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»Ooredoo«: إخالء وهمي للمبنى الرئيسي

ال����ك����وي����ت،   »Ooredoo« ن���ظ���م���ت 
 »Ooredoo« إحدى شركات مجموعة
ال���ع���امل���ي���ة، إخ�������اء وه���م���ي���ًا ل��ل��م��ب��ن��ى 
الرئيسي، وذلك بالتعاون مع اإلدارة 
ل���ل���دف���اع امل����دن����ي ف����ي وزارة  ال���ع���ام���ة 

الداخلية. 
وي����ه����دف اإلخ��������اء ال���وه���م���ي إل���ى 
زي��ادة مستوى الوعي ل��دى موظفي 
ال���ش���رك���ة ع����ن ك��ي��ف��ي��ة ال���ت���ص���رف ف��ي 
ح���االت ال��ح��رائ��ق. وت���درب املوظفون 
التجربة على تنفيذ إج��راءات  أثناء 
اطاعهم  م��ن حسن  للتأكد  اإلخ���اء 
ع���ل���ى أم�����اك�����ن ال���ت���ج���م���ع وال���ت���داب���ي���ر 
ال��������واج��������ب ات������خ������اذه������ا ف�������ي ح�������االت 

الطوارئ الفعلية.
وي���ش���ّك���ل ت���دري���ب امل���وظ���ف���ن على 

إج�������������������راءات اإلخ��������������اء ف�������ي ح�������االت 
ال���ط���وارئ، ج���زءًا ال ي��ت��ج��زأ م��ن خطة 
ال�����س�����ام�����ة ال�����ت�����ي ت���ت���ب���ع���ه���ا ش���رك���ة 
ق��ائ��م��ة  وت���ت���ص���در  ب����ل   »Ooredoo«

أولوياتها. 
وقد أت��اح التنفيذ الناجح لخطة 
اإلخاء الوهمية التأكد من أن جميع 
م��وظ��ف��ن ال��ش��رك��ة ع��ل��ى دراي�����ة ت��ام��ة 
ال����واج����ب عليهم  ب��ك��اف��ة اإلج��������راءات 
ات���ب���اع���ه���ا ح���ف���اظ���ًا ع���ل���ى س��ام��ت��ه��م 
وس��������ام��������ة ال������ع������م������اء وامل���������وردي���������ن 

والزائرين على حد سواء.
الجدير بالذكر أن عملية اإلخاء، 
موظفي  جميع  فيها  ش���ارك  وال��ت��ي 
ب���امل���ب���ن���ى  ال����ع����ام����ل����ن   »Ooredoo«
ال���رئ���ي���س���ي، ت��م��ت ف���ي أق����ل م���ن عشر 

األمن  تولى متطوعو  دق��ائ��ق، حيث 
في  املدربن  املوظفن  والسامة من 
ك���ل ط��اب��ق ب��امل��ب��ن��ى م��ه��م��ة اإلش����راف 
على عملية اإلخ��اء وإرش��اد األف��راد 
 إل���ى ن��ق��اط ال��ت��ج��م��ع اآلم���ن 

ً
م��ب��اش��رة

خارج املبنى. 
كما تتبع الشركة أيضًا اإلجراءات 
مع  يتوافق  بما  والصحية،  األمنية 
اللوائح والقوانن املتعلقة بالصحة 
وال�����س�����ام�����ة ل�������دى دول���������ة ال����ك����وي����ت. 
ك��ذل��ك ت��ح��رص ال��ش��رك��ة على تنظيم 
ملوظفيها  بانتظام  تدريبية  دورات 
ح�����ول إج���������راءات ال���س���ام���ة ان��ط��اق��ًا 
أرقى  بتطبيق  الراسخ  التزامها  من 
التشغيلية  وامل���م���ارس���ات  امل��ع��اي��ي��ر 

املعتمدة عامليًا.

جانب من عملية اإلخالء

ت��������ش��������ارك ش�������رك�������ة ه����وم����ز 
ال��������ع��������ق��������اري��������ة ف����������ي م�����ع�����رض 
الكويتية والدولية،  العقارات 
ال����ذي ت��ن��ظ��م��ه ش��رك��ة إك��س��ب��و 
س���ي���ت���ي ل���ت���ن���ظ���ي���م امل����ع����ارض 
وامل�����ؤت�����م�����رات م����ن 7 إل������ى 10 
مارس املقبل في الريجنسي.

وأكدت الرئيسة التنفيذية 
ل�����ش�����رك�����ة ه������وم������ز ال����ع����ق����اري����ة 
م��ن��ال رم����زي، ح���رص الشركة 
ع��ل��ى ت��ق��دي��م خ���دم���ات أف��ض��ل 
رؤي��ة  م��ع  ت��م��اش��ي��ًا  لعمائها 
مستقبلية، واالستثمار اآلمن 
وهدفها نحو تحقيق النجاح 

في تلبية احتياجاتهم.
وت��اب��ع��ت أن���ه م��ن ه��ن��ا ك��ان 
ع��ل��ى ال���ش���رك���ة ت��وف��ي��ر أف��ض��ل 
فرص االستثمار العقاري في 
بعض من بلدان العالم، التي 
ت��ح��ظ��ى ب��أع��ل��ى ن��س��ب للنمو 
العقاري عامليًا ومنها انكلترا 

وتركيا.
ول�����ف�����ت�����ت رم�����������زي إل���������ى أن 
الشركة ستقوم بتقديم أفضل 
والتي  تركيا،  في  مشاريعها 
والتسليم  بالرفاهية  تتمتع 
الجيد  ال���ف���وري واالس��ت��ث��م��ار 

ب���ع���ائ���د 16 ف�����ي امل�����ئ�����ة، ال�����ذي 
ال��وح��دة  تملك  للعميل  ي��وف��ر 
 1000 إي��������ج��������اري  وض�������م�������ان 
دي����ن����ار ش���ه���ري���ًا، م����ع ض��م��ان 
إع����ادة ال��ب��ي��ع ف��ي ح��ال��ة رغبة 
ال���ع���م���ي���ل ب����ع����د ان����ت����ه����اء م����دة 
عن  يقل  ال  بعائد  االستثمار 
املئة إضافي عن ثمن  20 في 
الوحدة، منوهة بأن املشروع 
االس��ت��ث��م��اري ه��و األول ال��ذي 
العقار  تملك  للعماء  يضمن 
م�������ع ض������م������ان ه���������ذه ال���ق���ي���م���ة 

االستثمارية.
وذكرت أن مشاريع الشركة 
ف��ي مدن  تتنوع داخ���ل تركيا 
عدة مثل اسطنبول وبورصة 
كما  وكوشداسي وطرابزون، 
املتحدة  اململكة  ف��ي  ستطرح 
أبرزها  وم��ن  املشاريع  أفضل 
م���ش���اري���ع���ه���ا ف����ي م��ان��ش��س��ت��ر 

وليفربول وليستر.

تتوزع على تركيا واململكة املتحدة

»هومز« تسّوق مشاريعها 
في »العقارات الكويتية والدولية«

منال رمزي

ينطلق اليوم في »إكسبو الشارقة« حتى 13 الجاري

»توب« تشارك في معرض 
»الشرق األوسط لالستثمار العقاري«

ت��������ش��������ارك م�����ج�����م�����وع�����ة ت�����وب 
ال��ع��ق��اري��ة ف��ي م��ع��رض ومؤتمر 
ال�����ش�����رق األوس���������ط ل��اس��ت��ث��م��ار 
العقاري »إيكرس« 2016 والذي 
الشارقة  إكسبو  مركز  ف��ي  يقام 

من 10 إلى 13 فبراير الجاري.
وق�������������ال ال������ع������ض������و امل�����ن�����ت�����دب 
إن  ال��ق��دوم��ي  ول��ي��د  للمجموعة 
»ت��وب« بصدد عرض مجموعة 
م��م��ي��زة م��ن امل��ش��اري��ع ال��ع��ق��اري��ة 
في عدة دول من أبرزها فرنسا 
وتركيا،  وبريطانيا  وسويسرا 
ا م���ن امل��ش��اري��ع  م��ب��ي��ن��ًا أن ج�����زء
واآلخر  الفوري  للتسليم  جاهز 
ق����ي����د اإلن�������ش�������اء، وم����ن����وه����ًا ب����أن 
امل����ج����م����وع����ة ت�����ه�����دف م�����ن خ����ال 
مشاركتها الثانية باملعرض من 
ومحددة  معينة  فئة  استقطاب 
الذين  املستثمرين  من  ومميزة 
ي�����ق�����درون ق���ي���م���ة ه������ذه امل���ن���اط���ق 

ويتطلعون إلى التملك بها. 
أن  ال��������ق��������دوم��������ي  وأض������������������اف 
امل����ج����م����وع����ة س����ت����ق����وم ب���ع���رض 
مجموعة من املشاريع السكنية 
خ�����ال امل����ع����رض ف����ي ع�����دة م���دن 
وق������رى ف��رن��س��ي��ة وس���وي���س���ري���ة، 
 Annecy-le-Vieux, أب��رزه��ا  م��ن 
 ،Veigy- Foncenex, Ornex
وهي عبارة عن بنايات سكنية 
تتألف م��ن ع��دة شقق م��ن غرفة 
إل�����ى 4 غ�����رف ن�����وم وم��ن��اف��ع��ه��ا، 

وت���م���ت���از امل���ب���ان���ي ب���ق���رب���ه���ا م��ن 
م����راك����ز ال����خ����دم����ات ف����ي امل���دي���ن���ة 
ب����اإلض����اف����ة إل�����ى ج������ودة ال��ب��ن��اء 
وال��ت��ش��ط��ي��ب��ات وال���ت���ي ام���ت���ازت 
امل��ط��ورة بمختلف  ال��ش��رك��ة  بها 

مشاريعها.
ال��ت��م��ل��ك  ال���ق���دوم���ي أن  وب�����ن 
ف����ي ت���ل���ك امل����ش����اري����ع ت���م���ل���ك ح��ر 
ال��ج��ن��س��ي��ات، مشيرًا  ومل��خ��ت��ل��ف 
إل����ى أن اس���ع���ار ال����وح����دات ت��ب��دأ 
م���ن 200 أل����ف ي�����ورو وس��ي��ك��ون 
م����ع����ظ����م����ه����ا ج��������اه��������زا ل���ل���س���ك���ن 
ت��م��ت��از  إذ   ،2016 ال���ع���ام  ن��ه��اي��ة 
ج��م��ي��ع امل���ش���اري���ع ب��ق��رب��ه��ا إل���ى 
ج��ن��ي��ف وم��ن��ه��ا م��ا ه��و ماصق 

ت���م���ام���ًا ل����ل����ح����دود ال���ف���رن���س���ي���ة - 
ال���س���وي���س���ري���ة، ب���ح���ي���ث ت��ت��م��ت��ع 
ب��إط��االت على  املشاريع  بعض 
ال���ب���ح���ي���رة وم���ن���ه���ا م����ا ي���ق���ع ب��ن 
ال���ج���ب���ال وامل����ن����اط����ق ال���خ���ض���راء 

حيث الطبيعة الخابة جدًا. 
بريطانيا  في  املشاريع  وعن 
ق������ال ال����ق����دوم����ي إن����ه����ا ت���ق���ع ف��ي 
م������دن ب���رم���ن���غ���ه���ام ول���ي���ف���رب���ول، 
ف��ي حجم  الكبيرة  ال��زي��ادة  وأن 
النشاط والحركة العمرانية في 
تلك املدن حاليًا، ويأتي نتيجة 
ض���خ امل���ل���ي���ارات م���ن ال��ج��ن��ي��ه��ات 
ل��ت��ط��وي��ر ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ف��ي 
ت���ل���ك امل������دن وف���ت���ح امل����ج����ال أم����ام 

ال����ش����رك����ات ال����خ����اص����ة ل��ت��ط��وي��ر 
امل�����ب�����ان�����ي ال����ق����دي����م����ة ف������ي امل������دن 
كبير  ج��زء  وتحويل  الرئيسية، 
منها للمشاريع السكنية، وهو 
ما عزز من استقطاب هذه املدن 
لشريحة كبيرة من املستثمرين 

من مختلف أنحاء العالم.
ول����ف����ت إل������ى أن ال����ع����دي����د م��ن 
ال��ب��ن��وك وال��ش��رك��ات ال��ك��ب��رى في 
ب��ري��ط��ان��ي��ا ق����د ن��ق��ل��ت م��ق��رات��ه��ا 
الرئيسية لتلك املدن، خصوصا 
ب��رم��ن��غ��ه��ام ول���ي���ف���رب���ول ك��ون��ه��ا 
مختلف  وفيها  ج��ذاب��ة  مناطق 
ال����خ����دم����ات ال����ع����ص����ري����ة، وت���ع���د 
أق����ل ت��ك��ل��ف��ة وأرخ�����ص م���ن ل��ن��دن 
بالطبع، وهو ما أدى إلى انتقال 
العديد من موظفي تلك الجهات 
ل��ل��س��ك��ن ف���ي ه����ذه امل�����دن، وال��ت��ي 
أص���ب���ح ال��ط��ل��ب ع��ل��ي��ه��ا ع��ق��اري��ًا 

أكثر من اي وقت مضى.
وب���ن ال��ق��دوم��ي أن امل��ش��اري��ع 
وال�������ت�������ي ت�����ط�����وره�����ا م���ج���م���وع���ة 
مواقع  ف��ي  تقع  كابيتال  سيفن 
مميزة وأسعارها مناسبة جدًا 

ملختلف املستثمرين.
ون���ص���ح ال���ق���دوم���ي ال��راغ��ب��ن 
ب����االس����ت����ث����م����ار ف�����ي ب���ري���ط���ان���ي���ا 
ال���ت���وج���ه ن��ح��و ه����ذه امل�����دن ك��ون 
بالتأكيد  أرخ���ص  فيها  ال��ع��ق��ار 
م�������ن ل�������ن�������دن، وي�����ح�����ق�����ق ع�����وائ�����د 
إي����ج����اري����ة ج����ي����دة ت���ت���ف���اوت م��ن 

س����ن����وي����ًا،  امل�����ئ�����ة  ف������ي   7 إل��������ى   5
بعد  ال��ع��ق��ار  قيمة  ارت��ف��اع  فيما 
االن��ت��ه��اء م��ن ال��ب��ن��ي��ان ق��د تصل 
إلى 25 في املئة، بينما سجلت 
بعض العقارات القائمة ارتفاعًا 
م����ن 5 إل������ى 20 ف����ي امل����ئ����ة وف��ق��ًا 
ملوقعها وما تتضمنه من مزايا 

وخدمات. 
القدومي إن  ق��ال  وم��ن تركيا 
امل���ج���م���وع���ة ت����ع����رض م��ج��م��وع��ة 
السكنية  ال��ش��ق��ق واالب������راج  م���ن 
اسطنبول  مدينة  ف��ي  ال��ج��اه��زة 
وف��ي ع��دة م��واق��ع منها، ومنها 
الفوري،  للتسليم  ما هو جاهز 
ب��ح��ي��ث ت���ق���دم ال���ش���رك���ة امل���ط���ورة 
عرضًا خاصًا للتملك من خال 
دف���ع 25 ف���ي امل��ئ��ة دف��ع��ة مقدمة 
وال��ب��ق��ي��ة ع��ل��ى أق���س���اط ش��ه��ري��ة 

ملدة 24 شهرا ومن دون فوائد.
ون��������وه ب�������أن امل�����ش�����اري�����ع ق��ي��د 
اإلنشاء تصل مدة السداد فيها 
يتم تسليم  فيما  48 شهرًا  إل��ى 
ال��ع��ام  ن��ه��اي��ة  السكنية  ال��وح��دة 
امل��ق��ب��ل، وأن امل���ش���اري���ع امل��ن��ج��زة 
تعد من أفضل وأجود املشاريع 

املنفذة في املدينة.
املستثمرين  ال��ق��دوم��ي  ودع���ا 
إل����ى زي������ارة ج���ن���اح ال���ش���رك���ة في 
امل����ع����رض، وال���ت���ع���رف ع����ن ك��ث��ب 
العقارية  ال��ف��رص  مختلف  على 

التي تقدمها لعمائها.

وليد القدومي

نشرة إعالنية

نشرة إعالنية

نشرة إعالنية

نشرة إعالنية

لتخفيض نفقات السفر في الشركات الصغيرة واملتوسطة

»On Business« البريطانية« تحّدث  برنامج«
أط��ل��ق��ت ال���خ���ط���وط ال��ج��وي��ة 
ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة ن��س��خ��ة ج���دي���دة 
 )On Business( من برنامجها 
والء  مل�������ك�������اف�������أة  امل������خ������ص������ص 

الشركات املسافرة معها. 
وي����س����اع����د ه������ذا ال���ب���رن���ام���ج 
ال������������ش������������رك������������ات ال�������ص�������غ�������ي�������رة 
وامل�����ت�����وس�����ط�����ة ال�����ع�����ام�����ل�����ة ف���ي 
ال�����ك�����وي�����ت، ع����ل����ى االس�����ت�����ف�����ادة 
بأفضل ما يمكن من ميزانيات 

السفر لرحات العمل.
وي�������������ج�������������م�������������ع ال�������������ع�������������رض 
ال�������ج�������دي�������د ب���������رام���������ج ال������������والء 
ل������ك������ل م��������ن »ال�����ب�����ري�����ط�����ان�����ي�����ة« 
و»إي���������ب���������ري���������ا«و»أم���������ي���������رك���������ان 
العميل من  إيرالينز«، لتمكن 
جمع النقاط واالستفادة منها 

على الخطوط الثاثة.
وي��ت��ي��ح ال��ب��رن��ام��ج امل��ط��ور، 
ال����������ذي ي�����وف�����ر ع����ل����ى ال����ع����م����اء 
ج��ن��ي��ه  م����ل����ي����ون   30 س����ن����وي����ًا 
إس���ت���رل���ي���ن���ي، ال���ح���ص���ول ع��ل��ى 
نقاط على أساس اإلنفاق بداًل 
عدد  أو  املقطوعة  املسافة  م��ن 

الرحات الجوية.
وي������ت������ض������م������ن ال������ب������رن������ام������ج 
م���ي���زات ج���دي���دة أخ����رى تشمل 
ت����خ����ف����ي����ض����ات ن�����ق�����دي�����ة ع���ل���ى 

رح�������������ات م���������ح���������ددة، ون�����ظ�����ام 
ت����ص����ن����ي����ف ث�������اث�������ي ال�����ف�����ئ�����ات 
ل��ت��ع��زي��ز ال���ق���درة ع��ل��ى ال��ك��س��ب، 
وع���روض���ًا وم��ك��اف��آت م��خ��ت��ارة 
م���ب���ت���ك���رة  وأداة  ل�����أع�����ض�����اء، 
إلدارة  االس�����ت�����خ�����دام  وس���ه���ل���ة 

الحسابات عبر اإلنترنت.
الجديد  البرنامج  ويتمتع 
ب���ن���ظ���ام أك����ث����ر م�����رون�����ة، ي��ت��ي��ح 
ل������أع������ض������اء م�����م�����ن ي����رغ����ب����ون 
ب���ت���ح���ق���ي���ق وف������������ورات ف����وري����ة، 
ال����ح����ص����ول ع���ل���ى خ���ص���وم���ات 
م���ق���دم���ة ل�����رح�����ات ط���ي���ران���ه���م، 
إذا م���ا ك���ان ه���ذا ال��ب��دي��ل أك��ث��ر 

ج������دوى ل��ش��رك��ت��ه��م م����ن ن��ظ��ام 
جمع النقاط.

