ذلك بعد توســيع أســطول 
الشحن البري للشركة في البحرين بهدف دعم 

عملياتها اإلقليمية.

جانب من حفل افتتاح مركز »أجيليتي« اجلديد بالبحرين

مبساحة 28.5 ألف متر مربع

عينت مستشاراً لإلدراج واستوفت جزءاً كبيراً من االشتراطات

الفجي: نخطط إلدراج »الراية املتميزة« في البورصة
وبني الفجي أن الشــركة 
متتلــك أكثر مــن 5٠ عالمة 
جتاريــة ســواء محليــة أو 
عامليــة في مجاالت مختلفة 
كاملطاعم واملالبس وغيرها، 
وفي الربع الثاني من العام 
احلالي سوف تضيف عالمة 
جتارية أخــرى وهو مقهى 
عاملي كبير وعلى مســتوى 
متميــز وســيكون بدايتــه 
فــي الكويــت ثــم اخلليــج 
ومصر، ويعد »فرانشــيز« 
التركيز  ان  عاملي، موضحا 
علــى قطاع بعينــه يعد له 
عدة مخاطر ولذلك فالراية 
املتميزة القابضة تنتهج فكرا 
يقوم بأساســه على تنويع 

مصادر الدخل.
يذكــر أن شــركة الراية 
املتميزة القابضة تأسســت 
منــذ 3 ســنوات وينــدرج 
حتتها هيــكل يتكون من 7 
شــركات مســاهمة ناشطة 
فــي القطاعــات املالية غير 
املصرفية وهي: شركة تأجير 
التمويلــي، شــركة لتداول 
األوراق املالية، شركة إلدارة 
األصول، شركة لالستشارات 
املالية عــن األوراق املالية، 
شــركة للوســاطة للتأمني، 
شــركة للدفــع اإللكتروني 
وخدمات معاجلة الفواتير، 
باإلضافة إلى شركة إلصدار 

الصكوك.
ان  الفجــي  وأوضــح 
استراتيجية الراية املتميزة 
القابضة للفترة املقبلة ترتكز 
علــى تنويع االســتثمارات 
في أسواق رأسية صاعدة، 
مشيرا الى أن فريق اإلدارة 
في الشــركة يعكــف حاليا 
على دراسة عدد من الفرص 
املجدية في أوروبا واملغرب 

العربي.

الفندقية املســاندة السيما 
أنــه قد انبثق وفق دراســة 
جــدوى معمقة الحتياجات 
الفندقية  قطــاع اخلدمــات 
وضمــان قابليتــه للنمــو 

وحتقيق األرباح.
ويقــع املشــروع علــى 
مســاحة ألفــي متــر مربع 
ويقدم العديد من التسهيالت 
األساسية لصناعة الفنادق، 
من ضمنها مصبغة متكاملة 
أحــدث  علــى  حتتــوي 
واملاكينــات  التجهيــزات 
باإلضافــة الــى مقــاه ذات 
عالمة جتارية عاملية يضاف 
اليها مطبخ مركزي لتلبية 
التجهيــزات  خدمــات  كل 
الغذائية للمؤسسات واالفراد 
مــن ضمنها املستشــفيات، 

الفنادق، االعراس.
وذكر ان الشركة تبحث 
عن تتبع أي ســوق ناشــئ 
في الســياحة وليس سوق 
ســياحي متشــبع لالبتعاد 
عن املنافســة قويــة، لذلك 
فالتوسع في أسواق أجنبية 
كاملجر والنمسا يعد منوذجا 
يوضح كيفية رؤية الشركة 

لالستثمارات.

والبنيــة التحتية والدعاية 
واالعــالن، فبدايتنــا كانت 
في قطــاع التأمني التي أتت 
ضمن رؤيتنا للحجم الكبير 
للمنتســبني للقطاع ضمن 
شركاتنا أنشأنا الكيان للبدء 
في أنفســنا كخدمــة ذاتية 
للعاملــني لدينا ثم انطلقنا 
لألسواق اخلارجية وعمالء 
اخرين، ثم توسعت الشركة 
لتضم استثماراتها قطاعات 
أخرى كقطاع ادارة وتشغيل 

الفنادق«.
ولفــت الفجــي إلــى أن 
»الرايــة املتميزة القابضة« 
متتلك بالكامل شركة تندرج 
وتشــغيل  الدارة  حتتهــا 
الفنادق تدعى »جدارة« وهي 
شــركة ســعودية برأسمال 
كويتي ومتتلك ٩ فنادق ما 
بــني املدينة املنــورة ومكة 

املكرمة.
وبني أنه مت انتهاء االعمال 
في مشروع »جدارة مول« في 
املدينة املنورة وبدأ التشغيل 
الفعلي، والذي تتواله شركة 
جدارة الفندقية املتفرعة من 
شركة الراية املتحدة، ويقدم 
حلــوال متكاملــة للخدمات 