وي����س����م����ح ال�����ن�����ظ�����ام ث���اث���ي 
ال�����ف�����ئ�����ات امل����ت����ع����ل����ق ب���ال���ق���ي���م���ة 
ال���ت���ي ي��ن��ف��ق��ه��ا ال���ع���م���اء ع��ل��ى 
املجال  بإتاحة  سنويًا،  السفر 
أم������ام امل��س��ت��خ��دم��ن ل��ت��ح��ق��ي��ق 
ال��وف��ر، إلنفاقه على  املزيد من 
والترقيات  ال��رح��ات  م��ك��اف��آت 

مع تقّدمهم في الفئات. 
وق���ال���ت »ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة« في 
ب�����ي�����ان ل�����ه�����ا، إن�������ه ي����ج����ب ع��ل��ى 
األع����ض����اء م���ن ال��ف��ئ��ة امل��ب��دئ��ي��ة 
إسترليني  جنيه   2200 إنفاق 

أدن��ى لكسب نقاط  فقط، كحد 
الفوز  من  االستفادة  تخولهم 
ب����ج����ائ����زة رح����ل����ة داخ����ل����ي����ة ف��ي 
اململكة املتحدة أو على رحات 
ض����م����ن أوروب�������������ا، ك����م����ا ي��م��ك��ن 
 )Executive Club( ألع���ض���اء 
من  االستفادة   )Iberia Plus(و

ِكا العرضن.
وأط����ل����ق ال���ب���رن���ام���ج م��وق��ع��ًا 
إل����ك����ت����رون����ي����ًا ج�����دي�����دًا ي���س���ّه���ل 
ع���ل���ى األع������ض������اء، االس����ت����ف����ادة 
الحصول  ف��رص  من  القصوى 
ال��ن��ق��اط وإن��ف��اق��ه��ا بشكل  على 
أك��ث��ر ف��ع��ال��ي��ة، ك��م��ا ي��ت��ي��ح لهم 

إم�����ك�����ان�����ي�����ة م����ت����اب����ع����ة رص����ي����د 
ال���ن���ق���اط وم���ع���رف���ة ال��ح��اص��ل��ن 
عليها وأين يحصلون عليها، 
للمساعدة على تحقيق املزيد 

من الوفورات.
وأوض�������ح م���دي���ر امل��ب��ي��ع��ات 
مل����ن����ط����ق����ة ال�������ش�������رق األوس���������ط 
وأف���ري���ق���ي���ا وآس���ي���ا ال��وس��ط��ى 
للخطوط الجوية البريطانية 
أن  ري������ن������زي������س،  دي  ب������اول������و 
أب�������ح�������اث ال�����ش�����رك�����ة ق����ادت����ه����ا 
إل������ى م���ع���رف���ة رغ����ب����ة ال���ع���م���اء 
ب����ال����ح����ص����ول ع����ل����ى ب���رن���ام���ج 
ب��س��ي��ط وس���ه���ل االس���ت���خ���دام، 
تكاليف  إدارة  ف��ي  يساعدهم 
في  والءه���م  ويكافئ  سفرهم 

أسفارهم معها. 
»ال���ب���ري���ط���ان���ي���ة«  إن  وق��������ال 
اس���ت���ط���اع���ت ت��ح��ق��ي��ق ذل�����ك م��ن 
خال تطوير البرنامج، بحيث 
ي���ت���ي���ح م���ن���ص���ة س���ه���ل���ة ل��ج��م��ع 
ال���ن���ق���اط ب����ن����اًء ع���ل���ى اإلن����ف����اق، 
وي����ق����دم وف����������ورات ف����وري����ة م��ن 
خ���ال ال��ح��س��وم��ات وامل��ك��اف��آت 
العماء،  والء  بفئات  املتعلقة 
م��ب��ي��ن��ًا أن����ه ي��ل��ب��ي اح��ت��ي��اج��ات 
الطيران لهذا القطاع الحيوي 

واملتنامي في الكويت.

الصحاف: ضمن سياسة االستثمار في الكوادر البشرية

»الخليج للتأمني« تطلق برنامج تطوير اإلدارة الرابع
أط�����ل�����ق�����ت ش������رك������ة ال���خ���ل���ي���ج 
للتأمن وإعادة التأمن برنامج 
 4 ف����ي  ال����راب����ع  اإلدارة  ت���ط���وي���ر 
فبراير الجاري في مقر الشركة 
ب��م��دي��ن��ة ال��ك��وي��ت، م��ش��ي��رة إل��ى 
الرابع الناجح من  أنه املشروع 
مشاريع برامج تطوير اإلدارة، 
ب����ع����دم����ا اس���ت���ك���م���ل���ت م���ش���اري���ع 
ال��ث��اث��ة  اإلدارة  ت��ط��وي��ر  ب��رام��ج 
األول���ى خ��ال ال��س��ن��وات العشر 

املاضية.
وأك��������دت ال���ش���رك���ة ف����ي ب��ي��ان 
ل��ه��ا، أن��ه��ا ت��ؤم��ن ب��ق��وة وج���ود 
ف�������رص ه����ائ����ل����ة ل�������دى ال���ش���ب���اب 
الكويتي، الذي يمتلك املؤهات 
ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة امل����ه����ن����ي����ة س������واء 
ال��ح��اص��ل��ون ع��ل��ي��ه��ا م��ح��ل��ي��ًا أو 
دول���ي���ًا وال���س���م���ات ال��ش��خ��ص��ي��ة، 
ل��ك��ي يصبحوا  ت��ؤه��ل��ه��م  ال��ت��ي 
ق�������ادة م��س��ت��ق��ب��ل ن���اج���ح���ن ف��ي 
م����ج����ال ال���ت���أم���ن ب���ص���ف���ة ع��ام��ة 
وف����ي ال���ش���رك���ة ب��ص��ف��ة خ��اص��ة، 
يأتي  ال��ب��رن��ام��ج  ه��ذا  أن  مبينة 
املواهب  بدعم  إليمانها  تأكيدًا 
ال��ك��وي��ت��ي��ة ب��ت��ق��دي��م ف���رص عمل 

مجزية في السوق املحلي.
وأك�������د ال����رئ����ي����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
لشركة الخليج للتأمن واعادة 
ال����ت����أم����ن ط�������ارق ع���ب���دال���وه���اب 
ال����ص����ح����اف، ال����دع����م واالل�����ت�����زام 
ت��ج��اه ن��ج��اح م��ش��روع ب��رن��ام��ج 
املزمع  الحيوي  اإلدارة  تطوير 

تنفيذه. 

وقال إن رسالة الشركة تقوم 
على تحقيق رؤيتها من خال 
االستثمار في أفضل املؤهلن، 
وامل��������م��������ارس��������ات وال����ع����م����ل����ي����ات 
وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا، ب����ط����رق م��ن 
ق���ي���م���ة  ت�����ض�����ي�����ف  أن  ش�����أن�����ه�����ا 
لعمائها، اذ تسعى باستمرار 
للتحول إلى رائد مميز وشريك 

موثوق ومقدم للحلول املبتكرة 
من أجل تحقيق النمو املستدام. 
ون�����وه ب���أن���ه ل��ك��ون��ه��ا ش��رك��ة 
تأمن كويتية، تقع على كاهلها 
رئيسي  بدور  القيام  مسؤولية 
ف���ي ه���ذا ال���س���وق ال��دي��ن��ام��ي��ك��ي، 
وأنها ستستمر في االستثمار 
البشري السيما  امل��ال  في رأس 

في الكوادر الوطنية.
وب�����م�����ن�����اس�����ب�����ة ال���������ب���������دء ف���ي 
الرابع،  اإلدارة  تطوير  برنامج 
ش����������ارك اث������ن������ان م������ن خ���ري���ج���ي 
ال��ب��رن��ام��ج ال��س��اب��ق��ن وع��ض��وا 
ت���ح���وي���ل  ف������ي  ح����ال����ي����ان  إدارة 
للتأمن وإع��ادة  الخليج  شركة 
الفريق  التأمن بخبراتهما مع 

الجديد. 
وت������ح������دث ك������ل م������ن م���س���اع���د 
الصحي  للتأمن  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
وال����ت����أم����ن ع���ل���ى ال���ح���ي���اة ع��ل��ي 
ال���ه���ن���دال، وم���دي���ر أول ال��ت��أم��ن 
ال�������ب�������ح�������ري وال��������ت��������أم��������ن ع���ل���ى 
ال����ط����ائ����رات أح����م����د ح���س���ن ع��ن 
أه���م���ي���ة االل�����ت�����زام ب���ال���ب���رن���ام���ج، 
مشروع  استشاري  تحدث  كما 
وخبير  اإلدارة  تطوير  برنامج 
ال������ت������أم������ن اإلق�����ل�����ي�����م�����ي ح���س���ن 
ال��ع��ج��م��ي، ع��ن ال��ت��أم��ن كمجال 
م�����ه�����ن�����ي م�����ت�����خ�����ص�����ص وق���������دم 
الفنية  النصائح  من  مجموعة 
ل��ل��م��رش��ح��ن ل���ال���ت���ح���اق ب��ه��ذا 
ال���ذي سيستمر ملدة  ال��ب��رن��ام��ج 

18 شهرًا.

مسؤولو الشركة يتوسّطون المشاركين في البرنامج الجديد

مكافآت دائمة للمسافرين

 القدومي: 
سنعرض مجموعة 

من المشاريع 
السكنية في مدن 

وقرى فرنسية 
وسويسرية
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وليد القدومي

مشروع بالكفرايرز بشاير الهندي

عبد الكرمي جراغ 

املتحدثون من اليمني نيكوالس باين وتيم شالكروس وعلي إبراهيم عبداهلل الشهاب متحدثا خالل املنتدى

نظمته »ماس العاملية«

ضمن اجلولة العاملية لشركة »بارت« للتعريف باملثلث الذهبي

ضمن مشاركتها في معرض إيكرس 2016 في مركز إكسبو الشارقة

»توب العقارية« تطرح مشاريع
في فرنسا وسويسرا وبريطانيا وتركيا

بشاير الهندي: الكويت محطة رئيسية
للتعريف بأحدث منتجاتنا العقارية في لندن

»اخلليج« يطلق حملة »أنفق أكثر..
اربح أكثر« مع مكافآت اخلليج

»جراغ اليت« تنشئ أول مصنع 
إلنتاج املواد املوفرة للطاقة بالكويت

منتدى االستثمار العقاري البريطاني:
عقارات بريطانيا استثمار واعد وعوائد مضمونة

تش����ارك مجموع����ة توب 
العقارية في معرض ومؤمتر 
الشرق األوس����ط لالستثمار 
العق����اري »ايك����رس 2016« 
والذي يقام في مركز اكسبو 
الشارقة خالل الفترة 10 - 13 
اجلاري. وقال العضو املنتدب 
للمجموع����ة ولي����د القدومي 
ان املجموع����ة بصدد عرض 
مجموعة مميزة من املشاريع 
العقارية في عدة دول من أبرزها 
فرنسا وسويسرا وبريطانيا 
وتركيا، وبني القدومي ان جزءا 
من املشاريع جاهز للتسليم 
الفوري واآلخر قيد اإلنشاء، 
وأض����اف ان املجموعة تهدف 
من خالل مش����اركتها الثانية 
الى استقطاب فئة  باملعرض 
معين����ة ومحددة ومميزة من 
املستثمرين الذين يقدرون قيمة 
الى  املناطق ويتطلعون  هذه 
التملك بها. وأشار القدومي الى 
ان املجموعة ستقوم بعرض 
مجموعة من املشاريع السكنية 
خالل املع����رض في عدة مدن 
وقرى فرنسية وسويسرية 
 Annecy-le-Vieux، من أبرزها
 ،Veigy- Foncenex، Ornex
وأضاف ان املشاريع عبارة عن 
بنايات سكنية تتألف من عدة 
شقق من غرفة الى 4 غرف نوم 
ومنافعها ومتتاز أيضا املباني 
بقربها من مراكز اخلدمات في 
املدين����ة باإلضافة الى جودة 
البناء والتش����طيبات والتي 
امتازت بها الش����ركة املطورة 

الهندي  أعلنت بش���اير 
مدي���ر إدارة لندن وجنوب 
أجنلترا في شركة بلوبرينت 
العقاري���ة  لالستش���ارات 
البريطانية عن اس���تضافة 
حفل خاص إلطالق مجموعة 
املثلث الذهبي لشركة بارت 
املطور العقاري البريطاني 
ف���ي الكويت وذل���ك خالل 
الفترة من 7-11 فبراير في 
مقر ش���ركة بلوبرينت في 
برج بنك وربة. ويأتي هذا 
احلدث بتنظيم مشترك مع 
شركة نايت فرانك لألبحاث 
والدراس���ات العقارية التي 
لن���دن مقرا لها.  تتخذ من 
يشمل العرض إطالق احلملة 
التعريفية بثالثة مشاريع 
س���كنية استثمارية حتيط 
بوسط العاصمة من اجلهات 
الثالث شرق وغرب وجنوب 
وهي املناطق التي يتوقع لها 
منوا عاليا في الثالثة أعوام 

القادمة.
وأكدت بشاير أن الشركات 
العامل���ة في  البريطاني���ة 
قط���اع العق���ار البريطاني 
تهت���م ف���ي ض���م الكويت 
العاملية للتعريف  جلولتها 
مبنتجاته���ا االس���تثمارية 
العقارية في لندن وتشمل 
هذه اجلولة زيارة العديد من 
املدن الرئيسية حول العالم 
ومنها هونغ كونغ وشنغهاي 

وبكني.
الهن���دي أن  وأعلن���ت 
الذهب���ي هو عبارة  املثلث 
عن مجموعة من املشاريع 
العقارية التي حتيط بقلب 
لن���دن من ثالث  العاصمة 
جهات وتبعد عنها مسافة 

يعلن بن���ك اخلليج عن 
اطالق حملة مكافآت اخلليج 
الترويجي���ة اجلديدة »أنفق 
أكث���ر، اربح أكث���ر« حلاملي 
بطاقاته االئتمانية. وتستمر 
احلمل���ة لغاي���ة 29 فبراير 
بإم���كان جميع  2016. حيث 
حاملي بطاقات بنك اخلليج 
االئتمانية املش���اركة تلقائيا 

في هذه احلملة.
وتعتب���ر ه���ذه احلملة 
اجلديدة جزءا م���ن برنامج 
الذي يعد  مكافآت اخللي���ج 
م���ن برامج النقاط األس���رع 
واألكث���ر مكافأة في الكويت، 
ويتضم���ن نق���اط اخلليج 
التي تتيح اس���تبدال النقاط 
على رحالت س���فر مجانية 
إلى  الفن���ادق،  وحج���وزات 
 »Entertainer« جانب تطبيق
من بنك اخلليج، أول تطبيق 

حصلت ش���ركة »جراغ 
الي���ت« عل���ى ترخيص من 
العام���ة للصناعة  الهيئ���ة 
إلنشاء اول مصنع في الكويت 
إلنتاج املواد املوفرة للطاقة 
LED واملتخصصة في توفير 
الطاقة واحلفاظ عليها حيث 
تعتبر صناعة احلفاظ على 
الطاقة من الصناعات املتميزة 
ذات التكنولوجي���ا املتقدمة 
لإلضاءة وتعطي قيمة مضافة 

للصناعة احمللى.
وقال رئيس مجلس ادارة 
الشركة عبد الكرمي جراغ ان 
الشركة استطاعت احلصول 
على ش���هادة من واحدة من 
كب���رى الش���ركات العاملية 
ف���ي بريطاني���ا وفقا ألعلى 
معايير الصحة والس���المة 
والبيئة في منتجاتها وهو 
ما س���اعدها ف���ي احلصول 
على شهادة تقدير من وزارة 
الكهرباء واملاء لتعاونها مع 
اجلهات احلكومية في مجال 
ترش���يد الطاق���ة واحلفاظ 
عليه���ا واملنتجات اخلاصة 

بالترشيد.
وأضاف ج���راغ انه رغم 
احلصول على ترخيص ارض 
لبناء املصنع اال ان الروتني 
والبيروقراطية يقفان ضد 
الفوائد  تنفيذ املصنع رغم 

طارق عرابي

اختتمت ش����ركة ماس 
العاملي����ة، فعاليات منتدى 
العق���������اري  االس����تثمار 
ال����ذي نظمته  البريطاني، 
بالتع����اون م����ع مجموعة 
الش����ركات األجنبية  م����ن 
املتخصصة، حيث خلص 
املنتدى إلى التأكيد على أن 
السوق البريطانية ما زالت 
حتتف����ظ مبوقعها كوجهة 
رئيسية لالستثمار العقاري 
الس����يما أن مختلف فئات 
العقارية حافظت  األصول 
عل����ى جاذبيتها على الرغم 
التقلب����ات االقتصادية  من 
احلاصلة في االقتصاد العاملي 
الس����يما في ظل املؤشرات 

املستقبلية املشجعة.
وش����دد املتحدثون في 
املنتدى في الوقت نفس����ه 
عل����ى ض����رورة أن يع����ي 
املستثمر احلقوق والواجبات 
املترتب����ة علي����ه مبوجب 
التعاقدية استنادا  العالقة 
العقار، وكذلك  إلى طبيعة 
أهمي����ة أن يكون على بينة 
من النظام الضريبي املعمول 
به، هذا وقد حضر املنتدى 
عدد كبير من عمالء الشركة 
واملستثمرين معها، باإلضافة 
إلى مجموعة من املسؤولني 
ومدي����ري احملافظ في عدة 

شركات عقارية محلية. 
بداي����ة، حت����دث مدير 
التس����ويق ومدير تطوير 
األعم����ال في ش����ركة ماس 
العاملية عبداهلل الشهاب الذي 
لفت إلى أهمية توقيت انعقاد 
امللتقى وس����ط التراجعات 
املسجلة في أسعار النفط وما 
رتبه ذلك من حتديات على 
القرار  املستثمرين واتخاذ 
مشددا في الوقت نفسه أنه 
وفي ظل ه����ذه املعطيات، 
فقد باتت شركات التسويق 
أكثر من  العقاري معني����ة 
أي وق����ت مض����ى بتثقيف 
املستثمرين وإطالعهم على 
العقارية بشفافية  الفرص 
تام����ة خصوص����ا في ظل 
زحمة املش����اريع العقارية 
التي يتم فيها إبراز نس����ب 
االس����تثمارية  العوائ����د 
املتوقعة مبعزل عن الواقع 
الضريب����ي والتش����ريعي 
والقواعد القانونية املطبقة 
التي  أو  العقار نفسه  على 
ترع����ى العالقة بني العميل 
والشركات املطورة للعقار 
مش����يرا إلى أن ذلك يندرج 
البديهية  ضمن احلق����وق 
للعميل نفسه ومسؤولية 
ش����ركات التس����ويق جتاه 

عمالئها. 

واقع العقار في بريطانيا

املنتدى  أعم����ال  وكانت 
قد تضمنت ثالث جلسات 
عمل رئيسية، حيث تناولت 
النظرة  اجللس����ة األول����ى 
املس����تقبلية حول السوق 
العق����اري ف����ي بريطاني����ا 
وحت����دث فيه����ا الرئي����س 
التنفيذي في شركة هينيلي 
 )Henley( إلدارة االستثمار

مبختل����ف مش����اريعها، وبني 
القدوم����ي ان التملك في تلك 
املشاريع متلك حر وملختلف 
اجلنس����يات، مش����يرا الى ان 
أسعار الوحدات تبدأ من 200 
ألف يورو وستكون معظمها 
جاهزة للس����كن نهاية العام 
2016، ومتتاز جميع املشاريع 
بقربها ال����ى جنيڤ ومنها ما 
ه����و مالصق متام����ا للحدود 
الفرنسية السويسرية، حيث 
تتمتع بعض املشاريع بإطالالت 
على البحي����رة ومنها ما يقع 
بني اجلبال واملناطق اخلضراء، 
حيث الطبيعة اخلالبة جدا. 

وعن املشاريع في بريطانيا 
قال القدومي بانها تقع في مدن 
برمنجهام وليڤربول وبني ان 
الزي����ادة الكبي����رة في حجم 
النش����اط واحلركة العمرانية 
في تل����ك املدن حالي����ا تأتي 
نتيج����ة ضخ امللي����ارات من 
اجلنيه����ات لتطوي����ر البنية 
املدن وفتح  التحتية في تلك 
املجال أمام الشركات اخلاصة 
لتطوير املبان����ي القدمية في 
املدن الرئيسية وحتويل جزء 
كبير منها للمشاريع السكنية، 
وهو ما عزز من اس����تقطاب 
ه����ذه املدن لش����ريحة كبيرة 
من املس����تثمرين من مختلف 
أنحاء العالم باالضافة الى ان 
العديد من البنوك والشركات 
الكبرى في بريطانيا قد نقلت 
مقراتها الرئيسية الى تلك املدن 
وخصوصا برمنغهام وليڤربول 

املواق���ع اجلغرافية  لتحديد 
الهاتف  الكوي���ت عب���ر  في 
النقال، الذي يوفر العروض 
احلصرية في كل من الكويت 
العربية املتحدة  واإلم���ارات 
ولندن. وس���يتم اإلعالن عن 
30 فائزا محظوظا، وسيحصل 
29 فائزا )فائز لكل يوم( على 
جائ���زة 100 أل���ف نقطة من 
نقاط اخلليج. ويتم اكتساب 
فرصة للفوز عن كل 10 د.ك 
يتم إنفاقه���ا داخل الكويت، 
وثالث فرص عن كل 10 د.ك 
يتم إنفاقه���ا خارج الكويت. 
وبإمكان العمالء استبدال 100 

العديدة التي سوف تعود على 
البالد من جراء اتباع سياسة 
الدولة في الترشيد تقليص 
اإلنفاق ف���ي مجال الكهرباء 
الرغبة األميرية  نزوال على 
لترش���يد اإلنفاق ومتاشيا 
الدولة بترشيد  مع سياسة 
الكهرباء خاصة  اس���تهالك 
ان تكلفة انت���اج والتوزيع 
مبا يقارب 4 مليارات دوالر 

سنويا.
ورأى ضرورة ان يكون 
هن���اك اس���تراتيجية عامة 
لترشيد استهالك الكهرباء في 
املبانى احلكومية واخلاصة، 
الفتا الى ان املشاريع احمللية 
لديها مش���كلة ف���ي توفير 
احتياجاتها في ظل ان جميع 
الكويت مما  املصانع خارج 
يتسبب في تأخير املشاريع. 
وشدد جراغ على اهمية اعتماد 
امل���واد الصديقة للبيئة في 
االنشاءات وأعمال الديكور، 
مبين���ا ان اهمي���ة التعاون 
في االهتم���ام بالبيئة ينتج 
عنه راحة نفسية ومعنوية 
لقاطني املس���كن سواء في 
العمل او املنزل، مشيرا الى 
ان اجلهود املبذولة حاليا على 
املس���توى احمللي من وزارة 
الكهرباء واإلس���كان وبلدية 
الكويت تتجه نحو االجتاه 

نيكوالس باين مشيرا إلى أن 
بريطانيا تتميز مبجموعة 
من اخلصائص التي جتعلها 
تتفرد عن األسواق األخرى 
ويأتي ف����ي مقدمتها البنية 
التحتية املتطورة، السيولة 
العالية النظ����ام الضريبي 
الش����فافية  العادل واألهم 
املوجودة في السوق وهي 
جميعه����ا عوام����ل تدع����م 

املستثمرين.
واستعرض »باين« أبرز 
املؤشرات اخلاصة بالقطاع 
العقاري بعد مرحلة األزمة 
العاملي����ة مقارنة  املالي����ة 
بالقطاعات األخرى، والتي 
تؤكد أن القط����اع العقاري 
دخ����ل س����ريعا مرحلة من 
التعافي محققا عوائد مجزية 
للمستثمرين موضحا على 
التحديد أن أس����عار  وجه 
العق����ارات التأجيري����ة في 
املنطقة اجلغرافية األولى 
 )Zone2( والثانية )1 Zone(
في قلب العاصمة أصبحت 
مشبعة إلى حد كبير وهو 
ما نتج عن����ه انخفاض في 
العوائد، داعيا املستثمرين 
إلى التوج����ه نحو املناطق 
اجلغرافية احمليطة باملواقع 
ف����ي كل م����ن  الرئيس����ية 
مانشتسر وليڤربول وليدز، 
العوائد االستثمارية  حيث 

تعد مجزية بصورة أكبر.

أبرز النصائح

وق����دم باي����ن مجموعة 
من النصائح للمستثمرين 
أبرزها ضرورة االستعانة 
مبستشار محلي عند الرغبة 
بشراء عقار جتاري أو سكني 
من العق����ارات الواقعة في 

املدن الرئيسية.

الجلسة الثانية

الثانية  أم����ا اجللس����ة 
فتحدث فيها رئيس تطوير 
األعمال في شركة أوبتيموس 
)Optimus( تيم شالكروس 
وس����لط فيها الضوء على 
االقتصادي����ة  املؤش����رات 
الرئيسية في جزيرة »أيل 
أوف مان« )Isle Of Man(وفي 
مقدمتها التصنيف االئتماني 
بدرجة AA1 من وكالة موديز، 
حتقيق منو اقتصادي مبعدل 
6% خالل العقد املاضي ونحو 
3% خالل العام املاضي، قبل 
أن يتطرق بش����كل خاص 
إل����ى اس����تعراض احللول 
الضريبية بشكل تام سواء 
الرأسمالية على  الضريبة 

كونها مناط����ق جذابة وفيها 
مختلف اخلدم����ات العصرية 
وتعد اقل تكلفة وأرخص من 
لندن بالطب����ع وهو بالتأكيد 
ما ادى الى انتقال العديد من 
موظفي تلك اجلهات للسكن 
في هذه امل����دن والتي أصبح 
الطلب عليها عقاريا اكثر من اي 
وقت مضى. وبني القدومي ان 
املشاريع التي تطورها مجموعة 
سيفن كابيتال تقع في مواقع 
مميزة وأسعارها مناسبة جدا 
ملختلف املستثمرين، ونصح 
القدومي الراغبني باالستثمار 
التوجه نحو  في بريطاني����ا 
هذه املدن ك����ون العقار فيها 
أرخ����ص بالتأكي����د من لندن 
ويحقق عوائد إيجارية جيدة 
تتفاوت من 5 - 7% سنويا، 
فيما ارتفاع قيمة العقار بعد 
االنتهاء من البنيان قد تصل 
الى 25% بينما سجلت بعض 
العقارات القائمة ارتفاعات من 
5 - 20% وفق����ا ملوقعها وما 
تتضمنه من مزايا وخدمات. 
وعن تركيا ق����ال القدومي ان 
املجموعة تع����رض مجموعة 
من الشقق واألبراج السكنية 
اجلاهزة في مدينة اسطنبول 
وفي عدة مواقع ، منها ما هو 
جاهز للتسليم الفوري، حيث 
تقدم الشركة املطورة عرضا 
خاصا للتملك من خالل دفع 
25% دفعة مقدمة والباقي على 
أقساط شهرية ملدة 24 شهرا 

ومن دون فوائد.

تت���راوح بني 10 و20 دقيقة 
عبر قطار األنفاق السريع 
وهي تتميز باهتمام احلكومة 
البريطانية وقطاع التطوير 
العقاري على حد سواء نظرا 
ملوقعها، فاملشروع األول يقع 
في مدينة وميبلي غربي لندن 
حاضن���ة امللع���ب األوملبي 
الش���هير ومركز تس���وق 
الوحيد  العامليني  املصممني 
في لندن، وتأتي أهمية هذا 
املشروع بسبب تطور حجم 
اإلنفاق على مشاريع البنية 
التحتية وتعدد محطات النقل 
في قطار األنفاق التي تصل 
إلى محطة بيكر وسط لندن 
في 13 دقيقة. وأضافت الهندي 
أن »بالكفرايرز« املش���روع 
الثاني ضمن مجموعة املثلث 
الذهبي ذو طبيعة حيوية اذ 
انه يبعد دقائق مش���يا عن 
أهم معالم العالم السياحية 
والتاريخية ومنها لندن آي 
والبيغ بني وقصر بيكينغهام، 

وتأت���ي مكان���ة املش���روع 
التوقعات  وأهميته بسبب 
العالية لالرتفاع في األسعار 
املمكن أن يحققها  التي من 
أسوة بعقارات وسط لندن 
ويحيط باملشروع أكثر من 
سبع محطات أنفاق ومحطة 
واترلو للسفر بالقطار إلى 

املدن اخلارجية.
 أما املشروع الثالث ضمن 
الذهبي فهو  املثلث  أحجار 
مشروع األنديربي وارف الذي 
يعد من املشاريع النادرة نظرا 
لتمتعه بإطاللة مباشرة على 
نهر التاميز مصحوبة مبنظر 
خيالي جميل عبر النهر على 
مدينة الكناري وارف عاصمة 
املال واالستثمار األوروبية 
ويتوفر في املشروع محطة 
لل���زوارق الس���ريعة لنقل 
إل���ى ضفاف معلم  الركاب 
البيغ البني في دقائق معدودة 
مرورا بأشهر معالم األرض 
ومنها جسر لندن الشهير.

ألف نقطة من نقاط اخلليج 
بعدة طرق، فمث���ال ميكنهم 
استبدالها مقابل 5 تذاكر سفر 
ذهاب وعودة إلى ومن دبي، 
أو 3 تذاكر سفر ذهاب وعودة 
إلى ومن بيروت، أو تذكرتي 
سفر ذهاب وعودة إلى ومن 
أوروبا، أو حتى تذكرة سفر 
واحدة ذهاب وعودة إلى ومن 
الواليات املتحدة األميركية، 
اعتم���ادا على اختيار  وذلك 
العمالء لكيفية استخدام تلك 
النقاط. أيضا، ميكن استخدام 
النقاط لإلقامة مجانا في أحد 
البال���غ عددها 300  الفنادق 
ألف فندق في مختلف أنحاء 
الطرق  العالم. ومع كل هذه 
في اس���تخدام النقاط، تخيل 
ما ميكن فعله عند احلصول 
عل���ى مليون نقطة من نقاط 

اخلليج.

الصحيح العتماد مواد البناء 
االخضر في االبنية اجلديدة 
وان كان���ت على مس���توى 
املباني احلكومية في الوقت 
ان بناء  الراه���ن، مضيف���ا 
مطار الكويت اجلديد بنظام 
ال���� LEED وحصول���ه على 
الشهادة الذهبية هي خطوة 
في االجتاه الصحيح ورسالة 
الى العال���م باهتمام الدولة 

باملباني الصديقة للبيئة.
وأك���د ج���راغ ان »جراغ 
الي���ت«، عبارة ع���ن منتج 
صديق للبيئة من مصابيح 
مختلفة األش���كال واأللوان 
تعتمد ف���ي تصنيعها على 
تكنولوجيا اإلضاءة احلديثة 
بضمان م���دى احلياة، ذات 
تكنولوجيا حديثة، الى قائمة 
العاملية صديقة  املنتج���ات 
 COB LED للبيئ���ة، بتقنية
والتي تختلف كل االختالف 
عن نظم اإلضاءة واملصابيح 
العادية، توفر نحو 90% من 
االس���تهالك ع���ن املصابيح 
العادية، وال ينتج عنها اي 
حرارة، وغير قابلة للكسر، 
مشيرا الى ان املنتج ال ينتج 
عنه اي انبعاثات كربونية او 
ضارة وآمن متاما ويستعمل 
في االستخدامات التي حتتاج 

الى انارة املكان.

األرباح أو الضرائب اخلاصة 
بالرسوم وس����واها.وقدم 
شالكروس منوذجا واقعيا 
حول كيفية قيام الشركات 
األجنبية بتأس����يس شركة 
عقارية قابضة تضم حتت 
مظلتها أصول عقارية في 
بريطانيا، وميكن أن ينبثق 
عن هذه الش����ركة شركتني 
تابعتني األولى: استثمارية 
متلك األصل وتس����جل في 
اجلزيرة والثانية ش����ركة 
إداري تشغيلي  ذات طابع 
تش����رف على إدارة األصل 
ومقرها لندن، مش����يرا إلى 
أنه وفق هذا النموذج يكون 
األص����ل العقاري معفى من 

أي ضرائب. 

الجلسة الثالثة

حتدث في اجللسة الثالثة 
التنفيذي في شركة  املدير 
 Prime( ب���رامي س���نتروم
إبراهيمو  Centrum(عل���ي 
لفت فيه���ا إلى أن احلكومة 
النمو  البريطانية ونتيجة 
الدميوغرافي الكبير في لندن، 
تدف���ع باجتاه وضع خطط 
اقتصادية في املدن الرئيسية 
وفي مقدمتها مدينة ليڤربول 
التي تعد ثاني أكبر اقتصاد 
محل���ي، حي���ث خصصت 
احلكوم���ة برنامج تطوير 
بقيمة 14 مليار جنيه للفترة 
ما بني 2014 و2022، كما أن 
هناك استثمارات بقيمة 1.2 
مليار جينه لتطوير مجمعات 
جتارية وسط مؤشرات منو 
دميوغرافي الفت، من بينها 
نحو 66 ألف طالب موزعني 
على 5 جامعات رئيس���ية، 
إبراهي���م أن تترك  وتوقع 
مثل هذه املؤشرات املشجعة 
أثرها على قطاع العقار بشكل 
خاص في ظل وجود مؤشرات 
على ان أسعار املنازل وحدها 
ستسجل ارتفاع بنسبة %22 
حتى العام 2021.  واستعرض 
إبراهيم مشروعني عقاريني 
 Kings Dock :في املدينة هما
العائد االيجار  Mill: ويبلغ 
السنوي فيه ما نسبته نحو 
7%، بعق���د مضمون ملدة 3 
س���نوات، ويتضم����ن 100 
وحدة س���كنية، واملشروع 
الثاني Norfolk Street: وهو 
أيضا مشروع يقع في مدينة 
ليڤرب�������ول بعائد إيجار 
سنوي يبلغ 10% مضمون 
ملدة 3 س���نوات، ويتضمن 
92 وح���دة س���كنية بنظام 

االستديو.

القدومي:
املشاريع 

تستقطب فئة 
معينة ومحددة 

ومميزة من 
املستثمرين الذين 

يقدرون قيمة
هذه املناطق

السحب على 
اجلائزة الكبرى 

مليون نقطة 
وجوائز يومية 100 

ألف نقطة من 
نقاط اخلليج

جراغ:
الشركة حصلت 
على شهادة من 
كبرى الشركات 
العاملية ألعلى 
معايير الصحة 

والسالمة
في منتجاتها

الشهاب:
شركات التسويق 
العقاري مطالبة 

بدور تثقيفي
ال التركيز فقط 

على العوائد 

باين:
املناطق احمليطة 
باملواقع الرئيسية 
في املدن الكبرى 

حتظى بعوائد 
أعلى 

إبراهيم: توقعات 
بنمو أسعار املنازل 
22% في ليڤربول 

حتى 2021

شالكروس:
حلول ضريبية 

مشجعة في
»Isle of Man«

املثلث الذهبي 
هو عبارة عن 
مجموعة من 

املشاريع العقارية 
التي حتيط بقلب 

العاصمة لندن
من ثالث جهات



10 فبراير 2016 - العدد 2687األربعاء 02 جمادى األولى 1437هـ مال وأعمال18

خالل استقباله رئيس البرملان األملاني 

الغانم: الحكومة تعمل بجد على وضع 
حلول للتعامل مع انخفاض أسعار النفط

 »الخليج« أطلق حملة 
»أنفق أكثر اربح أكثر« مع مكافآت البنك

 »توب العقارية« تطرح مشاريع 
في فرنسا وسويسرا وبريطانيا وتركيا

أع���ل���ن ب��ن��ك ال��خ��ل��ي��ج ع���ن اط�����اق ح��م��ل��ة م��ك��اف��آت 
اك��ث��ر ارب��ح  ال��ج��دي��دة »ان��ف��ق  الخليج الترويجية 
اك���ث���ر« ل��ح��ام��ل��ي ب��ط��اق��ات��ه االئ��ت��م��ان��ي��ة. وتستمر 
ال��ح��م��ل��ة ل��غ��اي��ة 29 ف��ب��راي��ر 2016. ح��ي��ث ب��ام��ك��ان 
جميع حاملي بطاقات بنك الخليج االئتمانية 

املشاركة تلقائيًا في هذه الحملة.
وتعتبر هذه الحملة الجديدة ج��زءًا من برنامج 
م��ك��اف��آت ال��خ��ل��ي��ج ال����ذي ي��ع��د م���ن ب���رام���ج ال��ن��ق��اط 
 ف��ي ال��ك��وي��ت، ويتضمن 

ً
األس���رع واألك��ث��ر م��ك��اف��أة

نقاط الخليج التي تتيح استبدال النقاط على 
ال��ف��ن��ادق، الى  رح���ات سفر مجانية وح��ج��وزات 
ج��ان��ب تطبيق »Entertainer« م��ن بنك الخليج، 
اول ت��ط��ب��ي��ق ل��ت��ح��دي��د امل����واق����ع ال���ج���غ���راف���ي���ة ف��ي 
الكويت عبر الهاتف النقال، الذي يوفر العروض 
الحصرية في كل من الكويت واالم��ارات العربية 

املتحدة ولندن.
وس����ي����ت����م االع�����������ان ع������ن 30 ف������ائ������زًا م���ح���ظ���وظ���ًا، 
وسيحصل 29 فائزًا )فائز لكل يوم( على جائزة 

100،000 نقطة من نقاط الخليج. ويتم اكتساب 
فرصة للفوز عن كل 10 دنانير يتم انفاقها داخل 
ال��ك��وي��ت، وث����اث ف���رص ع���ن ك���ل 10 دن��ان��ي��ر يتم 

انفاقها خارج الكويت.
ن��ق��ط��ة  ال���ع���م���اء اس����ت����ب����دال 100،000  وب����ام����ك����ان 
 يمكنهم 

ً
م���ن ن��ق��اط ال��خ��ل��ي��ج ب��ع��دة ط����رق، ف��م��ث��ا

اس��ت��ب��دال��ه��ا م��ق��اب��ل 5 ت��ذاك��ر س��ف��ر ذه���اب وع���ودة 
الى ومن دبي، او 3 تذاكر سفر ذهاب وعودة الى 
ومن بيروت، او تذكرتي سفر ذهاب وع��ودة الى 
وم��ن اوروب���ا، او حتى تذكرة سفر واح��دة ذهاب 
وع����ودة ال���ى وم���ن ال���والي���ات امل��ت��ح��دة األم��ري��ك��ي��ة، 
وذل������ك اع���ت���م���ادًا ع���ل���ى اخ���ت���ي���ار ال���ع���م���اء ل��ك��ي��ف��ي��ة 
اس��ت��خ��دام ت��ل��ك ال��ن��ق��اط. اي��ض��ًا، ي��م��ك��ن اس��ت��خ��دام 
ال��ن��ق��اط ل��اق��ام��ة مجانًا ف��ي اح��د ال��ف��ن��ادق البالغ 
عددها 300 الف فندق في مختلف انحاء العالم. 
ومع كل هذه الطرق في استخدام النقاط، تخيل 
ما يمكن فعله عند الحصول على مليون نقطة 

من نقاط الخليج.

ف��ي معرض  ال��ع��ق��اري��ة  ت���وب  ت��ش��ارك مجموعة 
وم������ؤت������م������ر ال�������ش�������رق االوس�������������ط ل����اس����ت����ث����م����ار 
العقاري- ايكرس -2016 والذي يقام في مركز 
اك��س��ب��و ال��ش��ارق��ة خ���ال ال��ف��ت��رة 10-13 ف��ب��راي��ر 
امل��ن��ت��دب للمجموعة  ال��ع��ض��و  ال���ح���ال���ي، وق����ال 
ول��ي��د ال��ق��دوم��ي ب���ان امل��ج��م��وع��ة ب��ص��دد ع��رض 
م���ج���م���وع���ة م���م���ي���زة م����ن امل����ش����اري����ع ال���ع���ق���اري���ة 
ف���ي ع���دة دول م���ن اب���رزه���ا ف��رن��س��ا وس��وي��س��را 
ا  ب��ان جزء القدومي  وبريطانيا وتركيا وب��ن 
ال��ف��وري واالخ��ر  امل��ش��اري��ع جاهز للتسليم  م��ن 
ق��ي��د االن����ش����اء، واض�����اف ان امل��ج��م��وع��ة ت��ه��دف 
م���ن خ���ال م��ش��ارك��ت��ه��ا ال��ث��ان��ي��ة ب��امل��ع��رض من 
اس��ت��ق��ط��اب ف��ئ��ة معينة وم��ح��ددة وم��م��ي��زة من 
املناطق  الذين يقدرون قيمة هذه  املستثمرين 

ويتطلعون الى التملك بها. 
واضاف القدومي ان املجموعة ستقوم بعرض 
مجموعة من املشاريع السكنية خال املرحلة 
م��دن وق��رى فرنسية وسويسرية من  ف��ي ع��دة 
 Annecy-le-Vieux، Veigy- Foncenex، ابرزها 
امل��ش��اري��ع عبارة  ال��ق��دوم��ي ان  Ornex واض���اف 
ع��دة شقق من  م��ن  ع��ن بنايات سكنية تتألف 
ن��وم ومنافعها وتمتاز  ارب���ع غ��رف  ال��ى  غ��رف��ة 
اي���ض���ا امل��ب��ان��ي ب��ق��رب��ه��ا م���ن م���راك���ز ال��خ��دم��ات 
ف�����ي امل����دي����ن����ة ب����االض����اف����ة ال������ى ج�������ودة ال���ب���ن���اء 
وال��ت��ش��ط��ي��ب��ات وال���ت���ي ام����ت����ازت ب��ه��ا ال��ش��رك��ة 
القدومي  املطورة بمختلف مشاريعها، وب��ن 
ب������ان ال���ت���م���ل���ك ف�����ي ت���ل���ك امل����ش����اري����ع ت���م���ل���ك ح��ر 
ال���ى ان اس��ع��ار  ال��ج��ن��س��ي��ات، م��ش��ي��را  وملختلف 
ال���وح���دات ت��ب��دأ م��ن 200 ال���ف ي���ورو وستكون 

معظمها جاهزة للسكن نهاية العام 2016.
وع���ن امل���ش���اري���ع ف���ي ب��ري��ط��ان��ي��ا ق���ال ال��ق��دوم��ي 
بانها تقع في مدن برمنجهام وليفربول وبن 
ان الزيادة الكبيرة في حجم النشاط والحركة 
ي��أت��ي نتيجة  امل���دن حاليا  ف��ي تلك  العمرانية 
البنية  الجنيهات لتطوير  املليارات من  ضخ 
ال��ت��ح��ت��ي��ة ف����ي ت���ل���ك امل�����دن وف���ت���ح امل����ج����ال ام����ام 
القديمة  امل��ب��ان��ي  ال��خ��اص��ة لتطوير  ال��ش��رك��ات 
الرئيسة وت��ح��وي��ل ج��زء كبير منها  امل���دن  ف��ي 
للمشاريع السكنية وهو ما عزز من استقطاب 
ه���ذه امل����دن ل��ش��ري��ح��ة ك��ب��ي��رة م���ن امل��س��ت��ث��م��ري��ن 
م��ن مختلف ان��ح��اء ال��ع��ال��م، ب��االض��اف��ة ال��ى ان 
ال���ع���دي���د م���ن ال���ب���ن���وك وال���ش���رك���ات ال���ك���ب���رى في 
لتلك  الرئيسية  م��ق��رات��ه��ا  ق��د نقلت  بريطانيا 
املدن وخصوصا برمنجهام وليفربول كونها 
م���ن���اط���ق ج����ذاب����ة وف���ي���ه���ا م��خ��ت��ل��ف ال���خ���دم���ات 
م��ن لندن  اق��ل كلفة وارخ���ص  العصرية وت��ع��د 
ب��ال��ط��ب��ع وه���و ب��ال��ت��أك��ي��د م���ا ادى ال���ى ان��ت��ق��ال 
ال��ج��ه��ات للسكن في  م��ن موظفي تلك  ال��ع��دي��د 

الطلب عليها عقاريا  املدن والتي اصبح  هذه 
اكثر من اي وقت مضى.