باهي أحمد

التنفيذي  الرئيــس  قال 
املتميــزة  الرايــة  لشــركة 
الفجــي  القابضــة جاســم 
الشــركة تســعى خالل  إن 
الفترة املقبلــة لإلدراج في 
الكويــت، حيــث  بورصــة 
عينت مستشارا لإلدراج في 
البورصة واستوفت »جزءا 
كبيرا من االشتراطات« التي 
تفرضها هيئة أسواق املال 
والبورصة ولكن ليس هناك 

وقت محدد لالدراج.
الفجــي، فــي  وأضــاف 
تصريــح للصحافيــني، أن 
رأسمال الشركة بلغ 5 ماليني 
دينار عند بداية تأسيســها 
ليصل إلى 45 مليون دينار 
في الوقت احلالي، موضحا 
أنها متتلك شــركات أخرى 
تنــدرج حتتها فــي كل من 

السعودية ومصر وتركيا.
وأوضح الفجي أن الشركة 
اختتمت عام ٢٠١8 عبر حتقيق 
اجناز استثماري ضخم مت من 
خالله االستحواذ على حصة 
نســبتها ٢6% من مجموعة 
مالية استثمارية قابضة في 
السوق املصرية هي »ميداف 
القابضــة«  لالســتثمارات 
واملقدر رأسمالها مببلغ 4٠٠ 
مليون جنيه، حيث تأتي هذه 
الصفقة باكورة توســعات 
املتميــزة  الرايــة  شــركة 
القابضــة لالســتثمار فــي 
السوق املصرية، التي تعتبر 
واعــدة تتميز باالســتقرار 
وتشهد تدفقات االستثمارات 

اخلارجية.
قمنــا  »إننــا  وقــال: 
بتغطية القطاع الذي لدينا 
بــه معرفة وخبــرة كبيرة 
التأمني واألغذية  كقطاعات 

)متني غوزال(  جاسم الفجي  

غرفة الكويت عقدت اجتماعاً بهذا الشأن بهدف تطوير التجارة البينية

»الغرف العربية« تخطط إلنشاء سوق عربية إلكترونية مشتركة
من اجمالي التجارة وكذلك 
3% في القطاع غير النفطي.
وأشــار إلى أن املشروع 
الرقمي نوقش ألول مرة في 
خطة الـ4 ســنوات القادمة 
الحتاد الغرف العربية، وهي 
خطة تســاعد علــى مواكبة 
التطورات احلديثة واالتصال 
الرقمــي، موضحا أن اجلزء 
االكبــر للخطة كان للتوجه 
الرقمــي باعتبــار ان العالم 
بأســره يتبع هــذا التوجه 

االلكتروني.
إلــى أن غرفــة  ولفــت 
التجــارة والصناعــة فــي 
الكويــت اســتضافت هــذا 
االجتماع ملناقشة مشروع 
عربــي يطمــح لتأســيس 
السوق العربي االلكترونية، 
مؤكــدا أن حلم الوحدة من 

احمليط إلى اخلليج حتققه 
التجارة ولو على منت منصة 

رقمية.
مجلــس  ان  وتابــع: 
االحتاد اطلع على النشــاط 
وتقريــر األمــني العــام في 
اجتماع اجلزائر والتطبيق 
االلكتروني والتي تعد نواة 
العربية املشتركة  للســوق 
االلكـتـرونـيــــة  واألدوات 
اجلميــع  وأدى  احلديثــة 
رغبته في تبادل املعلومات 
من أجل تلك املنصة ولتحقيق 
الهدف اجلماعي، حيث يعد 
هذا املــورد الرقمي الوحيد 
الذي ال ينفد باالستخدام بل 
تزداد قيمته باستخدامه، بل 
ان التوسع فيه يدخل عائدا 
كبيــرا علــى مســتخدميه 

والعاملني به.

الصغيــرة واملتوســطة ال 
تتعــدى 8%، لعــدم وجــود 
بعض التطبيقات واملنصات 
االلكترونية لتحقيق التفاعل 
الرقمي، لذا البد من خلق هذه 
املنصات والتطبيقات الشاملة 
واخلاصة بنا حتى نستطيع 
تعزيز االقتصــاد واحلفاظ 

على ثرواتنا.
وأضاف حنفي أن املنصة 
الرقمية سوف تقوم بالربط 
بني ١6 غرفة عربية مشتركة 
حتــت مظلة احتــاد الغرف 
العربيــة، وكذلك الربط بني 
١6 غرفــة عربيــة وأجنبية 
مشــتركة، مؤكــدا أن تكلفة 
املنصــة االلكترونيــة قــد 
تبلغ 6 ماليني دوالر كشكل 
مبدئــي، وان التجــارة بني 
الــدول العربيــة بلغت ١3% 

وأضــاف حنفــي، فــي 
تصريح صحافي على هامش 
اجتماع احتاد غرف العربية 
الذي عقد أمس في مقر غرفة 
التجارة والصناعة بالكويت، 
ان نسبة استخدام تكنولوجيا 
املعلومــات في املؤسســات 

باهي أحمد

قال أمني عام احتاد الغرف 
العربية خالد حنفي إن السوق 
العربيــة االلكترونيــة تعد 
االولى من نوعها في الوطن 
العربي، حيــث تعتمد على 
الذكاء االصطناعي للربط بني 
اصحــاب االعمال واملنتجني 
واملســتهلكني العرب، وذلك 
بهدف تنمية التجارة البينية 
العربية، وربط اصحاب املال 
واالعمــال العرب ببعضهم، 
الصناعــات  وتشــغيل 
الصغيرة واملتوسطة، حيث 
انها تستخدم التقنية احلديثة 
املنتجــني الصغــار  لربــط 
وتخفيض التكاليف عليهم، 
وتوفير فرص عمل للشباب 

العربي.