وم�����ن ت���رك���ي���ا ق�����ال ال����ق����دوم����ي ب�����ان امل��ج��م��وع��ة 
تعرض مجموعة من الشقق واالبراج السكنية 
الجاهزة في مدينة اسطنبول وفي عدة مواقع 
ال��ف��وري  للتسليم  م��ا ه��و ج��اه��ز  منها وم��ن��ه��ا 
ح��ي��ث ت���ق���دم ال��ش��رك��ة امل���ط���ورة ع���رض���ا خ��اص��ا 
ل��ل��ت��م��ل��ك م����ن خ�����ال دف�����ع %25 دف���ع���ة م��ق��دم��ة 
وال��ب��اق��ي ع��ل��ى اق��س��اط ش��ه��ري��ة مل���دة 24 شهرا 
ومن دون فوائد اما عن املشاريع قيد االنشاء 
ال��ى 48 ش��ه��را فيما  ال��س��داد فيها  م��دة  فتصل 
ي��ت��م ت��س��ل��ي��م ال���وح���دة ال��س��ك��ن��ي��ة ن��ه��اي��ة ال��ع��ام 
ال���ق���ادم. وب���ن ال��ق��دوم��ي ان امل��ش��اري��ع امل��ن��ج��زة 
ت��ع��د م��ن اف��ض��ل واج����ود امل��ش��اري��ع امل��ن��ف��ذة في 

املدينة.

 »جراغ اليت« تنشئ أول مصنع 
في الكويت إلنتاج املواد املوفرة للطاقة

»التجارية العقارية« تنظم حملة تنظيف الشاطئ

ض���م���ن خ���ط���ة م���س���ؤول���ي���ت���ه���ا االج���ت���م���اع���ي���ة وف���ي 
ظ��ل تطبيق وت��ع��زي��ز م��ب��ادئ ح��وك��م��ة ال��ش��رك��ات 
نظمت الشركة التجارية العقارية حملة تنظيف 
ال���ش���اط���ئ ب���م���ش���ارك���ة م��ت��ط��وع��ن م����ن م��وظ��ف��ي��ه��ا 
وم���وظ���ف���ي ش��رك��ات��ه��ا ال��ت��اب��ع��ة وال���زم���ي���ل���ة وذل���ك 
امل��واف��ق 6 فبراير 2016 على شاطئ  ي��وم السبت 

الباجات. 
وق���د ص��رح��ت ش���وق ال���رض���وان ب����ادارة التسويق 
واالتصال ان الشركة تهدف في هذه الحملة الى 
التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة ومواردها 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة وت��ج��ن��ب ال���ق���اء امل��خ��ل��ف��ات مل���ا ل���ه من 
ال��ع��ام وحياة  آث��ار سلبية على الصحة واملظهر 

ال��ك��ائ��ن��ات ال��ح��ي��ة، واي��م��ان��ا م��ن��ا ب��أه��م��ي��ة حماية 
الشواطئ كبيئة طبيعية ومقصد مثالي لجميع 
اف�����راد امل��ج��ت��م��ع. وأش�����ارت ال���رض���وان ان ال��ش��رك��ة 
ال��ى تعزيز دوره���ا االي��ج��اب��ي والتزامها  تسعى 
ي��ه��دف الى  امل��س��ؤول��ي��ة االجتماعية بما  ب��واج��ب 
خ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع ل��ي��ن��ع��م ب��ح��ي��اة ص��ح��ي��ة وب��ي��ئ��ة 

افضل.
وختاما للحملة شكرت الرضوان املتطوعن على 
ما اظهروه من روح التعاون وعلى مساهمتهم 
البناءة للحفاظ على طبيعة الكويت وناشدت 
العامة ب��ض��رورة املحافظة على بيئة شواطئنا 

والقاء املخلفات في األماكن املخصصة لها. 

ح��ص��ل��ت ش���رك���ة »ج������راغ الي���ت« 
ع����ل����ى ت����رخ����ي����ص م������ن ال���ه���ي���ئ���ة 
ال��ع��ام��ة ل��ل��ص��ن��اع��ة الن���ش���اء اول 
م���ص���ن���ع ف�����ي ال����ك����وي����ت إلن����ت����اج 
 LED امل��������واد امل�����وف�����رة ل���ل���ط���اق���ة
واملتخصصة في توفير الطاقة 
وال��ح��ف��اظ عليها ح��ي��ث تعتبر 
ص��ن��اع��ة ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى ال��ط��اق��ة 
م���ن ال��ص��ن��اع��ات امل��ت��م��ي��زة ذات 
التكنولوجيا املتقدمة لإلضاءة 
وتعطي قيمة مضافة للصناعة 

املحلية.
وق��ال عبد الكريم ج��راغ رئيس 
مجلس ادارة الشركة ان الشركة 
اس����ت����ط����اع����ت ال�����ح�����ص�����ول ع��ل��ى 

شهادة من واحدة من كبرى الشركات العاملية في 
بريطانيا وفقا ألعلى معايير الصحة والسامة 
وال��ب��ي��ئ��ة ف���ي م��ن��ت��ج��ات��ه��ا وه����و م���ا س��اع��ده��ا في 
الحصول على شهادة تقدير من وزارة الكهرباء 
واملاء لتعاونها مع الجهات الحكومية في مجال 
ت���رش���ي���د ال���ط���اق���ة وال���ح���ف���اظ ع��ل��ي��ه��ا وامل��ن��ت��ج��ات 

الخاصة بالترشيد.
واض��اف ج��راغ ان��ه رغ��م الحصول على ترخيص 
ارض لبناء املصنع اال ان الروتن والبيروقراطية 
ال��ف��وائ��د العديدة  تقف ض��د تنفيذ املصنع رغ��م 
ال��ت��ي س���وف ت��ع��ود ع��ل��ى ال��ب��اد م��ن ج����راء ات��ب��اع 
س��ي��اس��ة ال���دول���ة ف���ي ال��ت��رش��ي��د ت��ق��ل��ي��ص االن��ف��اق 
ن��زوال على الرغبة االميرية  ف��ي مجال الكهرباء 
ل��ت��رش��ي��د االن���ف���اق وت��م��اش��ي��ا م��ع س��ي��اس��ة ال��دول��ة 
ال���ك���ه���رب���اء خ���اص���ة ان كلفة  ب��ت��رش��ي��د اس���ت���ه���اك 
االن��ت��اج وال��ت��وزي��ع بما ي��ق��ارب 4 م��ل��ي��ارات دوالر 

سنويا.
ورأى ضرورة ان تكون هناك استراتيجية عامة 
لترشيد استهاك الكهرباء في املباني الحكومية 
ال��ى ان املشاريع املحلية لديها  والخاصة، الفتا 

مشكلة في توفير احتياجاتها 
امل���ص���ان���ع  ف�����ي ظ�����ل ان ج���م���ي���ع 
خارج الكويت مما يتسبب في 

تأخير املشاريع.
وش�����������دد ج�����������راغ ع�����ل�����ى اه���م���ي���ة 
امل��واد الصديقة للبيئة  اعتماد 
في االنشاءات واعمال الديكور، 
م��ب��ي��ن��ا ان اه��م��ي��ة ال��ت��ع��اون في 
االه���ت���م���ام ب��ال��ب��ي��ئ��ة ي��ن��ت��ج عنه 
راحة نفسية ومعنوية لقاطني 
امل���س���ك���ن س�������واء ف����ي ال���ع���م���ل او 
امل��ن��زل، م��ش��ي��رًا ال���ى ان الجهود 
امل��ب��ذول��ة ح��ال��ي��ا ع��ل��ى املستوى 
ال���ك���ه���رب���اء  امل���ح���ل���ي م����ن وزارة 
واالس������ك������ان وب����ل����دي����ة ال���ك���وي���ت 
ت��ت��ج��ه ن��ح��و االت���ج���اه ال��ص��ح��ي��ح الع��ت��م��اد م���واد 
ال��ب��ن��اء االخ��ض��ر ف��ي االب��ن��ي��ة ال��ج��دي��دة وان كانت 
ع���ل���ى م���س���ت���وى امل���ب���ان���ي ال��ح��ك��وم��ي��ة ف����ي ال���وق���ت 
ال��راه��ن، مضيفا ان ب��ن��اء م��ط��ار ال��ك��وي��ت الجديد 
بنظام ال� LEED وحصوله على الشهادة الذهبية 
ه��ي خ��ط��وة ف��ي االت��ج��اه الصحيح ورس��ال��ة ال��ى 
العالم باهتمام الدولة باملباني الصديقة للبيئة.
واك���د ج���راغ ان »ج����راغ الي����ت«، ع��ب��ارة ع��ن منتج 
ص��دي��ق للبيئة م��ن مصابيح مختلفة االش��ك��ال 
واألل��وان تعتمد في تصنيعها على تكنولوجيا 
ة ال��ح��دي��ث��ة ب��ض��م��ان م���دى ال��ح��ي��اة، ذات  االض�����اء
تكنولوجيا حديثة، الى قائمة املنتجات العاملية 
صديقة للبيئة، بتقنية COB LED والتي تختلف 
ك����ل االخ����ت����اف ع����ن ن���ظ���م االض��������اءة وامل��ص��اب��ي��ح 
العادية، توفر حوالي 90 في املئة من االستهاك 
عن املصابيح العادية، وال ينتج عنها اي حرارة، 
وغير قابلة للكسر، مشيرا الى ان املنتج ال ينتج 
عنه اي انبعاثات كربونية او ضارة وآمن تماما 
ال��ت��ي تحتاج الى  ف��ي االس��ت��خ��دام��ات  ويستعمل 

انارة املكان.

 »جاسم للنقليات« فازت 
بعقد »إيكويت«

أعلنت شركة »جاسم للنقليات واملناولة« انها فازت للمّرة 
ال��ب��ّري  ال��ت��وال��ي بعقد خ��دم��ات الشحن وال��ن��ق��ل  الثالثة على 
ال��ذي طرحته شركة ايكويت للبتروكيماويات، اول  املحلي 
ش���راك���ة ع��امل��ي��ة ك��وي��ت��ي��ة ف���ي ه����ذا ال��ق��ط��اع ال��ص��ن��اع��ي، وذل���ك 
ل��خ��دم��ات عملياتها ف��ي ميناء الشعيبة ويمتد العقد ملدة 

ثاث سنوات بدءًا من األول من شهر يناير للعام 2016.
وب���ه���ذه امل��ن��اس��ب��ة، ق����ال ال��رئ��ي��س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ش��رك��ة ج��اس��م 
للنقليات وامل��ن��اول��ة،  ع��ادل ك��وه��ري: »يسعدنا التوقيع من 
ج��دي��د ع��ل��ى ع��ق��د خ��دم��ة ش��رك��ة اي��ك��وي��ت ل��ل��ب��ت��روك��ي��م��اوي��ات، 
استمرارًا للشراكة القوية فيما بن الشركتن خال األعوام 
املاضية. ويعكس هذا النجاح التنافسي واملهم جدًا التزام 
ت��ق��دي��م خ��دم��ة متميزة ذات م��س��ت��وى ع����اٍل، كما  ف��ي  شركتنا 
يعكس نجاح الهيكل التشغيلي الذي تتبعه الشركة. نتطلع 
مل��واص��ل��ة خ��دم��ة اح���دى ك��ب��رى ال��ش��رك��ات الكويتية ف��ي قطاع 
البتروكيماويات عبر توفير خ��دم��ات لوجيستية متقدمة 

تلبي متطلباتهم التشغيلية املحلية«.
وأض������اف ك����وه����ري: »ل���ق���د ن��ج��ح��ت ش���رك���ة ج���اس���م ل��ل��ن��ق��ل��ي��ات 
وامل��ن��اول��ة ف��ي خ��دم��ة ال��ع��دي��د م��ن ك��ب��ار ال��ش��رك��ات ف��ي قطاع 
النفط والغاز، وتستمر في تحقيق املزيد من النجاحات في 
هذا القطاع عبر توفير خدمات بمعايير عالية وحلول نقل 
متقدمة وأكثر فعالية، وأيضًا بفضل فريق متمّكن يحرص 

على تلبية جميع متطلبات العميل وأكثر«.

اس��ت��ق��ب��ل رئ��ي��س غ��رف��ة ت��ج��ارة وص��ن��اع��ة ال��ك��وي��ت علي 
الغانم امس د. نوبيرت الميرت رئيس البرملان األملاني 
والوفد املرافق له، بحضور اعضاء هيئة مكتب الغرفة 
وادارتها التنفيذية وذلك في اطار مناقشة سبل توطيد 

التعاون االقتصادي بن البلدين.
ورح�����ب ع��ل��ي ال���غ���ان���م ب���ال���وف���د األمل����ان����ي، م���ؤك���دًا م��ت��ان��ة 
العاقات االقتصادية األملانية - الكويتية، والتي تحتل 
م���رك���زا ت��ج��اري��ا م��رم��وق��ا م���ع ال��ك��وي��ت وم��ح��ط��ة رئيسة 
الس��ت��ث��م��ارات ال��ق��ط��اع ال���خ���اص ال��ك��وي��ت��ي، األم����ر ال���ذي 
جعل املستثمر الكويتي يحتل مراتب متقدمة كأفضل 
اك��د ان النظام االقتصادي  امل��ان��ي��ا، حيث  ف��ي  مستثمر 
ق��اع��دة صلبة خلقت بيئة مثالية  األمل��ان��ي يرتكز على 

لتنفيذ االستثمارات واملشاريع.
واوض����ح ال��غ��ان��م ان ح��ك��وم��ة ال��ك��وي��ت تعمل ب��ج��د على 
وض��ع ح��ل��ول وس��ي��اس��ات ج��دي��دة للتعامل م��ع الوضع 
الحالي فيما يتعلق بانخافض اسعار البترول الذي 
يشكل ما يقارب %95 من مصادر الدخل القومي للباد.
 وأض�����اف ان ال��غ��رف��ة ك��ان��ت وال زال����ت ت��دف��ع ال��ح��ك��وم��ة 
ب���وض���ع اص���اح���ات ك��ث��ي��رة م���ن خ����ال اص�����اح ال��ه��ي��ك��ل 
االق��ت��ص��ادي ل��ل��ب��اد ك��ت��ن��وي��ع م��ص��ادر ال��دخ��ل واي��ج��اد 
البديل االستراتيجي، وكذلك تطبيق نظام الخصخصة 
بالكامل، األمر الذي يخفف األعباء على ميزانية الدولة 

بمشاركة القطاع الخاص.
م����ن ج���ان���ب���ه اش������اد رئ���ي���س ال���ب���رمل���ان األمل����ان����ي الم���ي���رت 
بالعاقات الدبلوماسية الكويتية األمل��ان��ي��ة املمتازة، 
م��ع��رب��ًا ع���ن ام��ل��ه ب��ت��ط��وي��ر ال��ع��اق��ات االق��ت��ص��ادي��ة بن 
ال��ب��ل��دي��ن ال��ص��دي��ق��ن، م���ؤك���دا ان ال��ق��ط��اع ال���خ���اص هو 

املحرك األساسي لاقتصاد، داعيًا الشركات الكويتية 
لعمل مزيد من االستثمارات االستراتيجية في املانيا 

في شتى القطاعات. 
 وأوض����ح ان ه��ن��اك ت��واف��ق��ا ك��ب��ي��را ب��ن وج��ه��ات النظر 
ف��ي��م��ا يتعلق بمتانة  ال��خ��اص  ال��ق��ط��اع  ال��ح��ك��وم��ي��ة ف��ي 
ال���ع���اق���ات االق���ت���ص���ادي���ة ال��ك��وي��ت��ي��ة - األمل���ان���ي���ة، م��ع��رب��ا 

ال��ت��ط��ورات املتعلقة  ع��ن امله ان يتم التعرف على آخ��ر 
بانخفاض اس��ع��ار النفط وال��ح��ل��ول واالستراتيجيات 
ال��ت��ي وض��ع��ت��ه��ا ال��ح��ك��وم��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة ل��ل��وض��ع ال��راه��ن، 
ح��ي��ث اك����د ان امل��ان��ي��ا س��ت��دف��ع م���ن ال��ج��ان��ب ال��س��ي��اس��ي 
ف��ي سبيل ت��وط��ي��د ال��ع��اق��ات االق��ت��ص��ادي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة - 

األملانية.

�ضوق الر�ضوان

عبدالكرمي جراغ

الغامن خالل ا�ستقباله رئي�س الربملان الأملاين

كوهري خالل توقيع العقد

وليد القدومي 

القدومي: املشاريع 
تستقطب فئة معينة 

 ومحددة ومميزة 
من املستثمرين الذين 

يقدرون قيمة هذه 
املناطق



أبـــــــرمـــــــت "تـــــــقـــــــاعـــــــد"، الــــشــــركــــة 
الــمــتــخــصــصــة فــــي تـــقـــديـــم حــلــول 
االدخــار واالستثمار والتقاعد في 
مــنــطــقــة الـــشـــرق األوســــــط وشــمــال 
ــة  ــراكــ ــد تــــعــــاون وشــ ــقـ إفـــريـــقـــيـــا، عـ
مــع الــشــركــة البحرينية الكويتية 
للتامين "BKIC" تهدف إلى تعزيز 
األمـــان المالي والتأميني لــأفــراد 
في البحرين ودول مجلس التعاون 
الــخــلــيــجــي، مــن خـــال مساعدتهم 
ــام والـــتـــركـــيـــز بشكل  ــمـ ــتـ عـــلـــى االهـ
أفــضــل لتأمين حــاجــاتــهــم المالية 

للمستقبل. 
ووقعت المؤسستان الماليتان، 
 مذكرة 

ً
ومقرهما في البحرين، أخيرا

تــفــاهــم )MoU( تـــهـــدف إلــــى خلق 
تــنــســيــق وشــــراكــــة تــســويــق فــاعــلــة 
بين المؤسستين، ما يعزز بدوره 
من الخدمات المقدمة للزبائن في 

كلتا الشركتين.
ــــذه الــشــراكــة  ــــوف تــســمــح هـ وســ
للمؤسستين إلى السعي والبحث 
فــي أوجـــه الــتــعــاون الــتــي تــعــزز من 
القيمة المضافة والمزايا التي تعود 

على عمائهم.
وقـــد تــم توقيع مــذكــرة التفاهم 
من قبل كل من الرئيس التنفيذي 
لــــشــــركــــة تــــقــــاعــــد لــــــــوك مــيــتــيــڤــيــر 
ــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــشـــركـــة  والـــــرئـــ
الــبــحــريــنــيــة الـــكـــويـــتـــيـــة لــلــتــأمــيــن 
ــك فـــي حفل  ــ إبـــراهـــيـــم الـــريـــس، وذلـ
 في المقر 

ً
توقيع خاص عقد أخيرا

الـــرئـــيـــســـي لـــلـــشـــركـــة الــبــحــريــنــيــة 
الكويتية للتأمين.