خالد حنفي

ارتفعت بشكل سنوي 17%.. و»الوطني« استحوذ على 33% منها

»أرزان«: 16 مليار دينار القيمة السوقية لألسهم املدرجة بـ »فوتسي«

قيمة األصول لهذه الشركات فقد 
بلغت مــا قيمته 59.8 مليار دينار 
حسب النتائج النهائية املعلن عنها، 
باإلضافــة إلى ذلك فــإن إجمالي 
ملكية حقوق املساهمني قد بلغ ما 
قيمته 9.3 مليارات دينار كما في 
 تاريخه، حيــث كان نصيب البنك 
الوطني ما يقــارب من 44.7% من 
الشــركات  إجمالــي أصول هذه 
باإلضافة الــى 34.7% من إجمالي 

حقوق املساهمني.
وبالنظر إلى أداء األسهم املدرجة 
ضمن املؤشر منذ بداية العام ولغاية 
31 ديسمبر 2018، جند أن أداء سهم 
شــركة بوبيان بيتروكيميكال هو 
األفضل بني األسهم املدرجة ضمن 
املؤشــر خالل العــام 2018 بعدما 
ارتفع بنســبة 45.5% باملقارنة مع 
إغالق العام 2017 يليه ســهم بنك 
بوبيان وسهم البنك الوطني اللذان 
ارتفعا بنسبة 34.9% و20.3% على 
التوالي. من اجلهة األخرى جند ان 
سهم شــركة ميزان القابضة أكثر 
اخلاسرين خالل العام 2018 بنسبة 
35.5% يليه ســهم شركة االمتياز 
وشركة هيومن سوفت بنسبة %15.2 

و12.3% خالل نفس الفترة.

445.6 مليــون دينار وعند نفس 
مستوى التداول خالل الربع الثاني 
من العــام 2018 فقد بلغت 445.2 
مليون دينار، وعلى الرغم من أن 
اجلزء األكبر من فترة الربع الثالث 
أن  إال  الصيفية،  تصادف اإلجازة 
قيمة التداول قد قفزت الى أكثر من 
الضعف باملقارنة مع الربعني األول 
أو الثاني لتبلغ ما قيمته 970 مليون 
دينار، حيث حتســنت مستويات 
السيولة بشكل عام نظرا القتراب 
إعالنات الربع الثالث من العام 2018 
وهو ما يزيد من شــهية احملافظ 
والصناديق االســتثمارية لتعزيز 
مراكزهم االســتثمارية باإلضافة 
للتدفقات األجنبية للمســتثمرين 
ضمن املؤشر فوتسي، هذا وبلغت 
املتداولة على هذه األسهم  القيمة 
خالل الربع الرابع ما مقداره 717.5 
مليون دينار باملقارنة مع ما مقداره 
659.1 مليــون دينار خالل نفس 
املاضي بزيادة  العــام  الفترة من 
مقدارها 58.4 مليون دينار نتيجة 

لتدفق االستثمارات األجنبية.

أصول الشركات
ومن خــالل النظر إلى إجمالي 

من هــذه القيمة كما في تاريخ 31 
ديسمبر 2018. 

ويضاف إلى ذلك ارتفاع أرباح 
هذه الشركات خالل أخر 12 شهر 
مبا نسبته 18% إلى ما يقارب 1.04 
مليار دينار، خالل آخر 12 شــهرا 
باملقارنة مع نفس الفترة من العام 
املاضي وبناء على آخر نتائج مالية 

معلن عنها كما في تاريخه. 

قيم التداول
وبالنظر إلى إجمالي قيمة التداول 
على هذه األسهم خالل العام 2018، 
فقد اقتربت من مستوى 2.58 مليار 
دينار وهو ما يشــكل 62.3% من 
التداول في بورصة  اجمالي قيمة 
الكويت خــالل 2018 والبالغة 4.1 

مليارات دينار.
وقد سيطر بيت التمويل الكويتي 
علــى 24.9% من إجمالــي القيمة 
املجمعة للتداول على هذه األسهم، 
يليه البنك الوطني وشــركة زين 
بنسبة 24.6% و14.8% على التوالي 

خالل العام 2018. 
وبالنظر الى إجمالي التداول على 
هذه األســهم مجمعة خالل الربع 
األول مــن 2018، فقد بلغ حوالي 

قال تقرير صادر عن مجموعة 
أرزان املالية إنه مت االنتهاء من املرحلة 
األولى لدخول السيولة األجنبية في 
البورصة الكويتية كما في تاريخ 20 
ســبتمبر 2018 على قائمة األسهم 
املعلن عنها من قبل »فوتسي راسل«، 
حيث مت اختيار هذه القائمة بناء على 
عدة متطلبات من أهمها مســتوى 
السيولة املتداولة للشركات املدرجة 

ونسبة األسهم احلرة.
املرحلة  أن  التقريــر  وأضاف 
الثانية لدخول الســيولة األجنبية 
من قبل »فوتسي راسل« الى السوق 
للمرحلة  الكويتي، جاءت مشابهة 
األولى، ولكن جند أن القائمة ضمت 
سمها جديدا وهو شركة املتكاملة 
القابضة الوافد اجلديد على السوق 
الكويتي ليبلغ، بذلك عدد الشركات 
املدرجة ضمن املؤشر 13 شركة. 

وبالنظر إلى مستويات السيولة 
التي مت االستثمار بها في كل سهم 
من هذه القائمــة، جند أنها جاءت 
مقاربة ملســتويات املرحلة األولى، 
وقد جاءت املرحلة الثانية في الربع 
الرابــع مــن 2018 وبالتحديد في 
تاريخ 20 ديسمبر، عند مستويات 
سيولة مقاربة من 153.3 مليون دينار 
باملقارنة مع سيولة املرحلة األولى في 
20 سبتمبر البالغة 161.9مليون دينار.

القيمة السوقية
وارتفعت القيمة السوقية لهذه 
األسهم مجمعة بنسبة 17.2% لتصل 
إلى ما مقــداره 15.9 مليار دينار، 
باملقارنة مع نفس الفترة من العام 
املاضي، وبذلك جند أنه هذه القيم 
تشــكل أكثر من نصــف القيمة 
الكويت، حيث  السوقية لبورصة 
ســيطر البنك الوطني على %32.8 
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اليورو تراجع 
لندن - »رويترز«: نزل اليورو وسط دالئل متزايدة على تباطؤ اقتصاد منطقة اليورو بينما صعد 
ب��أن البنك المركزي األميركي سيوقف دورة زي��ادة أسعار الفائدة.   ال���دوالر رغ��م توقعات متزايدة 
وأسهم انخفاض غير متوقع لإلنتاج الصناعي في ألمانيا للشهر الثالث على التوالي في ضعف 
اليورو. ورغم أن الهبوط كان طفيفا، فإنه أبرز المخاوف بشأن حدوث تباطؤ وحذر البنك المركزي 
في مساعيه إلنهاء اعتماد المنطقة على برامج التحفيز.  ويعاني المصدرون في ألمانيا من ضعف 

الطلب العالمي والخالفات التجارية بسبب سياسات الرئيس األميركي دونالد ترامب. 
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»األولى تكافل« تعاقدت مع تطبيق »بيزا«

 »أرزان«: 59.8 مليار دينار مجموع أصول
»FTSE« الشركات املدرجة على املؤشر

ان��ه بعد  ال��ة  أش��ار ت مجموعة ارزان المالية للتمويل واالستثمار  
اتمام المرحلة االول��ى من دخ��ول السيولة األجنبية كما في تاريخ 
 FTSE الُمعلن عنها من قبل 20 سبتمبر 2018 على قائمة األسهم 
Russell حيث  تم اختيار هذه القائمة بناء على عدة متطلبات من 
أهمها مستوى السيولة المتداولة للشركات المدرجة ونسبة األسهم 
الثانية لدخول السيولة األجنبية من قبل  ال��ح��رة.  ج��اءت المرحلة 
FTSE Russell  الى السوق الكويتي مشابهة للمرحلة األولى، ولكن 
 وهو شركة المتكاملة القابضة 

ُ
 جديدا

ً
نجد أن القائمة ضمت سمها

ال���واف���د ال��ج��دي��د ع��ل��ى ال��س��وق ال��ك��وي��ت��ي ليبلغ ب��ذل��ك ع���دد ال��ش��رك��ات 
المدرجة ضمن المؤشر 13 شركة. بالنظر إلى مستويات السيولة 
التي تم االستثمار بها في  كل سهم من هذه القائمة نجد بأنها قد 
جاءت مقاربة لمستويات المرحلة األولى. هذا وقد وقعت المرحلة 
الثانية ف��ي ال��رب��ع ال��راب��ع م��ن ال��ع��ام 2018 وبالتحديد ف��ي ت��اري��خ 20 
ديسمبر 2018 عند مستويات سيولة  مقاربة من 153.3 مليون دينار 
بالمقارنة مع سيولة المرحلة األولى في 20 سبتمبر 2018 والبالغة 

161.9مليون دينار.
 بنسبة 17.2 في المئة 

ً
ارتفعت القيمة السوقية لهذه األسهم مجمعة

إل��ى ما م��ق��داره 15.9 مليار ديناربالمقارنة مع نفس الفترة  لتصل 
شكل أكثر من نصف 

ُ
من العام الماضي، وبذلك نجد أنه هذه  القيم ت

القيمة السوقية لبورصة الكويت حيث سيطر البنك الوطني على 
32.8 في المئة من هذه القيمة كما في تاريخ 31 ديسمبر 2018. أضف 
 بما 