وتــشــمــل جـــوانـــب الــتــعــاون بين 
الــمــؤســســتــيــن تـــقـــديـــم مــعــلــومــات 

لعماء الشركة البحرينية الكويتية 
لـــلـــتـــأمـــيـــن عــــــن بــــــرامــــــج اإلدخــــــــــار 
الــــذكــــي الـــخـــاصـــة بـــشـــركـــة تــقــاعــد، 
 خطط االدخــــار للموظفين 

ً
شــامــا

بــالــشــركــات، خــدمــات االســتــشــارات 
المالية وإدارة الثروات لأفراد من 

جميع مستويات الدخل.
بدورهم، سيكون لعماء تقاعد 
إمكانية اإلطـــاع على المعلومات 
حول منتجات التأمين مثل برامج 
الــتــأمــيــن عــلــى الــحــيــاة لــلــشــركــات، 
ــارات  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــازل والـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ وتــــأمــــيــــن الـ

وعامات المنازل.
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال مــيــتــيــڤــيــر، إن 
"التأمين واالدخار الذكي منتجات 
يـــعـــلـــم الــــجــــمــــيــــع مــــــــدى حـــاجـــتـــنـــا 
 
ً
إليها، لكن ليس من السهل دائما

عــلــى الــجــمــيــع الـــوصـــول إلــيــهــا أو 

للمعلومات الخاصة بها".
ــذلـــك فــإن  وأضــــــاف مــيــتــيــڤــيــر: "لـ
شــراكــتــنــا مـــع الــشــركــة البحرينية 
ــعــــرض  ــة لــــلــــتــــأمــــيــــن تــ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــويـ ــ ــكـ ــ الـ
ــة بـــبـــرامـــج  ــاصــ ــخــ الـــمـــعـــلـــومـــات الــ
تقاعد لإلدخار الذكي في مكاتبها 
ومــوقــعــهــا اإللــكــتــرونــي، وفـــي ذات 
الـــوقـــت تـــقـــوم تــقــاعــد مـــن جــانــبــهــا 
بتعريف عمائها بمنتجات التأمين 
لــدى الشركة البحرينية الكويتية 

للتأمين.
وبكل بساطة، إنها عاقة شراكة 
طبيعية للمنتجات المالية من أجل 
تيسير حياة المواطنين والمقيمين، 

."
ً
وجعلها أفضل وأكثر أمانا

من جانبه قــال إبراهيم الريس، 
إنه "بفضل هذه الشراكة مع تقاعد، 
عــنــدمــا يــتــحــدث اآلن وكــاؤنــا إلــى 

عمائنا من الشركات واألفــراد عن 
خدمات تأمين السيارات والتأمين 
الصحي، يمكننا أيضا إخبارهم عن 
كيف يكون بإمكانهم إنشاء خطط 
إدخــــــار ذكــــي لــتــأمــيــن مستقبلهم 

المالي لهم ولذويهم. 
وتــــــــابــــــــع: "لــــــــــــذا فـــــــــإن الــــشــــركــــة 
الــبــحــريــنــيــة الـــكـــويـــتـــيـــة لــلــتــأمــيــن 
وتقاعد تهدفان إلى خلق مستقبل 
ــــات فــي  ــائـ ــ ــعـ ــ ــراد والـ ــ ــــأفــ أفــــضــــل لــ
البحرين، وهذه الشراكة تهدف إلى 
حماية المواطنين والمقيمين من 
المخاطر الــتــي مــن شأنها تهديد 
منازلهم وعائاتهم في المستقبل؛ 
في حين تقدم لهم تقاعد الحماية 
مــن خـــال الــمــســاعــدة عــلــى ضمان 
مــســتــقــبــل مـــشـــرق أفـــضـــل مــمــا هو 

عليه اليوم".

أعلنت "زين"، الشركة الرائدة في 
تقديم خدمات االتصاالت المتنقلة 
ــكـــويـــت، رعـــايـــتـــهـــا الــرئــيــســيــة  ــالـ بـ
ــلــــوب"  ــقــ لـــــمـــــاراثـــــون "أصـــــــدقـــــــاء الــ
بنسخته السابعة، وهي الفعالية 
مها مستشفى 

ّ
الصحية الــتــي نظ

األمراض الصدرية مؤخرا برعاية 
وزير الصحة د. علي العبيدي. 

وأوضـــحـــت الـــشـــركـــة، فـــي بــيــان 
صحافي، أن رعايتها هذه المبادرة 
الرياضية االجتماعية جاءت تحت 
مظلة استراتيجيتها للمسؤولية 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة، ولــتــفــعــيــل دورهـــــا 
فــي تسليط الــضــوء على مختلف 
القضايا الصحية، وخاصة فيما 
يتعلق بتعزيز التوعية الصحية 
عبر اتخاذ الرياضة ونمط الحياة 
الصحي لتفادي األمراض الصدرية 

وأمراض القلب. 
وبينت "زيــن" أن هــذه الفعالية 
الــصــحــيــة شــهــدت حــضــورا كبيرا 
مــن جميع األعــمــار قـــارب الـــــ1500 
ــارك، حـــيـــث حـــرصـــت الــلــجــنــة  ــشــ مــ
الــمــنــظــمــة لـــلـــمـــاراثـــون بــخــطــتــهــا 
ــق مــع  ــوافــ ــتــ ــلـــى الــ الــــمــــوضــــوعــــة عـ
مة الصحة العالمية 

ّ
توصيات منظ

واســتــراتــيــجــيــات وزارة الــصــحــة 
ــدي لــــأمــــراض  ــتــــصــ ــة والــ ــايـ ــوقـ ــلـ لـ
المزمنة غير المعدية، خاصة أن 
ــعــد 

ُ
أمــــــراض الــقــلــب والـــشـــرايـــيـــن ت

الُمسبب الرئيسي األول للوفيات 
في الكويت.

وحــــرصــــت الـــشـــركـــة مــــن خـــال 
رعاية ماراثون "أصدقاء القلوب" 
على تشجيع أفراد المجتمع على 
االرتـــقـــاء بــأســلــوب حــيــاتــهــم على 

ــاذ نمط  جــمــيــع األصــــعــــدة، واتــــخــ
الـــحـــيـــاة األكــــثــــر صـــحـــة مــــن خـــال 
نــشــر مــفــهــوم مـــمـــارســـة الــريــاضــة 
بــشــكــل مــســتــمــر، وذلـــــك عــبــر دعــم 
الفعاليات والنشاطات الرياضية 
الصحية التي تندرج تحت واجبها 
االجــتــمــاعــي كــشــريــك رئــيــســي في 

تنمية المجتمع.
واختتمت "زين" بالتأكيد على 
ــرة فـــــي تــخــصــيــص  ــمـ ــتـ ــسـ أنــــهــــا مـ

مــســاهــمــاتــهــا االجــتــمــاعــيــة تــجــاه 
ــا الــــصــــحــــيــــة لـــتـــعـــكـــس  ــ ــايـ ــ ــــضـ ــقـ ــ الـ
بـــذلـــك الــقــيــم الــجــمــيــلــة لــعــامــتــهــا 
ــم جـــمـــيـــل(،  ــالــ الــــتــــجــــاريــــة )زيـــــــن عــ
مشيرة إلى أنها ستكرس المزيد 
مــن جــهــودهــا فــي الــفــتــرة المقبلة، 
وذلك بهدف ترسيخ التزاماتها في 
مــجــاالت المسؤولية االجتماعية 

واالستدامة. 

ــويـــت،  ــكـ نـــظـــمـــت Ooredoo الـ
 Ooredoo إحدى شركات مجموعة
الــعــالــمــيــة، إخـــاء وهــمــيــا للمبنى 
الـــرئـــيـــســـي، وذلـــــك بـــالـــتـــعـــاون مع 
اإلدارة العامة للدفاع المدني في 
وزارة الداخلية. ويــهــدف اإلخــاء 
الوهمي إلى زيادة مستوى الوعي 
لـــدى مــوظــفــي الــشــركــة عــن كيفية 
ــاالت الـــحـــرائـــق.  ــ الـــتـــصـــرف فــــي حــ
وتــدرب الموظفون أثناء التجربة 
ــلـــى تـــنـــفـــيـــذ إجـــــــــــراءات اإلخــــــاء  عـ
لــلــتــأكــد مــن حــســن اطــاعــهــم على 
أماكن التجمع والتدابير الواجب 
ــوارئ  ــطــ ــي حــــــاالت الــ اتــــخــــاذهــــا فــ

الفعلية.
ــب الـــمـــوظـــفـــيـــن  ــ ــدريـ ــ ــل تـ ــّكــ ويــــشــ
على إجـــراءات اإلخـــاء فــي حــاالت 
ا ال يتجزأ من خطة  الطوارئ جزء
ــة الــــتــــي تـــتـــبـــعـــهـــا شـــركـــة  الــــســــامــ
Ooredoo بــــل وتـــتـــصـــدر قــائــمــة 
ــد أتــــــاح الــتــنــفــيــذ  ــ أولــــويــــاتــــهــــا. وقـ
الــنــاجــح لــخــطــة اإلخــــاء الوهمية 
ــن أن جــمــيــع مــوظــفــيــن  الـــتـــأكـــد مــ
الــشــركــة عــلــى درايــــة تــامــة بجميع 
اإلجراءات الواجب عليهم اتباعها، 
حــفــاظــا عــلــى ســامــتــهــم وســامــة 

العماء والموردين والزائرين على 
حد سواء.

يذكر أن عملية اإلخاء، التي 
شـــــــارك فـــيـــهـــا جـــمـــيـــع مــوظــفــي 
Ooredoo العاملين بالمبنى 
الرئيسي، تمت في أقل من عشر 
دقـــائـــق، حــيــث تــولــى متطوعو 
األمــن والسامة من الموظفين 

المدربين في كل طابق بالمبنى 
مــهــمــة اإلشـــــــــراف عـــلـــى عــمــلــيــة 
اإلخاء، وإرشاد األفراد مباشرة 
إلى نقاط التجمع اآلمــن خارج 
المبنى. كما تتبع الشركة أيضا 
ات االمــنــيــة والصحية  ــراء ــ االجــ
ــــح  ــوائـ ــ ــلـ ــ ــا يـــــتـــــوافـــــق مـــــــع الـ ــ ــمـ ــ بـ
والقوانين المتعلقة بالصحة 

والسامة لدى دولة الكويت. 
ــة عــلــى  ــركــ ــحــــرص الــــشــ ــك تــ ــذلــ كــ
تنظيم دورات تــدريــبــيــة بانتظام 
لــــمــــوظــــفــــيــــهــــا حـــــــــــول إجــــــــــــــــراءات 
ــة، انـــطـــاقـــا مـــن الــتــزامــهــا  الـــســـامـ
الـــراســـخ بتطبيق أرقـــى المعايير 
والممارسات التشغيلية المعتمدة 

عالميا.
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وليد القدومي

منال رمزي

عقب توقيع الشراكةالغانم والميرت خال اللقاء

جانب من »اإلخاء الوهمي«

المشاركون في الماراثون 

الغانم: ألمانيا محطة رئيسة الستثمارات 
القطاع الخاص الكويتي

استقبل رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم، بحضور 
أعضاء هيئة مكتب الغرفة وإدارتــهــا التنفيذية، أمــس، رئيس البرلمان 

األلماني، د. نوبيرت الميرت، والوفد المرافق له.
وتأتي هذه الزيارة في إطار مناقشة سبل توطيد التعاون االقتصادي 
بين البلدين، حيث أشاد الميرت بالعاقات الدبلوماسية الكويتية األلمانية 
الــمــمــتــازة، مــعــربــا عــن أمــلــه بتطوير الــعــاقــات االقــتــصــاديــة بــيــن البلدين 

الصديقين، 
وأكد الميرت أن القطاع الخاص هو المحرك األساسي لاقتصاد، داعيا 
الشركات الكويتية لعمل مزيد من االستثمارات االستراتيجية في ألمانيا 
في شتى القطاعات، حيث أوضح أن هناك توافقا كبيرا بين وجهات النظر 
الحكومية في القطاع الخاص، فيما يتعلق بمتانة العاقات االقتصادية 

الكويتية- األلمانية.
من جانبه، رحب الغانم بالوفد األلماني الضيف، مؤكدا متانة العاقات 
االقتصادية األلمانية الكويتية، وأن ألمانيا تحتل مركزا تجاريا مرموقا 
مع الكويت، وتعد محطة رئيسية الستثمارات القطاع الخاص الكويتي، 
األمر الذي جعل المستثمر الكويتي يحتل مراتب متقدمة كأفضل مستثمر 
في ألمانيا، مؤكدا أن النظام االقتصادي األلماني يرتكز على قاعدة صلبة 

خلقت بيئة مثالية لتنفيذ االستثمارات والمشاريع.

 لمبناها الرئيس
ً
»زين« راٍع رئيس لماراثون »أصدقاء القلوب« السابعOoredoo تجري إخالًء وهميا

»توب العقارية« تطرح مشاريع في فرنسا وسويسرا وبريطانيا وتركيا
تستقطب فئة مميزة من المستثمرين يقدرون قيمة هذه المناطق ويتطلعون إلى التملك فيها

ــة  ــاريـ ــقـ ــعـ ــوب الـ ــ ــ ــة تـ ــمـــوعـ تـــــشـــــارك مـــجـ
ــــط  ــعـــرض ومـــؤتـــمـــر الــــشــــرق األوسـ فــــي مـ
لاستثمار العقاري- ايكرس -2016 الذي 
ينطلق فــي مركز إكسبو الــشــارقــة اليوم 

ويستمر أربعة أيام.
وقال العضو المنتدب للمجموعة وليد 
الــقــدومــي، إن الــمــجــمــوعــة تــعــتــزم عــرض 
مجموعة مميزة من المشاريع العقارية 
في عدة دول، من أبرزها فرنسا وسويسرا 
 من 

ً
ا  أن جزء

ً
وبريطانيا وتركيا، مضيفا

المشاريع جاهز للتسليم الفوري، واآلخر 
قيد اإلنشاء.

وأوضح القدومي أن المجموعة تهدف 
من خال مشاركتها الثانية في المعرض 
إلـــــى اســـتـــقـــطـــاب فـــئـــة مــعــيــنــة ومــــحــــددة 
ومميزة من المستثمرين، الذين يقدرون 

ــذه الـــمـــنـــاطـــق ويــتــطــلــعــون إلـــى  ــ قــيــمــة هـ
التملك فيها. 

وذكر أن المجموعة ستعرض مجموعة 
مــن الــمــشــاريــع السكنية خـــال المرحلة 
ــدة مـــدن وقــــرى فرنسية  الــمــعــرض فـــي عـ
Annecy-le- وســـويـــســـريـــة، مـــن أبـــرزهـــا

.Vieux, Veigy-Foncenex, Ornex
وأضاف أن المشاريع عبارة عن بنايات 
سكنية تــتــألــف مــن عـــدة شــقــق مــن غرفة 
إلــى أربـــع غــرف نــوم ومنافعها، وتمتاز 
 المباني بقربها من مراكز الخدمات 

ً
أيضا

ــودة الــبــنــاء  فـــي الــمــديــنــة، إضـــافـــة إلـــى جــ
والتشطيبات، التي امتازت بها الشركة 

المطورة بمختلف مشاريعها.
ــقـــدومـــي أن الــتــمــلــك فـــي تلك  وذكـــــر الـ
الــمــشــاريــع حـــر ولــمــخــتــلــف الــجــنــســيــات، 

وأسعار الوحدات تبدأ من 200 ألف يورو، 
 للسكن نهاية 

ً
وسيكون معظمها جاهزا

عام 2016.
وبين أن جميع المشاريع تمتاز بقربها 
 للحدود 

ً
من جنيف، ومنها ماصق تماما

الفرنسية السويسرية، حيث تتمتع بعض 
المشاريع بإطاالت على البحيرة، ومنها 
ما يقع بين الجبال والمناطق الخضراء 

.
ً
حيث الطبيعة الخابة جدا

ــن الــمــشــاريــع فـــي بــريــطــانــيــا، قــال  وعــ
الــقــدومــي إنــهــا تــقــع فــي مـــدن برمنغهام 
ولـــيـــفـــربـــول، وبـــيـــن أن الــــزيــــادة الــكــبــيــرة 
فــي حــجــم الــنــشــاط والــحــركــة الــعــمــرانــيــة 
 يأتي نتيجة ضخ 

ً
فــي تلك الــمــدن حاليا

المليارات من الجنيهات لتطوير البنية 
التحتية فــي تــلــك الــمــدن، وفــتــح المجال 

أمام الشركات الخاصة لتطوير المباني 
القديمة فــي الــمــدن الرئيسية، وتحويل 
جزء كبير منها للمشاريع السكنية، مما 
عــزز مــن استقطاب هــذه الــمــدن لشريحة 
كبيرة من المستثمرين من مختلف أنحاء 
العالم، باإلضافة إلى أن العديد من البنوك 
والــشــركــات الــكــبــرى فــي بريطانيا نقلت 
 
ً
مقراتها الرئيسية لتلك المدن، خصوصا

برمنغهام وليفربول ألنها مناطق جذابة، 
وفيها مختلف الخدمات العصرية، وتعد 
ــل تــكــلــفــة وأرخـــــص مـــن لــنــدن بــالــطــبــع،  أقـ
وهو بالتأكيد ما أدى إلى انتقال العديد 
من موظفي تلك الجهات للسكن في هذه 
 
ً
المدن، والتي أصبح الطلب عليها عقاريا

أكثر من أي وقت مضى.
وبـــيـــن الـــقـــدومـــي أن الـــمـــشـــاريـــع الــتــي 

تــطــورهــا مجموعة سيفن كــابــيــتــال تقع 
 
ً
في مواقع مميزة، وأسعارها مناسبة جدا
لمختلف المستثمرين، ونصح القدومي 
الراغبين في االستثمار ببريطانيا التوجه 
نحو هذه المدن، ألن العقار فيها أرخص 
بالتأكيد من لندن، ويحقق عوائد إيجارية 
 ،

ً
جيدة تتفاوت من 5-7 في المئة سنويا

فيما ارتــفــاع قيمة الــعــقــار بعد االنتهاء 
مــن البنيان قــد تصل الــى 25 فــي المئة، 
في حين سجلت بعض العقارات القائمة 
 لموقعها، 

ً
 من 5-20 في المئة، وفقا

ً
ارتفاعا

وما تتضمنه من مزايا وخدمات. 
ومن تركيا، قال القدومي، إن المجموعة 
تــعــرض مــجــمــوعــة مـــن الــشــقــق واألبـــــراج 
السكنية الجاهزة في مدينة إسطنبول، 
وفي عدة مواقع، ومنها جاهز للتسليم 

الــــفــــوري، حــيــث تــقــدم الــشــركــة الــمــطــورة 
 للتملك من خــال دفــع 25 

ً
 خاصا

ً
عرضا

فـــي الــمــئــة دفـــعـــة مــقــدمــة، والـــبـــاقـــي على 
، ودون 

ً
أقـــســـاط شــهــريــة لــمــدة 24 شـــهـــرا

فـــوائـــد، أمـــا عـــن الــمــشــاريــع قــيــد اإلنــشــاء 
 ،

ً
فتصل مــدة الــســداد فيها إلــى 48 شهرا

فيما يتم تسليم الوحدة السكنية نهاية 
العام المقبل.

وذكر القدومي أن المشاريع المنجزة، 
من أفضل وأجــود المشاريع المنفذة في 

المدينة.
ودعا القدومي المستثمرين إلى زيارة 
جناح الشركة في المعرض والتعرف عن 
كثب على مختلف الفرص العقارية التي 

تقدمها المجموعة لعمائها.

»هومز« تشارك في »العقارات الكويتية والدولية«
أعــلــنــت شـــركـــة هـــومـــز الــعــقــاريــة مــشــاركــتــهــا في 
معرض العقارات الكويتية والدولية، الحدث العقاري 
األبرز واألكبر في الكويت على اإلطاق، الذي تنظمه 
شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات 
خــال الفترة من 7 إلــى 10 مــارس المقبل في فندق 

الريجنسي.
وأكدت الرئيسة التنفيذية لشركة هومز العقارية، 
منال رمزي، حرص الشركة على تقديم خدمات أفضل 
لعمائها، تماشيا مــع رؤيـــة الــشــركــة المستقبلية 
واالستثمار اآلمن، وهدفها نحو تحقيق النجاح في 

تلبية احتياجات العماء.
وقــالــت: "مــن هنا كــان علينا توفير أفضل فرص 
االســتــثــمــار الــعــقــاري فــي بــعــض بــلــدان الــعــالــم التي 
تحظى بأعلى نسب للنمو العقاري عالميا ومنها 
انكلترا وتركيا"، الفتة إلــى أن الشركة تقدم أفضل 
مشاريعها بتركيا، وهي مشاريع تتمتع بالرفاهية 
والتسليم الفوري واالستثمار الجيد بعائد 16 في 
المئة، وهو ما يوفر للعميل تملك الوحدة وضمانا 

ايجاريا 1000 دينار شهريا، مع ضمان اعادة البيع 
في حالة رغبته بعد انتهاء مدة االستثمار بعائد ال 
يقل عن 20 في المئة، زائدا على ثمن الوحدة، وهو 
ما يعد االستثمار االول الذي يضمن للعماء تملك 

العقار مع ضمان هذه القيمة االستثمارية".
وأشــــارت إلـــى أن مــشــاريــع الــشــركــة تــتــنــوع داخــل 
تـــركـــيـــا فــــي مـــــدن عـــــدة مـــثـــل اســـطـــنـــبـــول وبــــورصــــة 
وكوشداسي وطرابزون، موضحة أن الشركة تطرح 
أيضا في المملكة المتحدة أفضل المشاريع، ومن 
أبـــرزهـــا مــشــاريــع مــديــنــة مــانــشــســتــر، الــتــي تتمتع 
بالرفاهية والتسليم الفوري والموقع الممتاز بسنتر 
المدينة، حيث القرب من جميع الخدمات والمجمعات 

واالستثمار الجيد بعائد 13 في المئة سنويا.
وأكدت رمزي أن هناك العديد من مشاريع الشركة 
االستثمارية الــجــيــدة االخـــرى داخـــل المملكة، مثل 
مدينة ليفربول بسنتر المدينة ومدينة ليستر، التي 
تتمتع بعوائد استثمارية مرتفعة لقربها من مدينة 

لندن وأسعارها الجيدة.