ً
إل��ى ذل��ك فقد ارتفعت أرب��اح ه��ذه الشركات خ��الل آخ��ر 12 شهرا

نسبته 18 في المئة إلى ما يقارب 1,038.9 مليون دينارخالل آخر 12 
 بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبناء على آخر 

ً
شهرا

نتائج مالية ُمعلن عنها كما في تاريخه. 
ال��ت��داول على ه��ذه األس��ه��م خ��الل العام  إل��ى إجمالي قيمة  وبالنظر 
2018 ف��ق��د اق��ت��رب��ت م��ن م��س��ت��وى 2.58 م��ل��ي��ار دي��ن��اروه��و م��ا يشكل 
62.3 في المئة من أجمالي قيمة التداول في بورصة الكويت خالل 
ال���ع���ام 2018 وال��ب��ال��غ��ة 4.1 م��ل��ي��ارات دي���ن���ار، س��ي��ط��ر ب��ي��ت ال��ت��م��وي��ل 
الكويتي على 24.9 في المئة من إجمالي القيمة المجمعة للتداول 
على ه��ذه األسهم يليه البنك الوطني وشركة زي��ن بنسبة 24.6 في 
المئة و14.8 في المئة على التوالي خالل العام 2018. وبالنظر الى 
إج��م��ال��ي ال���ت���داول ع��ل��ى ه���ذه األس��ه��م مجمعة خ���الل ال��رب��ع األول من 
العام 2018 فقد بلغ حوالي 445.6 مليون ديناروعند نفس مستوى 
التداول خالل الربع الثاني من العام 2018 فقد بلغت 445.2 مليون  
ف��ي المئة، وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن أن ال��ج��زء األك��ب��ر م��ن ف��ت��رة ال��رب��ع الثالث 
تصادف اإلجازة الصيفيه إال أن قيمة التداول قد قفزت الى أكثر من 
ال��رب��ع االول أو الثاني لتبلغ م��ا قيمته 970  الضعف بالمقارنة م��ع 
 
ً
مليون دي��ن��ارح��ي��ث تحسنت مستويات السيولة بشكل ع��ام نظرا
القتراب اعالنات الربع الثالث من العام 2018 وهو ما يزيد من شهية 
المحافظ والصناديق االستثمارية لتعزيز مراكزهم االستثمارية  
باالضافة للتدفقات األجنبية للمستثمرين ضمن المؤشر فوتسي، 
هذا وبلغت القيمة المتداولة على هذه األسهم خالل الربع الرابع ما 
م��ق��داره 717.5 مليون ديناربالمقارنة مع ما م��ق��داره 659.1 مليون 
ب��زي��ادة مقدارها 58.4  ال��ع��ام الماضي  دي��ن��ار خ��الل نفس الفترة م��ن 

مليون دينار نتيجة لتدفق االستثمارات األجنبية.
وم���ن خ���الل ال��ن��ظ��ر إل���ى إج��م��ال��ي قيمة األص����ول ل��ه��ذه ال��ش��رك��ات فقد 
بلغت ما قيمته 59.8 مليار دينار حسب النتائج النهائية المعلن 

عنها، باإلضافة إلى ذلك فإن إجمالي ملكية حقوق المساهمين قد 
بلغ ما قيمته 9.3 مليارات ديناركما في تاريخه حيث كان نصيب 
ال��ب��ن��ك ال��وط��ن��ي م���ا ي���ق���ارب م���ن 44.7 ف���ي ال��م��ئ��ة م���ن إج��م��ال��ي أص���ول 
ه���ذه ال��ش��رك��ات ب��االض��اف��ة ال���ى 34.7 ف��ي ال��م��ئ��ة م��ن إج��م��ال��ي حقوق 

المساهمين.
وب��ال��ن��ظ��ر إل����ى أداء األس���ه���م ال���م���درج���ة ض��م��ن ال���م���ؤش���ر م��ن��ذ ب��داي��ة 
ب��أن أداء سهم شركة بوبيان  العام ولغاية 31 ديسمبر 2018، نجد 
ال��م��درج��ة ضمن المؤشر  بيتروكيميكال ه��و األف��ض��ل بين األس��ه��م 
خالل العام 2018 بعدما ارتفع بنسبة 45.5 في المئة بالمقارنة مع 
إغالق العام 2017 يليه سهم بنك بوبيان وسهم البنك الوطني اللذان 
ارتفعا بنسبة 34.9 في المئة و20.3 في المئة على التوالي. من الجهة 
األخرى نجد بان سهم شركة ميزان القابضة أكثر الخاسرين خالل 
العام 2018 بنسبة 35.5 في المئة يليه سهم شركة االمتياز وشركة 
هيومن سوفت بنسبة 15.2 في المئة و12.3 في المئة خ��الل نفس 
 ،Dividend payout ratio ال��ش��رك��ات م��ن حيث ال��ف��ت��رة. وع��ن��د م��ق��ارن��ة 
تصدر بوبيان بيتروكيميكال القائمة بنسبة 425 في المئة ثم شركة 
إل��ى العائد الجاري  »زي��ن« بنسبة بلغت 90 في المئة، وعند النظر 
 Dividend نجد بأن زين لديها أعلى عائد ج��اري   Dividend Yield
yield  في عام 2018 بنسبة 7.8 في المئة على أساس إغالق السهم 
 Dividend في تاريخ 31 ديسمبر 2018 يليها الصناعات بعائد جاري
yield  6.3 في المئة. ومن جهة أخرى سجلت شركة أجيليتي أعلى 
قيمة دفترية بسعر 680 فلسا وهي األعلى بالمقارنة مع باقي الشر 
كات  بينما سجل سهم بنك وربة أقل قيمة دفترية تساوي 166 فلسا 

كما في آخر ميزانية معلنة.

»وثاق«: التأمني على املنازل
يحد من املخاطر والخسائر 

أع�����ل�����ن�����ت ال������ش������رك������ة  األول������������ى ل���ل���ت���أم���ي���ن  
التكافلي عن تعاقدها مع تطبيق بيزة 
للهواتف الذكية، المختص بالمدفوعات 
ال����خ����اص����ة ب�������األف�������راد ب���ش���ك���ل ت��ف��ص��ي��ل��ي  
ل�����ع�����رض خ������دم������ات ال����ت����أم����ي����ن ال���خ���اص���ة 
ب����ال����ش����رك����ة ع����ل����ى ت����ط����ب����ي����ق����ات ال����ه����ات����ف 
ال���م���ح���م���ول. وأك�������د ال���رئ���ي���س ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
الخطوة  أن ه��ذه  العتال  للشركة حسين 
للبقاء  الشركة  م��ب��ادرات  ك��اح��دى  ج��اءت 
ع��ل��ى ات��ص��ال م��ب��اش��ر م��ع أح���دث وس��ائ��ل 
اتاحة  الى  الحديثة، اضافة  التكنولجيا 
التأمين الحصول على  الفرصة لعمالء 
الى  ال��ق��دوم  ع��ن��اء  خ��دم��ات شركتنا دون 

نقاط البيع .
التعاون بين  اتفاقية  ان  العتال  وأضاف 
الشركة وتطبيق بيزة ج��اء بعد دراس��ة 
التأمين  متأنية عن مدى حاجات عميل 
ل����ل����ح����ص����ول ع����ل����ى خ�����دم�����ات�����ه م������ن خ����الل 
 
ً
ي��ع��د توجها ال��ذك��ي��ة وال���ذي  التطبيقات 
  ن���وع���ا م���ا ع��ل��ى س����وق ال��ت��أم��ي��ن 

ً
ج����دي����دا

الكويتي ولكن الشركة وضمن مسيرتها 
التكنولوجيا  في متابعة أحدث وسائل 
ال���ع���ال���م���ي���ة ت���وج���ه���ت ال������ى اض�����اف�����ة ه���ذه 

الخدمة الى قنوات البيع لديها .
المعروضة  التأمين  ال���ى  خ��دم��ات  الف��ت��ا 

ف����ي ه�����ذا ال��ت��ط��ب��ي��ق ت��ش��م��ل ال���ع���دي���د م��ن 
م��ن��ت��ج��ات ال��ت��أم��ي��ن م��ث��ل ت��أم��ي��ن ال��س��ف��ر 
إلى تأمين  الفردي والعائلي، باإلضافة 
الغير والشامل، وتأمين  المركبات ضد 
ال������ق������وارب ال���ب���ح���ري���ة وت����أم����ي����ن ال���ع���م���ال���ة 
ان  المنزل، مؤكدا على  المنزلية وتأمين 
»األول����ى ت��ك��اف��ل« ح��رص��ت ع��ل��ى ان تلبي 
اح���ت���ي���اج���ات ع���م���الئ���ه���ا ب����ص����ورة دق��ي��ق��ة 
م���ن خ����الل ط����رح ال��م��ن��ت��ج��ات ال��ت��أم��ي��ن��ي��ة 
الى استهداف  المستقبل  وستسعى في 

باقي انواع التأمين .
ص����رح ال��م��دي��ر ال���ع���ام ل��ش��رك��ة ب��ي��زة فهد 
ال���ج���دي���د  ال���ت���ط���ب���ي���ق  أن  ال����غ����ري����ب  ع����ل����ي 
سيتيح للمستخدم الكثير من المميزات 
ال��ت��ي ت��ت��واج��د ف��ي ت��ط��ب��ي��ق واح����د، حيث 
ان��ه ض��م مجموعة ك��ب��ي��رة وم��ت��ن��وع��ة من 
موردي الخدمات من مختلف القطاعات 
جانب قطاع التأمين  كقطاع االتصاالت 
وقطاع مزودي خدمات اإلنترنت وقطاع 
ال�����ن�����وادي ال���ص���ح���ي���ة وأن���ش���ط���ة األط���ف���ال 
ال��ع��ام كجمعية  ال��ن��ف��ع  وق��ط��اع جميعات 
ال��م��ه��ن��دس��ي��ن ال��ك��وي��ت��ي��ة ب���اإلض���اف���ة إل��ى 
ال��م��زي��د من  المحامين وغ��ي��ره��ا  جمعية 