»تقاعد« و»البحرينية الكويتية للتأمين« تبرمان شراكة 
 لألفراد في البحرين

ً
تهدف إلى خلق مستقبل مالي أكثر أمانا

وقعت »تقاعد« و»البحرينية 
 )MoU( الكويتية« مذكرة تفاهم

تهدف إلى خلق تنسيق وشراكة 
تسويق فاعلة بين المؤسستين، 

مما يعزز الخدمات المقدمة للزبائن 
في كلتا الشركتين.

افتتاح معرض االستقالل الـ 55 بمشاركة واسعة
القناعي: يحفل بأنشطة وطنية وترفيهية مهمة عديدة للزوار

بدأ معرض االستقال الـ55 فعالياته في أرض 
الــمــعــارض الــدولــيــة، فــي مــشــرف أمـــس، برعاية 
وحـــضـــور مــحــافــظ الـــفـــروانـــيـــة الــشــيــخ فيصل 
الــحــمــود فـــي الــقــاعــة رقـــم 6، وتــقــيــمــه وتنظمه 
شركة معرض الكويت الدولي، ويستمر حتى 13 
فبراير الجاري، بمشاركة 25 جهة رسمية تمثل 

مؤسسات القطاع الحكومي في الدولة.
واســتــهــل الحفل بــعــزف الــســام الــوطــنــي من 
قبل الفرقة الموسيقية التابعة لوزارة الداخلية، 
واصطفت فرقة الخيالة التابعة لوزارة الداخلية 
على مداخل القاعة الرئيسية، ثم قص محافظ 
الفروانية شريط االفتتاح وسط حضور رسمي 
كبير جمع عدد من كبار الشخصيات والقيادات 
وكبار الضباط وسفراء الــدول وأعضاء السلك 
الــدبــلــومــاســي المعتمدين فــي الــكــويــت ورجـــال 
األعــمــال واإلعـــام، إضــافــة إلــى عــدد مــن مديري 
الـــمـــؤســـســـات والــــجــــهــــات الـــحـــكـــومـــيـــة الـــراعـــيـــة 

لــلــمــعــرض، وأعـــقـــب ذلــــك بــجــولــة واســـعـــة تفقد 
خالها أجنحة المعرض المختلفة، وتحدث الى 

مسؤولي األجنحة المشاركة.
وأعـــرب الشيخ فيصل الحمود فــي تصريح 
صحافي عن سعادته لرعايته حفل افتتاح دورة 
جــديــدة مــن دورات مــعــرض االســتــقــال، والـــذي 
تــحــرص شــركــة مــعــرض الــكــويــت الـــدولـــي على 
احتضان فعالياته الوطنية كل عام على أرض 

المعارض الدولية بمشرف.
كما أثنى على فكرة إقامة المعرض وبأهمية 
هــذه المناسبة الوطنية العزيزة "على قلوبنا 
جميعا والتي تذكرنا بتضحيات اآلباء واألجداد 
وتــضــافــر جــهــود الشعب الكويتي فــي تسطير 
التاحم والكفاح لدحر العدوان وتحرير الكويت".

وأشــــــاد بــالــمــســتــوى الـــــذي ظــهــر عــلــيــه هــذا 
ــــذي تــلــعــبــه هــذه  ــالــــدور الــوطــنــي الـ الـــحـــدث، وبــ
ــذه الــمــعــارض  ــة مــثــل هــ ــايـ الــمــؤســســات فـــي رعـ

والمشاركة فيها، وبالقائمين على تنظيمه.
من ناحيتها، قالت مديرة "معرض االستقال 
55" لــدى شــركــة مــعــرض الكويت الــدولــي مــروة 
فيصل القناعي، إن هذا المعرض يعد من أكبر 
الـــمـــعـــارض الــوطــنــيــة الــتــي تــشــهــدهــا الــكــويــت، 
والتي تأتي ضمن احتفاالت الكويت بأعيادها 

الوطنية الغالية.
ــافـــت الــقــنــاعــي أن "مـــعـــرض االســتــقــال  وأضـ
55" يــحــفــل بــأنــشــطــة وطــنــيــة وتــرفــيــهــيــة مهمة 
عديدة للزوار وسط أجواء احتفالية تتسم بها 
معارض شركة معرض الكويت الــدولــي، حيث 
تواكب المعرض حملة إعامية وإعانية شاملة 
وتحظى فعالياته بتغطية واسعة في وسائل 
اإلعام من صحف وإذاعة وتلفزيون ومحطات 
فضائية محلية وعــربــيــة وعــالــمــيــة، باإلضافة 
إلى وسائل االتصال والتواصل االجتماعي من 

يوتيوب وتويتر.
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القدومي: المشاريع تستقطب فئة محددة 
من المستثمرين الذين يقدرون قيمة المناطق

وم�ؤمتر  معر�ض  يف  العقارية  ت�ب  جمم�عة  ت�شارك 
 -2016 ايكر�ض  العقاري-  االو�شط لال�شتثمار  ال�رشق 
والذي يقام يف مركز اك�شب� ال�شارقة خالل الفرتة 10-

13 فرباير احلايل, وقال الع�ش� املنتدب للمجم�عة 
ب�شدد عر�ض جمم�عة  املجم�عة  بان  القدومي  وليد 
مميزة من امل�شاريع العقارية يف عدة دول من ابرزها 
القدومي  وبني  وتركيا  وبريطانيا  و�ش�ي�رشا  فرن�شا 
بان جزء من امل�شاريع جاهز للت�شليم الف�ري واالآخر 
خالل  من  تهدف  املجم�عة  اأن  واأ�شاف  االن�شاء  قيد 
م�شاركتها الثانية باملعر�ض من ا�شتقطاب فئة معينة 
وحمددة ومميزة من امل�شتثمرين الذين يقدرون قيمة 

هذه املناطق ويتطلع�ن الى التملك بها. 
وا�شاف القدومي اأن املجم�عة �شتق�م بعر�ض جمم�عة 
من امل�شاريع ال�شكنية خالل املرحلة املعر�ض يف عدة 
Annecy- مدن وقرى فرن�شية و�ش�ي�رشية من ابرزها

le-Vieux, Veigy-Foncenex, Ornex وا�شاف القدومي ان امل�شاريع 
اربع غرف  الى  �شقق من غرفة  تتاألف من عدة  �شكنية  بنايات  عبارة عن 
ن�م ومنافعها ومتتاز اي�شا املباين بقربها من مراكز اخلدمات يف املدينة 
باال�شافة الى ج�دة البناء والت�شطيبات والتي امتازت بها ال�رشكة املط�رة 
اأن التملك يف تلك امل�شاريع متلك حر  مبختلف م�شاريعها وبني القدومي 
وملختلف اجلن�شيات م�شريا الى ان ا�شعار ال�حدات تبداأ من 200 الف ي�رو 
و�شتك�ن معظمها جاهزة لل�شكن نهاية العام 2016 وا�شاف ومتتاز جميع 
امل�شاريع بقربها الى جنيف ومنها ما ه� مال�شق متاما للحدود الفرن�شية 
ال�ش�ي�رشية حيث تتمتع بع�ض امل�شاريع باإطالالت على البحرية ومنها ما 

يقع بني اجلبال واملناطق اخل�رشاء حيث الطبيعة اخلالبة جدا.
برمنغهام  مدن  يف  تقع  اإنها  القدومي  قال  بريطانيا  يف  امل�شاريع  وعن 
وليفربول وبني ان الزيادة الكبرية يف حجم الن�شاط واحلركة العمرانية 
لتط�ير  اجلنيهات  من  املليارات  نتيجة �شخ  ياأتي  املدن حاليا  تلك  يف 
البنية التحتية يف تلك املدن وفتح املجال امام ال�رشكات اخلا�شة لتط�ير 
الرئي�شية وحت�يل جزء كبري منها للم�شاريع  املباين القدمية يف املدن 

املدن  ه��ذه  ا�شتقطاب  من  ع��زز  ما  وه���  ال�شكنية 
انحاء  خمتلف  من  امل�شتثمرين  من  كبرية  ل�رشيحة 
العامل باال�شافة الى ان العديد من البن�ك وال�رشكات 
الكربى يف بريطانيا قد نقلت مقارها الرئي�شية لتلك 
املدن وخ�ش��شا برمنجهام وليفرب�ل ك�نها مناطق 
اقل  وتعد  الع�رشية  اخلدمات  خمتلف  وفيها  جذابة 
كلفة وارخ�ض من لندن بالطبع وه� بالتاكيد ما ادى 
الى انتقال العديد من م�ظفي تلك اجلهات لل�شكن يف 
هذه املدن والتي ا�شبح الطلب عليها عقاريا اكرث من 

اي وقت م�شى.
وبني القدومي ان امل�شاريع والتي تط�رها جمم�عة 
وا�شعارها  مميزة  م�اقع  يف  تقع  كابيتال  �شيفن 
القدومي  ون�شح  امل�شتثمرين  ملختلف  جدا  منا�شبة 
الراغبني باال�شتثمار يف بريطانيا الت�جهه نح� هذه 
لندن  من  بالتاكيد  ارخ�ض  فيها  العقار  ك�ن  املدن 
ويحقق ع�ائد ايجارية جيدة تتفاوت من 5-7% �شن�يا فيما ارتفاع قيمة 
بع�ض  �شجلت  بينما   %25 الى  ت�شل  قد  البنيان  من  االنتهاء  بعد  العقار 
العقارات القائمة ارتفاعا من 5-20% وفقا مل�قعها وما تت�شمنه من مزايا 

وخدمات. 
ومن تركيا قال القدومي ان املجم�عة تعر�ض جمم�عة من ال�شقق واالبراج 
ال�شكنية اجلاهزة يف مدينة ا�شطنب�ل ويف عدة م�اقع منها ومنها ما ه� 
جاهز للت�شليم الف�ري حيث تقدم ال�رشكة املط�رة عر�شا خا�شا للتملك 
من خالل دفع 25% دفعة مقدمة والباقي على اق�شاط �شهرية ملدة 24 �شهرًا 
الى  فيها  ال�شداد  مدة  فت�شل  االن�شاء  قيد  امل�شاريع  اما عن  ف�ائد  وبدون 
وبني  القادم.  العام  نهاية  ال�شكنية  ال�حدة  ت�شليم  يتم  فيما  �شهرًا   48
القدومي بان امل�شاريع املنجزة تعد من اف�شل واج�د امل�شاريع املنفذة 

يف املدينة.
ال�رشكة  الى زيارة جناح  القدومي امل�شتثمرين  ويف ختام ت�رشيحه دعا 
باملعر�ض والتعرف عن كثب على خمتلف الفر�ض العقارية التي تقدمها 

املجم�عة لعمالئها.

المناع: الجمعيات التعاونية تمثل العصب االقتصادي لمناطق الكويت

الثاقب: ارتفاع أرباح بنك وربة إلى مليون دينار بنهاية 2015

وكالة الطاقة الدولية تتوقع ارتفاع تخمة 
المعروض وتباطؤ الطلب على النفط

توب العقارية تطرح مشاريع في فرنسا وسويسرا وبريطانيا وتركيا

خالل اجتماع نظمته القيروان مع رؤساء العاصمة 

نمو في الصافي العام وصل إلى 770٪ مقارنة بـ 115 ألف دينار 2014

كتب عالء الدين م�شطفى:

قالت رئي�شة اجلمعية الك�يتية للعمل ال�طني 
�رشيك  ميثل  التعاوين  العمل  ان  املناع  ب�رشى 
اأ�شا�شي يف كل االإعمال ال�طنية واخلدمية اإ�شافة 
املجتمع  فعاليات  معظم  يف  ي�شارك  انه  اإل��ى 
الك�يتي, م�شرية اإلى ان اجتماع ام�ض االول جاء 
التعاونية  لل�رشاكة املجتمعية بني اجلمعيات 

واجلمعية الك�يتية للعمل ال�طني.
القريوان  جمعية  نظمته  اجتماع  خالل  وقالت 
بالتعاون مع اجلمعية الك�يتية للعمل ال�طني 
جلمعيات حمافظة العا�شمة اأن دور اجلمعيات 
مناطق  االقت�شادي يف  الع�شب  التعاونية ميثل 
دور  تفعيل  يتم  اأن  اأملها  عن  معربة  الك�يت 
ال�شباب  ج��ذب  خ��الل  م��ن  التط�عي  العمل 

اجلمعيات  مظلة  حتت  التط�عي  للعمل  املبدع 
الع�ش�ية  ا�شتمارة  اأن  اإلى  م�شرية  التعاونية, 
�شتك�ن مت�فرة يف اجلمعيات التعاونية يف كل 

املناطق.
وقالت اأن اجلمعيات التعاونية ميكنها ان ترتقي 
بخدماتها وت�فر مدن طبية باال�شرتاك مع وزارة 
اإلى  اخلدمات  وتقدمي  �شياحية  ومدن  ال�شحة, 
كافة القطاعات االأخرى مثل املدار�ض وال�زارات 

وغري ذلك.
اجلمعيات  ب��اأن  اأ�شفها  ع��ن  امل��ن��اع  واأع��رب��ت 
القان�ن  ب�شبب  قرار  �شاحبة  لي�شت  التعاونية 
االأخري الذي كبل اجلمعيات التعاونية, وجعلها 
تقف مكت�فة االأيدي ب�شبب بريوقراطية القرارات 
التي تفر�ض عليها, حتى اأنها ال�شتطيع اأن تقدم 
من  كثرية  م�افقات  بعد  اإال  جهة  الأي  خدمات 

وزارة ال�ش�ؤون ح�شب القان�ن االأخري.
ومتنت املناع من وزيرة ال�ش�ؤون هند ال�شبيح 
اأكرث للجمعيات امل�شاركة  ان تعطي �شالحيات 
التي  ال����زارات  باقي  مثل  ال�طني  العمل  يف 
عمل  مقابل  ال��روت��ني  من  ا�شتثناءات  تعطي 
اأن  اإلى  الفته  التط�عي  العمل  يف  اجلهات  هذه 
وتبدع  تنتج  اأن  ت�شتطيع  التعاونية  اجلمعيات 

اإذا كانت �شاحبة قرار.
جمعية  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  ق��ال  جهته  م��ن 
مع  جل�شنا  اإن��ن��ا  اليعق�ب:  وليد  ال��ق��ريوان 
حمافظة  يف  التعاونية  اجلمعيات  وروؤ���ش��اء 
اأ�شا�شها  على  التي  النقاط  لن�شع  العا�شمة 
تنطلق منها اجلمعية لتنفيذ االعمال, الفتا ان 
ال�ش�ؤون  االإعمال �ش�ف ترت�شخ بني وزارة  هذه 
يف  ال�رشكاء  وال����زارات  والعمل  االجتماعية 

التعاونية  اجلمعيات  اإلى  باال�شافية  العمل 
التي �شتك�ن نقطة ارتكاز لكل االأعمال.

اجلمعيات  ت�اجه  التي  العقبات  اأه��م  وح���ل 
اأكرث ما ركزت عليه  اإن  التعاونية قال يعق�ب: 
يف  اأك��رث  مرونة  اإل��ى  حاجتها  ه�  اجلمعيات 
هناك  ان  الى  الفتا  البلدية,  قبل  من  التعامل 
طريق  عن  اأجراءتها  تتم  للك�يت  جماورة  دول 
على  ت�شهيال  اأخ���رى  كثرية  وط��رق  االن��رتن��ت 

م�اطنيها.
الى  بحاجة  التعاونية  اجلمعيات  اأن  وك�شف 
كثرية  ومن�شاآت  جديدة  اأف��رع  وفتح  الت��شعة 
بت�شهيل  والبلدية  ال�����ش���ؤون  وزارة  مطالبا 
االإجراءات حتى تتمكن اجلمعيات التعاونية من 
الذي  الهدف  وحتقق  للمجتمع  خدماتها  تقدمي 

اأن�شئت من اأجله. 

الدولية  الطاقة  وك��ال��ة  ت�قعت 
النفط  من  املعرو�ض  تخمة  ارتفاع 
التقديرات  من  باأكرث  االأ�ش�اق  يف 
من  االأول  الن�شف  خ��الل  ال�شابقة 
اإنتاج  زيادة  بفعل  احلايل,  العام 
اأوبك، ما ي�شع مزيًدا من ال�شغوط 

الهب�طية على اأ�شعار اخلام.
قد  املعرو�ض  اأن  ال�كالة  وذك��رت 
يتجاوز الطلب على اخلام مبت��شط 
ي�شل اإلى 1.75 ملي�ن برميل ي�مًيا 
 ,2016 عام  من  االأول  الن�شف  يف 
 1.5 بلغت  �شابقة  تقديرات  مقابل 
ال�شهر  يف  ي�مًيا  برميل  ملي�ن 

املا�شي.
من  الدولية  الطاقة  وكالة  وحذرت 
اأن الفائ�ض يف املعرو�ض قد يرتفع 
باأكرث من ذلك يف حال رفعت منظمة 

من  اأوب��ك  للنفط  امل�شدرة  ال��دول 
اإنتاجها.

واأ�شارت ال�كالة اإلى اأن اإنتاج اأوبك 

من النفط قد ارتفع بنح� 280 األف 
برميل ي�مًيا يف ال�شهر املا�شي اإلى 
32.63 ملي�ن برميل ي�مًيا, يف حني 

رفعت اإيران اإنتاجها مبقدار 80 األف 
برميل ي�مًيا اإلى 2.99 ملي�ن.

الدولية  الطاقة  وكالة  وخف�شت   
من تقديراتها للطلب العاملي على 
النفط يف العام احلايل بنح� 100 
اأن  اإلى  م�شرية  ي�مًيا,  برميل  األف 
الطلب على اخلام �ش�ف ينم� بنح� 
 95.6 اإلى  1.2 ملي�ن برميل ي�مًيا 
ملي�ن, مقابل من� بلغ 1.6 ملي�ن 

برميل يف 2015.
اتفاق  احتماالت  اأن  ال�كالة  وترى 
املنتجني على خف�ض اإمدادات النفط 
للغاية,  منخف�شة  االأ�شعار  لدعم 
النفط  ل�زير  وا�شعة  ج�لة  بعد 
املا�شية  االأي��ام  خالل  الفنزويلي 
خف�ض  على  اخل���ام  منتجي  حل��ث 

االإنتاج.