المختلفة. القطاعات 
وأش����ار ال��ع��ت��ال ال���ى ان  ال��ت��ط��ب��ي��ق يمكن 
ال��م��س��ت��خ��دم م���ن دف����ع ج��م��ي��ع ال��ت��زام��ات��ه 
ال�����م�����ادي�����ة ب�����اإلض�����اف�����ة إل�������ى م���ت���اب���ع���ت���ه���ا 
ب��ش��ك��ل م��س��ت��م��ر وال���ت���ح���ك���م ب���ه���ا. وي��ض��م 
أي��ض��ا ال��ك��ث��ي��ر م���ن ال���خ���دم���ات ال��م��ت��ن��وع��ة 
المستخدم بالمدفوعات  كخدمة تذكير 
ال���م���س���ت���ح���ق���ة، وق�������درة ال���م���س���ت���خ���دم ع��ل��ى 
ال��م��ت��وف��رة  ال��ب��رام��ج  االش���ت���راك بمختلف 
ال��م��وردي��ن.  م��ن  م��ن قبل مجموعة كبيرة 
اض���اف���ة ال����ى ت��ق��دي��م��ه ع�����روض ح��ص��ري��ة 

متوفرة فقط على تطبيق بيزا.

أك���دت ش��رك��ة »وث���اق للتأمين التكافلي« 
أن ت���أم���ي���ن���ات ال����م����ن����ازل ت���وف���ر ال��ت��غ��ط��ي��ة 
وال���ت���ع���وي���ض ع����ن ال���خ���س���ائ���ر واألض��������رار 
للعديد من المخاطر، التي تعرض حياة 
األف��������راد وال���م���م���ت���ل���ك���ات ل�����أض�����رار، األم����ر 
الذي يستوجب توفير التدابير الخاصة 

لتفاديها.
وق�������ال ال�����ص�����ادق أح����م����د ال����ط����وال����ي ن��ائ��ب 
أب��رز  الرئيس التنفيذي بالشركة إن م��ن 
ال��ت��ي تلحق أض����رارا بالمنازل  المخاطر 
وأك���ث���ره���ا ش��ي��وع��ا ه���ي ال���ح���رائ���ق، الف��ت��ا 
إل��ى أهمية ف��رض تشريعات تنص على 
عدم الترخيص للمنشأة من قبل اإلدارة 
العامة لإلطفاء إال بعد تأمين المنشأة 
ض��د ال��ح��ري��ق م��ن ق��ب��ل ش��رك��ات التأمين، 
وذلك بالتنسيق بين الجهتين بما يسهم 
في حماية األرواح والممتلكات في البالد.  
وأضاف الطوالي أن وثيقة تأمين الحريق 
والممتلكات تغطي الخسائر أو األضرار 
ال��ت��ي ت��ق��ع ب��س��ب��ب ال��ح��ري��ق أو ال��ص��اع��ق��ة 
)سواء صاحبها حريق أو لم يصاحبها(، 
ت��وس��ي��ع التغطية  أن���ه يمكن  إل���ى  م��ش��ي��را 
ال���ت���أم���ي���ن���ي���ة ل���ت���ش���م���ل أخ�����ط�����ارا إض���اف���ي���ة 

ك���االن���ف���ج���ار، وال����ع����واص����ف، وال���ف���ي���ض���ان، 
وت���س���رب ال���م���اء م���ن األن���اب���ي���ب، واألض�����رار 
واالض����ط����راب����ات واالن���ف���ج���ار ال���ن���اج���م عن 
ا من  اآلالت واألج���ه���زة ال��ت��ي ت��ش��ك��ل ج����زء

األمالك المؤمنة.
ول���ف���ت إل�����ى أن ت���أم���ي���ن ج��م��ي��ع األخ���ط���ار 
يوفر غطاء أكثر شموال من التأمين ضد 
الحريق حيث تشمل التغطية الخسارة 

أو الضرر الطارئ الذي يلحق بممتلكات 
المشترك.

وأف��������اد ال����ط����وال����ي ب������أن وث���ي���ق���ة ال��ت��أم��ي��ن 
ال���م���ن���زل���ي ال���ش���ام���ل���ة ال���ت���ي ت����ن����درج ت��ح��ت 
ت���أم���ي���ن ال���ح���ري���ق وال���م���م���ت���ل���ك���ات، ت��غ��ط��ي 
بدورها المنزل وما يحتويه من ممتلكات 
معرضة ألخطار الحريق والسطو وخطر 
ت��س��رب ال��م��ي��اه م��ن ال��خ��زان��ات واألن��اب��ي��ب 
ال��ذي يتسبب بتلف المنزل ومحتوياته 
وضياع الكثير من الجهد والمال اللذين 
تم بذلهما إلع��داد المنزل ليكون مسكنا 

آمنا ومريحا. 
وأوض�����ح أن ه���ذا ال��ت��أم��ي��ن ي��غ��ط��ي أي��ض��ا 
ال��م��س��اك��ن ال��خ��اص��ة أو ال��م��ع��دة ل��إلي��ج��ار 
واالس��ت��ث��م��ار م���ن األض������رار ال��ن��اج��م��ة عن 
أخ���ط���ار ال��ح��ري��ق وال��ص��اع��ق��ة واالن��ف��ج��ار 
والعواصف والزالزل، والسرقة واألضرار 
الناجمة عن اقتحام المبنى عنوة وكذلك 
األذى ال��م��ت��ع��م��د م���ن ال���غ���ي���ر، إل����ى ج��ان��ب 
ال��خ��زان��ات وان��ف��ج��ار أنابيب المياه  طفح 
وان���ف���ج���ار ال��س��خ��ان واس���ط���وان���ات ال��غ��از، 
وسقوط الطائرات أو األجسام من الجو، 

وارتطام مركبات الطرق. 