لل�شنة  نتائجه  وربةعن  بنك  اأعلن 
دي�شمرب   31 يف  املنتهية  املالية 
يف  من�ا  البنك  حقق  حيث   ,2015
لتبلغ    %770 بن�شبة  �شافىاالأرباح 
األف    115 ب�  مقارنة  دينار  ملي�ن 
دينار عام 2014, كما بلغت ربحية 
ال�شهم 1 فل�ض مقارنة ب� 0.12 فل�ض 

يف عام 2014.
نتائج  على  تعليقه  معر�ض  ويف 
اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  البنك,قال 
بنك وربة عماد الثاقب اأن البنك قد 
2015 من�ا وا�شحا  �شهد خالل عام 
بنم�  مدع�ما  امل�ؤ�رشات  كافة  يف 
التي  الت�شغيلية  اإيراداته  يف  كبري 
دينار  ماليني   4.5 بنح�  ارتفعت 
مقارنة  دينار  ملي�ن   26.3 وبلغت 
ن�شبته  بنم�   2014 18.5للعام  مع 
ال�دائع بن�شبة  42%, كما ارتفعت 
دينار  ملي�ن   433.5 لتبلغ    %25
دينار يف  ملي�ن   346.1 مع  مقارنة 

.2014
واأ�شاف الثاقب ان اأرباح البنك قبل 
بلغت  حيث  ت�شاعفت  املخ�ش�شات 
 1.9 مع  مقارنة  دينار  ماليني   4.1
للعام 2015 حمققا من� كبري بن�شبة 
ال�شافية  االأرباح  حني  فى   ,%108

 2015 �شنة  يف  دينار  ملي�ن  بلغت 
�شنة  عن   %770 ن�شبتها  ب��زي��ادة 
البنك  حمفظة  منت  حني  يف   2014
الى   لت�شل   %40 بن�شبة  التم�يلية 
العام  نهاية  دينار  ملي�ن   543.8
يف  كما   388.2 مع  مقارنة   2015
نهاية العام 2014, وارتفع اإجمايل 
 776.1 اإل��ى  لي�شل  االأ���ش���ل  حجم 
ملي�ن دينار يف نهاية العام 2015 
دينار يف  ملي�ن   594.8 مع  مقارنة 
نهاية العام 2014 حمققا ن�شبة من� 

.%30
البنك  ا�شرتاتيجية  اأن  الثاقب  وذكر 
عنها  اأعلن  قد  كان  الذي  الطم�حة 
وامل�شتمرة  املا�شي  العام  خ��الل 
ت�ؤتي  ب��داأت  قد   ,2017 �شنة  حتى 
البنك  ت���اج��د  تعزيز  يف  ثمارها 
يف  االإ�شالمية  البن�ك  بني  ومكانته 
ال�شيما  واالإقليمي  املحلي  ال�ش�ق 
تعترب  االإ�شرتاتيجية  ه��ذه  واأن 
عليها  ي�شتند  التي  االآمنة  املن�شة 
البنك لالرتقاء بخدماته ومنتجاته 
زيادة  اإلى  اأدائه,اإ�شافة  وتط�ير 
التناف�شية  ال�ش�قية وقدرته  ح�شته 
املمار�شات  اأف�شل  تطبيق  خالل  من 
امل�رشيف  ال��ق��ط��اع  يف  املعتمدة 

يف  واالبتكار 
امل��ن��ت��ج��ات 
واخل����دم����ات 
امل�����رشف��ي��ة 
نة  �شتعا ال ا و
ب���ال���ك����ادر 
املهنية  ذات 

العالية.
اأن  واأك���������د 
االإ�شرتاتيجية 
على  ت��ع��م��ل 
ت�����ع�����زي�����ز 
البنك  مكانة 
همة  مل�شا ا و
ال��ن��ج��اح  يف 

قطاع  يف  متقدمة  مكانة  بتحقيق 
�شن�اته  االإ�شالميةخالل  امل�شارف 
اإلى  التاأ�شي�ض,اإ�شافة  منذ  اخلم�ض 
املحلي  ال�شعيد  على  ج��ذوره  مد 
متني  م��ايل  مركز  على  وحمافظته 

ي�فر احلماية مل�شاهميه.
االإدارة  جمل�ض  رئي�ض  نائب  وق��ال 
وربة,  بنك  يف  التنفيذي  والرئي�ض 
ج�شار اجل�شار: »اأن نتائج عام 2015 
جاءت نتيجة النمو املتزايدللن�شاط 
االأع��م��ال  ل��ق��ط��اع��ات  الت�شغيلي 

البنك  ا�شرتاتيجية  مع  بالت�افق 
يف  التناف�شية  �شديدة  بيئة  �شمن 
خالل  و�شن�شعى  امل�رشيف,  القطاع 
تلبية  م�ا�شلة  اإل��ى   2016 العام 
ومتطلباتهم  عمالئنا  احتياجات 
وت��شيع قاعدة العمليات امل�رشفية 
واقتنا�ض الفر�ض اجلديدة للنم� يف 
خمتلف القطاعات, ونعمل بكل جد 
لكي نك�ن دائما قريبني من عمالئنا 
�ش�اء عن طريق فروعنا احلالية اأو 
البنك خالل  �شهد  وقد  امل�شتقبلية, 

طفرة  العام  ه��ذا 
احلل�ل  تقدمي  يف 
جية  ل� لتكن� ا
حيث  احل��دي��ث��ة 
يف  ال��ب��ن��ك  داأب 
ه��ذا االإط���ار على 
التط�ر  م�اكبة 
ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي 
وت����ق����دمي ب��اق��ة 
ج������دي������دة م��ن 
اخل��������دم��������ات 
امل�����رشف��ي��ة عرب 
 Online االإنرتنت
 ,B a n k i n g
وت��ط��ب��ي��ق��ات��ه 
اخلا�شة لله�اتف الذكية التي تعمل 
يف  وذلك   ,iOSو اأندرويد  بنظامي 
اإطار �شعيه امل�شتمر لتعزيز جتربة 
العمالء امل�رشفية, حيث تتيح باقة 
من  عدد  اإج��راء  اجلديدة  اخلدمات 
العمليات امل�رشفية التي كانت يف 
اإلى  العميل  تتطلب ح�ش�ر  ال�شابق 
اأحد فروع البنك, جمانًا ووفق اأعلى 

معايري اجل�دة وال�رشعة واالأمان.
املالى  االأداء  تط�ر  م�ؤ�رشات  ومن 
اإيرادات  للبنك الزيادة املطردة فى 

تدل  ال��ت��ي  واالي���داع���ات  التم�يل 
االي���رادات  م�شادر  ا�شتدامة  على 
الرئي�شية  الت�شغيلية  االأن�شطة  من 
من�  معدل  البنك  حقق  فقد  للبنك, 
فى ايرادات التم�يل بلغ 46% حيث 
العام  20.2 ملي�ن دينار عن  بلغت 
2015 مقارنة مع 13.9 ملي�ن دينار 

للعام 2014. 
البنك  اأع��م��ال  حجم  زي���ادة  وم��ع 
واأ���ش���ل��ه جن��ح ب��ن��ك ورب����ة فى 
التي تتمتع  املحافظة على اجل�دة 
بها املحفظة التم�يلية والتي تت�شح 
بالنظر الى ن�شبة التم�يل املتعرث 
املنخف�شة جدا مقارنة مع املت��شط 
العام بالقطاع امل�رشيف. فقد بلغت 
يف   %0.92 املتعرث  التم�يل  ن�شبة 
و�شلت  كما   .2015 العام  نهاية 
املتعرثة  التم�يالت  تغطية  ن�شبة 
بتك�ين  البنك  ق��ام  حيث   %170
املخ�ش�شات  من  جيدة  م�شت�يات 
حيث  اأعماله,  حجم  مع  تتنا�شب 
 ,  %56 النم� يف املخ�ش�شات  بلغ 
وفقا ملتطلبات  اأنه  بالذكر  وجدير 
غالبية  فاإن  املركزي  الك�يت  بنك 
عن  ع��ب��ارة  ه��ي  املخ�ش�شات  تلك 
بن�شبة  واحرتازية  عامة  خم�ش�شات 

79% من اجمايل خم�ش�شات البنك.
�شاهم  املحلي,  ال�شعيد  وعلى   
طائرات  ا�شتئجار  �شفقة  يف  البنك 
الكويتية  اجلوية  اخلطوط  ل�شالح 
اإبرامها مع  اأول �شفقة يتم  اإطار  يف 
الطائرات  لتم�يل  الدولية  ال�رشكة 
من  »اآيربا�ض«  طائرات   5 لتاأجري 
اخلطوط  اإل��ى   200-A330 ط��راز 
االإط���ار  ويف  الك�يتية.  اجل���ي��ة 
ذاته, ا�شتح�ذ البنك يف عام 2015 
على حمفظة مت�يل من »�رشكة املال 
العاملية للتم�يل« عرب �شفقة بلغت 
دينار  ملي�ن   20 االإجمالية  قيمتها 
ك�يتي اأي ما ُيعادل 66 ملي�ن دوالر 

اأمريكي.
اأما على ال�شعيد االإقليمي, فقد �شارك 
بنك وربة ب� 25 ملي�ن دوالر اأمريكي 
اأحكام  وفق  جممع  مت�يل  بغر�ض 
ال�رشيعة  االإ�شالمية باإجمايل قيمته 
155 ملي�ن دوالر يق�ده بنك الن�ر 
االإم��ارات��ي,  عجمان  بنك  ل�شالح 
ترتيب  قيادة  يف  البنك  جنح  كما 
�شفقة مت�يل جممعة وفق ال�رشيعة 
اأذربيجان  بنك  ل�شالح  االإ�شالمية 
 150 تبلغ  اإجمالية  بقيمة  ال��دويل 

ملي�ن دوالر اأمريكي.

• عماد الثاقب

• وليد القدومي

• جسار اجلسار

لدعم نمو البنك وخطط التوسع

ا�شدر بيت التم�يل الك�يتي الرتكي 
بيتك-تركيا �شك�كا لتعزيز و�شعه 
350 ملي�ن دوالر  الراأ�شمايل بقيمة 
وتبلغ  الثانية  ال�رشيحة  امريكي 
 ,%7.9 بعائد  �شن�ات   10 مدتها 
و�شيتم ادراج ال�شك�ك التي ي�شدرها 
يف  للتداول  االول��ى  للمرة  البنك 
املالية,  ل���الأوراق  اإيرلندا  �ش�ق 
وقد ت�قعت وكالة فيت�ض للت�شنيف 
االئتماين اأن يتم منح هذه ال�شك�ك 
عند   3 بازل  معايري  مع  املت�افقة 
امل��ال  ل��راأ���ض  ال��ث��اين  امل�شت�ى 
الرئي�ض  وقال   .-BBBعند ت�شنيفًا 
كابيتال  بيتك  �رشكة  يف  التنفيذي 
التابعة لبيتك عبدالعزيز املرزوق 
اإن هذا االإ�شدار ميثل اأحد االإ�شدارات 

املهمة مب�شرية بيتك- تركيا وثمرة للنجاحات ال�شابقة 
تعزيز  اإلى  يهدف  البنك  اأن  اإلى  الفتًا  بها,  قام  التي 
وب�شكل اإيجابي معدل كفاية راأ�ض املال حتى يتمكن من 
م�اكبة النم� يف ان�شطته, باالإ�شافة اإلى ا�شتمرار ت�اجده 
والتم�يل  الدعم  على  واحل�ش�ل  الدولية  االأ�ش�اق  يف 
يف  الثقة  ي�ؤكد  مبا  العاملية,  االأ�ش�اق  من  املطل�ب 
متانة و�شعه وخططه الت��شعية. وذكر املرزوق اأن فريق 
بيتك كابيتال قام بدور مهم و�شاهم يف تقدمي احلل�ل, 
وزيادة  لالأ�ش�اق,  احلالية  الظروف  ظل  يف  ال�شيما 
باعتبارها  كابيتال  بيتك  الفائدة,حيث متكنت  معدالت 
املن�شق العاملي لهذا االإ�شدار, من التفاو�ض والتن�شيق 
مع البن�ك االأخرى وامل�شتثمرين الإ�شدار ال�شك�ك بعائد 
ممتاز, لكل من امل�شتثمرين واجلهة امل�شدرة لل�شك�ك, 

وجمع املبلغ املطل�ب من االأ�ش�اق 
وقد  قيا�شي.  وق��ت  يف  العاملية 
هذه  لرتتيب  تركيا  بيتك-  ف��ض 
عاملية  وم�ؤ�ش�شات  بن�ك  ال�شك�ك 
بقيادة �رشكة بيتك كابيتال كمن�شق 
لالإ�شدار  وم�ش�ق  ومدير  عاملي 
باالإ�شافة الى املديرين الرئي�شيني 
االآخرين وامل�ش�قني يف هذا اال�شدار 
وهم: اإت�ض اأ�ض بي �شي, وبنك دبي 
وامل�رشف  ن�ر,  وبنك  االإ�شالمي, 
وبنك  اإنف�شت,  كي�  اال�شتثماري 
كابيتال,  ال�طني  دبي  االإم���ارات 
و�رشكة كامك� لال�شتثمار. وين�شب 
بدون  الف�شل  تركيا  بيتك-  ال��ى 
�ش�ق  امام  الباب  فتح  يف  مناف�ض 
اأول  باإ�شدار  تركيا,  يف  ال�شك�ك 
�شك�ك دولية مل�ؤ�ش�شة تركية يف عام 2010 وملدة ثالث 
الثاين  اال�شدار  تاله  دوالر,  ملي�ن   100 مببلغ  �شن�ات 
350 ملي�نا يف  وهي �شك�ك الأجل خم�ض �شن�ات مببلغ 
بقيمة  �شك�كا  تركيا  بيتك-  اأ�شدر   2014 وفى   ,2011
اال�شدار  و�شهد  �شن�ات,   5 مدتها  دوالر  ملي�ن   500
اقبااًل كبريًا, واجتذب طلبات اكتتاب تزيد قيمتها على 
املتتالية  النجاحات  هذه  وبعد  دوالر,  مليارات   3.25
بالرينجيت  مق�مة  اج��ارة  �شك�ك  باإ�شدار  البنك  قام 
املاليزي يف ماليزيا بقيمة 300 ملي�ن رينجيت الأجل 5 
�شن�ات يف 2015 من خالل اإن�شاء برنامج ل�شك�ك بقيمته 
2 مليار رينجيت, مما ي�ؤكد ريادة بيتك- تركيا يف �ش�ق 
امل�شتثمرين  اهتمام  على  وحيازته  العاملي  ال�شك�ك 

بجميع اأنحاء العامل.

المرزوق: بيتك- تركيا يصدر 
صكوكًا بقيمة 350 مليون دوالر 

• وليد اليعقوب • بشرى املناع 

• عبدالعزيز املرزوق 
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2014 »a Éfƒ«∏e 126 `H áfQÉ≤e

2015 »a á«aÉ°U kÉMÉHQCG Q’hO ¿ƒ«∏e 97 ≥≤ëJ "øjôjÉà°ù∏d á«àjƒμdG"
�  Q’hO ¿ƒ«∏e  Q’hO ¿ƒ«∏e 9797 É¡≤«≤ëJ øY øjôjÉà°ù∏d á«àjƒμdG ácô°ûdG âæ∏YCG  É¡≤«≤ëJ øY øjôjÉà°ù∏d á«àjƒμdG ácô°ûdG âæ∏YCG 

 øe ôÑª°ùjO  øe ôÑª°ùjO 3131 »a á«¡àæªdG á«dÉªdG IôàØ∏d á«aÉ°U ìÉHQCÉc »cô«eCG »a á«¡àæªdG á«dÉªdG IôàØ∏d á«aÉ°U ìÉHQCÉc »cô«eCG
 øY  Q’hO  ¿ƒ«∏e   øY  Q’hO  ¿ƒ«∏e  126126  ÉgQGó≤e  á«aÉ°U  ìÉHQCÉH  áfQÉ≤e   ÉgQGó≤e  á«aÉ°U  ìÉHQCÉH  áfQÉ≤e  20152015  ΩÉ©dG ΩÉ©dG

.20142014 ΩÉ©dG ∫ÓN IôàØdG ¢ùØf ΩÉ©dG ∫ÓN IôàØdG ¢ùØf
 20152015  ΩÉ©dG  ó¡°T{  :π`̀HCG  ø°ùM  …OÉg  IQGOE’G  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ∫Ébh ΩÉ©dG  ó¡°T{  :π`̀HCG  ø°ùM  …OÉg  IQGOE’G  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ∫Ébh
 ΩóYh  §ØædG  QÉ©°SCG  ¢VÉØîfG  É¡æe  »àdG  äGQƒ£àdG  øe  áYƒªée ΩóYh  §ØædG  QÉ©°SCG  ¢VÉØîfG  É¡æe  »àdG  äGQƒ£àdG  øe  áYƒªée
 ácô°ûdG â≤≤M ,âbƒdG ¢ùØf »ah .äÉjhÉª«chôàÑdG ¥Gƒ°SCG QGô≤à°SG ácô°ûdG â≤≤M ,âbƒdG ¢ùØf »ah .äÉjhÉª«chôàÑdG ¥Gƒ°SCG QGô≤à°SG
 õ«ªàªdG AGOC’Gh π°†ØH á°Sƒª∏e á«aÉ°U ÉMÉHQCG øjôjÉà°ù∏d á«àjƒμdG õ«ªàªdG AGOC’Gh π°†ØH á°Sƒª∏e á«aÉ°U ÉMÉHQCG øjôjÉà°ù∏d á«àjƒμdG

.zä’ÉéªdG øe ójó©dG »a.zä’ÉéªdG øe ójó©dG »a
 ,øjôjÉà°ù∏d á«àjƒμdG ácô°ûdG IQGOEG ¢ù∏ée øY áHÉ«ædÉH{ πHCG ±É°VCGh ,øjôjÉà°ù∏d á«àjƒμdG ácô°ûdG IQGOEG ¢ù∏ée øY áHÉ«ædÉH{ πHCG ±É°VCGh
 ºgQhód ájò«ØæàdG ÉæJQGOEG AÉ°†YCG ≈dEG ôjó≤àdG ≥FÉah øY ô«Ñ©àdG OhCG ºgQhód ájò«ØæàdG ÉæJQGOEG AÉ°†YCG ≈dEG ôjó≤àdG ≥FÉah øY ô«Ñ©àdG OhCG
 ácô°T  ≈`̀dEG  ôμ°ûdG  ,∂dòch  .ácô°ûdG  ìÉéf  »a  RQÉÑdGh  ¢Sƒª∏ªdG ácô°T  ≈`̀dEG  ôμ°ûdG  ,∂dòch  .ácô°ûdG  ìÉéf  »a  RQÉÑdGh  ¢Sƒª∏ªdG
 ,ø«∏jRGôÑdG  êÉàfE’  á«àjƒμdG  ácô°ûdGh  ,äÉjhÉª«chôàÑ∏d  âjƒμjG ,ø«∏jRGôÑdG  êÉàfE’  á«àjƒμdG  ácô°ûdGh  ,äÉjhÉª«chôàÑ∏d  âjƒμjG
 á°UÉîdGh á«eƒμëdG äÉ¡édG ∞∏àîeh ,äÉæ«ØdhCÓd á«àjƒμdG ácô°ûdGh á°UÉîdGh á«eƒμëdG äÉ¡édG ∞∏àîeh ,äÉæ«ØdhCÓd á«àjƒμdG ácô°ûdGh

 .zøjôjÉà°ù∏d á«àjƒμdG ácô°û∏d ôªà°ùe ºYO øe ¬fƒeó≤j Éªd .zøjôjÉà°ù∏d á«àjƒμdG ácô°û∏d ôªà°ùe ºYO øe ¬fƒeó≤j Éªd
 øjôjÉà°ù∏d  á«àjƒμdG  ácô°û∏d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ∫Éb  ,¬ÑfÉL  øe øjôjÉà°ù∏d  á«àjƒμdG  ácô°û∏d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ∫Éb  ,¬ÑfÉL  øe
 ácô°ûdG  ≥«≤ëJ   ácô°ûdG  ≥«≤ëJ  20152015  ΩÉ©dG  ó¡°T{  »Ø«æªdG  ó©°ùdG  ∞°Sƒj  ∫OÉY ΩÉ©dG  ó¡°T{  »Ø«æªdG  ó©°ùdG  ∞°Sƒj  ∫OÉY