ح�سني العتال

ال�سادق الطوايل

نت
َّ

»العربية للطيران« دش
 

رحالت مباشرة إلى »بلغراد«
، ع��ن إط���الق رح���الت م��ب��اش��رة من  أعلنت »العربية للطيران 
إل��ى العاصمة  الشارقة في دول��ة اإلم���ارات العربية المتحدة 
 من يوم 28 يونيو 2019. ويأتي إطالق 

ً
ا الصربية بلغراد بدء

ال��رح��الت ال��ج��دي��دة إل���ى ال��ع��اص��م��ة ال��ص��رب��ي��ة »ب��ل��غ��راد« بعد 
 عن اط��الق رحالتها المباشرة إلى 

ً
ان اعلنت الشركة أخ��ي��را
العاصمة التشيكية براغ.

وب���ه���ذه ال��م��ن��اس��ب��ة، ق����ال ع�����ادل ال���ع���ل���ي، ال���رئ���ي���س ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
لمجموعة »العربية للطيران«: »تسعدنا إض��اف��ة العاصمة 
ال��وج��ه��ات السياحية  ال��واس��ع��ة م��ن  إل���ى شبكتنا  ال��ص��رب��ي��ة 
الرائعة، وذلك عبر تسيير رحالت جوية مباشرة إلى بلغراد 
من الشارقة. وسيحظى عمالؤنا بفرصة فريدة الستكشاف 
مدينة ساحرة تجمع األصالة والتاريخ وتمثل محطة مهمة 
ي��رب��ط بين أوروب���ا وآس��ي��ا.  ال���ذي  تقع على الطريق الرئيس 
والش����ك أن ه����ذه ال��خ��ط��وة ت��ؤك��د ع��ل��ى ال��ت��زام��ن��ا ال��م��ت��واص��ل 

بتزويد عمالئنا برحالت جوية ذات قيمة اضافية«.

 دراسة: حذف 4 أصفار
من العملة اإليرانية

ق��ال وزي���ر االق��ت��ص��اد وال��ش��ؤون المالية اإلي��ران��ي  أ«:  »د. ب. 
فرهاد ِدج بَسند إن حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية 
محل دراسة حاليا. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية اإلسالمية 
»إرن��ا« عن الوزير القول إن »اإلع��الن عن حذف هذه األصفار 
سيتم عبر وزارته«، مشيرا إلى استالم مقترحات بهذا الشأن 
ت��ق��دم ب��ه��ا ال��ب��ن��ك ال���م���رك���زي. وك����ان م��ح��اف��ظ ال��ب��ن��ك ال��م��رك��زي 
ع��ب��دال��ن��اص��ر همتي ص���رح ق��ب��ل ي��وم��ي��ن ب���أن الئ��ح��ة ب��اق��ت��راح 
 
ً
حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية تم تسليمها أخيرا
 أن تنتهي 

ً
إل��ى الحكومة من جانب البنك المركزي، متمنيا

اإلج���راءات المتعلقة بها في أس��رع وق��ت. ووفقا لهمتي فإن 
ع��م��ل��ي��ة ح����ذف األص����ف����ار س��ت��س��ت��غ��رق م���ا ي���ق���رب م���ن ع��ام��ي��ن.
كانت الواليات المتحدة أع��ادت في نوفمبر الماضي فرض 
إي��ران وت��م رفعها في  عقوبات مشددة كانت مفروضة على 
إط��ار االت��ف��اق ال��ن��ووي م��ع الجمهورية اإلسالمية ع��ام 2015 
ب��أن ه��ذه الجولة من  .  ورغ��م التهديدات األميركية السابقة 
العقوبات ستقود إلى تصفير صادرات النفط اإليرانية، فقد 
منحت الواليات المتحدة على نحو مفاجئ إعفاءات لثماني 
دول تتيح لها استمرار ش��راء النفط اإلي��ران��ي لستة أشهر. 
وك��ان ترامب قد انسحب في مايو الماضي بصورة أحادية 
م��ن االت��ف��اق ال��ن��ووي ال��ذي ك��ان ج��رى توقيعه ف��ي يوليو من 
ع��ام 2015 بين إي���ران م��ن ج��ه��ة، وب��ي��ن ال���دول الخمس دائمة 
إل��ى ألمانيا من  ال��دول��ي إضافة  العضوية في مجلس األم��ن 

جهة أخرى.

األداء السعري لألسهم املدرجة ضمن املؤشر على أساس ربع سنوي خالل 2018القيمة السوقية كما في 31 ديسمبر 2018
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