 §«£îJ øe ºZôdG ≈∏©a .áë°VGƒdG á«ªdÉ©dG äGRÉéfE’G øe áYƒªéªd §«£îJ øe ºZôdG ≈∏©a .áë°VGƒdG á«ªdÉ©dG äGRÉéfE’G øe áYƒªéªd
 Éæ©æ°üe  êÉàfEG  IOÉjR  ºJ  ó≤a  ,á∏eÉ°ûdG  áfÉ«°üdG  äÉ«∏ªY  ò«ØæJh Éæ©æ°üe  êÉàfEG  IOÉjR  ºJ  ó≤a  ,á∏eÉ°ûdG  áfÉ«°üdG  äÉ«∏ªY  ò«ØæJh
 ô«aƒàH ΩÉàdG ΩGõàd’G ™e % ô«aƒàH ΩÉàdG ΩGõàd’G ™e %1010 áÑ°ùæH á«ª«ª°üàdG á«LÉàfE’G ¬àbÉ£H áÑ°ùæH á«ª«ª°üàdG á«LÉàfE’G ¬àbÉ£H
 ∞∏àîe »a ácô°ûdG AÓªY øe á∏eÉμàªdG IóYÉ≤dG ≈dEG äÉ«ªμdG áaÉc ∞∏àîe »a ácô°ûdG AÓªY øe á∏eÉμàªdG IóYÉ≤dG ≈dEG äÉ«ªμdG áaÉc
 øjôjÉà°ù∏d á«àjƒμdG ácô°ûdG â¶aÉM ,∂dP ≈dEG áaÉ°VEG .ºdÉ©dG AÉLQCG øjôjÉà°ù∏d á«àjƒμdG ácô°ûdG â¶aÉM ,∂dP ≈dEG áaÉ°VEG .ºdÉ©dG AÉLQCG
 ™e  á«YÉæ°üdG  äÉ«∏ª©dG  á«MÉf  øe  á«ªdÉ©dG  ô«jÉ©ªdG  π°†aCG  ≈∏Y ™e  á«YÉæ°üdG  äÉ«∏ª©dG  á«MÉf  øe  á«ªdÉ©dG  ô«jÉ©ªdG  π°†aCG  ≈∏Y
 áÑ°ùæH áàHÉãdG äÉ≤ØædG ¢†«ØîJ ∂dòc ºJh ,äÉHÉ°UEG …CG OƒLh ΩóY áÑ°ùæH áàHÉãdG äÉ≤ØædG ¢†«ØîJ ∂dòc ºJh ,äÉHÉ°UEG …CG OƒLh ΩóY
 .∞«dÉμàdG ô«aƒJ äGAGôLEGh á«fGõ«ªdG ø«æ≤J ∫ÓN øe % .∞«dÉμàdG ô«aƒJ äGAGôLEGh á«fGõ«ªdG ø«æ≤J ∫ÓN øe %2020 ≈∏Y ójõJ ≈∏Y ójõJ
 ΩÉ©dG »a % ΩÉ©dG »a %3030 áÑ°ùæH ôª«fƒe øjôjÉà°ùdG IOÉe QÉ©°SCG ¢VÉØîfG ™eh áÑ°ùæH ôª«fƒe øjôjÉà°ùdG IOÉe QÉ©°SCG ¢VÉØîfG ™eh
 áØ∏μJ ¢VÉØîfG π°†ØH ìÉHQC’G ¢ûeÉg ≈∏Y á¶aÉëªdG ºJ ó≤a , áØ∏μJ ¢VÉØîfG π°†ØH ìÉHQC’G ¢ûeÉg ≈∏Y á¶aÉëªdG ºJ ó≤a ,20152015

 .zájhÉª«chôàÑdG ΩÉîdG OGƒªdG .zájhÉª«chôàÑdG ΩÉîdG OGƒªdG
 ,äÉjóëàdG  øe ójó©dG   ,äÉjóëàdG  øe ójó©dG  20162016 ΩÉ©dG  øª°†àj  ±ƒ°S{  »Ø«æªdG  QÉ°TCGh ΩÉ©dG  øª°†àj  ±ƒ°S{  »Ø«æªdG  QÉ°TCGh
 QÉ©°SC’G »a äGô«¨àdG øe ô«ãμdG çhóM ™bƒàf ’ iôNCG á«MÉf øeh QÉ©°SC’G »a äGô«¨àdG øe ô«ãμdG çhóM ™bƒàf ’ iôNCG á«MÉf øeh
 QÉ©°SCG  •ƒÑg  ÖÑ°ùH  øë°ûdG  ∞«dÉμJ  »a  ¢VÉØîfG  π°üëj  ó`̀bh QÉ©°SCG  •ƒÑg  ÖÑ°ùH  øë°ûdG  ∞«dÉμJ  »a  ¢VÉØîfG  π°üëj  ó`̀bh

.zOƒbƒdG.zOƒbƒdG

QÉæjO ¿ƒ«∏e 26٫3 ≈dEG %42 äOGR äGOGôjE’G "¿hÉ©àdG" ¥Gƒ°SCG ≈∏Y IôKDƒªdG ôWÉîªdG ºgCG ¬FÓª©d ¢Vô©à°SG "õcôªdG"

 kÉMÉHQCG QÉæjO ¿ƒ«∏e πé°ùj áHQh ∂æH
»°VÉªdG ΩÉ©dG »a á«aÉ°U

 äÉMÓ°UEG AGôLEÉH áÑdÉ£e á«é«∏îdG äÉeƒμëdG :ƒZGQ
πLC’G á∏jƒW ±GógCG ≥«≤ëàd á«é¡æe

�  áæ°ù∏d  ¬éFÉàf  øY  áHQh  ∂æH  ø∏YCG áæ°ù∏d  ¬éFÉàf  øY  áHQh  ∂æH  ø∏YCG
 , ,20152015 ôÑª°ùjO  ôÑª°ùjO 3131 »a á«¡àæªdG á«dÉªdG »a á«¡àæªdG á«dÉªdG
 ìÉHQC’G »aÉ°U »a Gƒªf ∂æÑdG ≥≤M å«M ìÉHQC’G »aÉ°U »a Gƒªf ∂æÑdG ≥≤M å«M
 QÉæjO  ¿ƒ«∏e   ≠∏Ñàd   % QÉæjO  ¿ƒ«∏e   ≠∏Ñàd   %770770  áÑ°ùæH áÑ°ùæH
 , ,20142014 ΩÉY QÉæjO  ∞dCG  ΩÉY QÉæjO  ∞dCG 115115 ™e áfQÉ≤e ™e áfQÉ≤e
 kGóMGh  k É°ù∏a   º¡°ùdG  á«ëHQ  â¨∏H  Éªc kGóMGh  k É°ù∏a   º¡°ùdG  á«ëHQ  â¨∏H  Éªc

.20142014 ΩÉY »a ¢ù∏a  ΩÉY »a ¢ù∏a 0^120^12 ™e áfQÉ≤e ™e áfQÉ≤e

 ,∂æÑdG èFÉàf ≈∏Y ¬≤«∏©J ¢Vô©e »ah ,∂æÑdG èFÉàf ≈∏Y ¬≤«∏©J ¢Vô©e »ah
 áHQh  ∂æH  IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ∫É`̀b áHQh  ∂æH  IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ∫É`̀b
 ób  ∂æÑdG  ¿CG  ÖbÉãdG  ˆGó`̀Ñ`̀Y  OÉªY ób  ∂æÑdG  ¿CG  ÖbÉãdG  ˆGó`̀Ñ`̀Y  OÉªY
 »a Éë°VGh Gƒªf  »a Éë°VGh Gƒªf 20152015 ΩÉY ∫ÓN ó¡°T ΩÉY ∫ÓN ó¡°T
 »a  ô«Ñc  ƒªæH  ÉeƒYóe  äGô°TDƒªdG  πc »a  ô«Ñc  ƒªæH  ÉeƒYóe  äGô°TDƒªdG  πc
 ƒëæH â©ØJQG »àdG á«∏«¨°ûàdG ¬JGOGôjEG ƒëæH â©ØJQG »àdG á«∏«¨°ûàdG ¬JGOGôjEG
 ¿ƒ«∏e  ¿ƒ«∏e 26.326.3 â¨∏Hh QÉæjO ¿ƒ«∏e  â¨∏Hh QÉæjO ¿ƒ«∏e 4.54.5

 , ,% 4242 ¬àÑ°ùf ƒªæH  ¬àÑ°ùf ƒªæH 20142014 ΩÉ©∏d  ΩÉ©∏d 18.518.5 ™e áfQÉ≤e QÉæjO ™e áfQÉ≤e QÉæjO
 ¿ƒ«∏e  ¿ƒ«∏e 433.5433.5  ≠∏Ñàd  ≠∏Ñàd % % 2525 áÑ°ùæH ™FGOƒdG â©ØJQG Éªc áÑ°ùæH ™FGOƒdG â©ØJQG Éªc

.20142014 »a QÉæjO ¿ƒ«∏e  »a QÉæjO ¿ƒ«∏e 346.1346.1 ™e áfQÉ≤e QÉæjO ™e áfQÉ≤e QÉæjO
 âØYÉ°†J äÉ°ü°üîªdG πÑb ∂æÑdG ìÉHQCG ¿G ÖbÉãdG ±É°VCGh âØYÉ°†J äÉ°ü°üîªdG πÑb ∂æÑdG ìÉHQCG ¿G ÖbÉãdG ±É°VCGh
 20152015 ΩÉ©∏d  ΩÉ©∏d 1.91.9 ™e áfQÉ≤e QÉæjO ¿ƒ«∏e  ™e áfQÉ≤e QÉæjO ¿ƒ«∏e 4.14.1 â¨∏H å«M â¨∏H å«M
 á«aÉ°üdG ìÉHQC’G ø«M »a , á«aÉ°üdG ìÉHQC’G ø«M »a ,108%108% áÑ°ùæH kGô«Ñc kGƒªf É≤≤ëe áÑ°ùæH kGô«Ñc kGƒªf É≤≤ëe
 770770 É¡àÑ°ùf IOÉjõH  É¡àÑ°ùf IOÉjõH 20152015 áæ°S »a QÉæjO ¿ƒ«∏e  â¨∏H áæ°S »a QÉæjO ¿ƒ«∏e  â¨∏H
 ∂æÑdG á¶Øëe âªf ø«M »a  ∂æÑdG á¶Øëe âªf ø«M »a 20142014 áæ°S øY áÄªdG »a áæ°S øY áÄªdG »a  %  %
 543.8543.8  ≈dG  π°üàd  áÄªdG  »a ≈dG  π°üàd  áÄªdG  »a  % %  4040  áÑ°ùæH  á«∏jƒªàdG áÑ°ùæH  á«∏jƒªàdG
 Éªc   Éªc  388.2388.2  ™e  áfQÉ≤e   ™e  áfQÉ≤e  20152015  ΩÉ©dG  ájÉ¡f  QÉæjO  ¿ƒ«∏e ΩÉ©dG  ájÉ¡f  QÉæjO  ¿ƒ«∏e
 π°ü«d ∫ƒ°UC’G ºéM »dÉªLEG ™ØJQGh , π°ü«d ∫ƒ°UC’G ºéM »dÉªLEG ™ØJQGh ,20142014 ΩÉ©dG ájÉ¡f »a ΩÉ©dG ájÉ¡f »a
 ™e áfQÉ≤e  ™e áfQÉ≤e 20152015 ΩÉ©dG ájÉ¡f »a QÉæjO ¿ƒ«∏e  ΩÉ©dG ájÉ¡f »a QÉæjO ¿ƒ«∏e 776.1776.1 ≈dEG ≈dEG
 áÑ°ùf É≤≤ëe  áÑ°ùf É≤≤ëe 20142014 ΩÉ©dG ájÉ¡f »a QÉæjO ¿ƒ«∏e  ΩÉ©dG ájÉ¡f »a QÉæjO ¿ƒ«∏e 594.8594.8

.% 3030 ƒªf ƒªf
 ób ¿Éc …òdG  áMƒª£dG  ∂æÑdG  á«é«JGôà°S ¿CG  ÖbÉãdG  ôcPh ób ¿Éc …òdG  áMƒª£dG  ∂æÑdG  á«é«JGôà°S ¿CG  ÖbÉãdG  ôcPh
 , ,20172017 áæ°S ≈àM Iôªà°ùªdGh »°VÉªdG ΩÉ©dG ∫ÓN É¡æY ø∏YCG áæ°S ≈àM Iôªà°ùªdGh »°VÉªdG ΩÉ©dG ∫ÓN É¡æY ø∏YCG
 ø«H ¬àfÉμeh ∂æÑdG óLGƒJ õjõ©J »a ÉgQÉªK »JDƒJ äCGóH ób ø«H ¬àfÉμeh ∂æÑdG óLGƒJ õjõ©J »a ÉgQÉªK »JDƒJ äCGóH ób
 ¿CGh Éª«°S ’ ,»ª«∏bE’Gh »∏ëªdG ¥ƒ°ùdG »a á«eÓ°SE’G ∑ƒæÑdG ¿CGh Éª«°S ’ ,»ª«∏bE’Gh »∏ëªdG ¥ƒ°ùdG »a á«eÓ°SE’G ∑ƒæÑdG
 É¡«∏Y óæà°ùj »àdG áæeB’G á°üæªdG ôÑà©J á«é«JGôà°ùdG √òg É¡«∏Y óæà°ùj »àdG áæeB’G á°üæªdG ôÑà©J á«é«JGôà°ùdG √òg
 ≈dEG áaÉ°VEG ,¬FGOCG ôjƒ£Jh ¬JÉéàæeh ¬JÉeóîH AÉ≤JQÓd ∂æÑdG ≈dEG áaÉ°VEG ,¬FGOCG ôjƒ£Jh ¬JÉéàæeh ¬JÉeóîH AÉ≤JQÓd ∂æÑdG
 ≥«Ñ£J ∫ÓN øe á«°ùaÉæàdG ¬JQóbh á«bƒ°ùdG ¬à°üM IOÉjR ≥«Ñ£J ∫ÓN øe á«°ùaÉæàdG ¬JQóbh á«bƒ°ùdG ¬à°üM IOÉjR
 QÉμàH’Gh »aô°üªdG ´É£≤dG »a Ióªà©ªdG äÉ°SQÉªªdG π°†aCG QÉμàH’Gh »aô°üªdG ´É£≤dG »a Ióªà©ªdG äÉ°SQÉªªdG π°†aCG
 QOGƒμdÉH  áfÉ©à°S’Gh  á«aô°üªdG  äÉeóîdGh  äÉéàæªdG  »a QOGƒμdÉH  áfÉ©à°S’Gh  á«aô°üªdG  äÉeóîdGh  äÉéàæªdG  »a

.á«dÉ©dG á«æ¡ªdG äGP.á«dÉ©dG á«æ¡ªdG äGP
 ∂æÑdG  áfÉμe  õjõ©J  ≈∏Y  πª©J  á«é«JGôà°ùdG  ¿CG  ó`̀ cCGh ∂æÑdG  áfÉμe  õjõ©J  ≈∏Y  πª©J  á«é«JGôà°ùdG  ¿CG  ó`̀ cCGh
 ´É£b  »a  áeó≤àe  áfÉμe  ≥«≤ëàH  ìÉéædG  »a  áªgÉ°ùªdGh ´É£b  »a  áeó≤àe  áfÉμe  ≥«≤ëàH  ìÉéædG  »a  áªgÉ°ùªdGh
 ,¢ù«°SCÉàdG  òæe ¢ùªîdG  ¬JGƒæ°S  ∫ÓN á«eÓ°SE’G  ±QÉ°üªdG ,¢ù«°SCÉàdG  òæe ¢ùªîdG  ¬JGƒæ°S  ∫ÓN á«eÓ°SE’G  ±QÉ°üªdG
 ≈∏Y ¬à¶aÉëeh »∏ëªdG ó«©°üdG ≈∏Y √QhòL óe ≈dEG áaÉ°VEG ≈∏Y ¬à¶aÉëeh »∏ëªdG ó«©°üdG ≈∏Y √QhòL óe ≈dEG áaÉ°VEG

.¬«ªgÉ°ùªd ájÉªëdG ôaƒj ø«àe »dÉe õcôe.¬«ªgÉ°ùªd ájÉªëdG ôaƒj ø«àe »dÉe õcôe
 á©ØJôe á∏ª°SQ äÉjƒà°ùªH ™àªàj áHQh ∂æH ¿CG ≈dG QÉ°ûj á©ØJôe á∏ª°SQ äÉjƒà°ùªH ™àªàj áHQh ∂æH ¿CG ≈dG QÉ°ûj
 ∂dòch  ∂æÑ∏d  á«dÉª°SCGôdG  IóYÉ≤dG  áfÉàe  ÖÑ°ùH  Ió«Lh ∂dòch  ∂æÑ∏d  á«dÉª°SCGôdG  IóYÉ≤dG  áfÉàe  ÖÑ°ùH  Ió«Lh
 ≈dhC’G  áëjô°ûdG  áÑ°ùf  â¨∏H  å«M  ,¬dƒ°UCG  á¶Øëe  IOƒL ≈dhC’G  áëjô°ûdG  áÑ°ùf  â¨∏H  å«M  ,¬dƒ°UCG  á¶Øëe  IOƒL
 ôWÉîªdG  ¿GRhCÉ`̀H  áëLôªdG  äGOƒLƒª∏d  ∫ÉªdG  ¢`̀SCGQ  IóYÉ≤d ôWÉîªdG  ¿GRhCÉ`̀H  áëLôªdG  äGOƒLƒª∏d  ∫ÉªdG  ¢`̀SCGQ  IóYÉ≤d
 ¬eƒ¡ØªH  ∫ÉªdG  ¢`̀ SCGQ  ájÉØc  ∫ó©e  ≠∏H  Éªc   ¬eƒ¡ØªH  ∫ÉªdG  ¢`̀ SCGQ  ájÉØc  ∫ó©e  ≠∏H  Éªc  24.92%24.92%
 ≈∏Y  á©ØJôªdG  ä’ó©ªdG  ∂∏J  ∫ó`̀Jh   ≈∏Y  á©ØJôªdG  ä’ó©ªdG  ∂∏J  ∫ó`̀Jh  26.07%26.07%  πeÉ°ûdG πeÉ°ûdG
 á«∏Ñ≤à°ùe  ƒªf  ä’ó©e  ≥«≤ëJ  ≈∏Y  ∂æÑdG  IQób  õjõ©J á«∏Ñ≤à°ùe  ƒªf  ä’ó©e  ≥«≤ëJ  ≈∏Y  ∂æÑdG  IQób  õjõ©J
 óFÉ©dG  äGP  Ió«édG  ájQÉªãà°S’G  ¢UôØdG  ¢UÉæàbGh  á©ØJôe óFÉ©dG  äGP  Ió«édG  ájQÉªãà°S’G  ¢UôØdG  ¢UÉæàbGh  á©ØJôe

 .ø«ªgÉ°ùª∏d πãeC’G .ø«ªgÉ°ùª∏d πãeC’G

 ∞«æ°üJ ∫hCG ≈∏Y ∂æÑdG ∫ƒ°üM ≈dEG ÖbÉãdG QÉ°TCG ,∂dP ≈dEG ∞«æ°üJ ∫hCG ≈∏Y ∂æÑdG ∫ƒ°üM ≈dEG ÖbÉãdG QÉ°TCG ,∂dP ≈dEG
 å«M ,¬°ù«°SCÉJ òæe á«dhódG ∞«æ°üàdG ä’Éch øe »fÉªàFG å«M ,¬°ù«°SCÉJ òæe á«dhódG ∞«æ°üàdG ä’Éch øe »fÉªàFG
 Moody’s InvestorsMoody’s Investors á«ªdÉ©dG zõjOƒe{ ádÉch ¬àëæe á«ªdÉ©dG zõjOƒe{ ádÉch ¬àëæe
 á∏ª©dÉH ™FGOƒ∏d  á∏ª©dÉH ™FGOƒ∏d PrimPrim-2 2 /Baa2Baa2- ∞«æ°üJ - ∞«æ°üJ ServicesServices
 ,Iô≤à°ùe  á«∏Ñ≤à°ùe  Iô¶f  ™e  á«ÑæLC’G  á∏ª©dGh  á«∏ëªdG ,Iô≤à°ùe  á«∏Ñ≤à°ùe  Iô¶f  ™e  á«ÑæLC’G  á∏ª©dGh  á«∏ëªdG
 ájOÉ°üàb’G ±hô¶dG øe ºZôdG ≈∏Y ∞«æ°üàdG ∂dP »JCÉjh ájOÉ°üàb’G ±hô¶dG øe ºZôdG ≈∏Y ∞«æ°üàdG ∂dP »JCÉjh
 ™aóJ »àdGh  ºdÉ©dGh  á≤£æªdG  É¡°û«©J »àdG  Iô≤à°ùªdG  ô«Z ™aóJ »àdGh  ºdÉ©dGh  á≤£æªdG  É¡°û«©J »àdG  Iô≤à°ùªdG  ô«Z
 íæe »a ßØëàdG øe ójõªdG ≈dEG á«dhódG ∞«æ°üàdG ä’Éch íæe »a ßØëàdG øe ójõªdG ≈dEG á«dhódG ∞«æ°üàdG ä’Éch
 ô°üb  øY  kÓ°†a  ∑ƒæÑdGh  á«dÉªdG  äÉ°ù°SDƒª∏d  äÉª««≤àdG ô°üb  øY  kÓ°†a  ∑ƒæÑdGh  á«dÉªdG  äÉ°ù°SDƒª∏d  äÉª««≤àdG
 kGRÉéfEG  √ôÑà©f  …òdG  ôeC’G  ,á«∏«¨°ûàdG  ∂æÑdG  äGƒæ°S  OóY kGRÉéfEG  √ôÑà©f  …òdG  ôeC’G  ,á«∏«¨°ûàdG  ∂æÑdG  äGƒæ°S  OóY
 ¿PEÉH ∂æÑdG ô¶àæj …òdG óYGƒdG πÑ≤à°ùªdG ¢ùμ©jh ¬H qõà©f ¿PEÉH ∂æÑdG ô¶àæj …òdG óYGƒdG πÑ≤à°ùªdG ¢ùμ©jh ¬H qõà©f

.ˆG.ˆG
 ¢ù«FôdGh  IQGOE’G  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ÖFÉf  ∫É`̀b  ,¬à¡L  øe ¢ù«FôdGh  IQGOE’G  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ÖFÉf  ∫É`̀b  ,¬à¡L  øe
 èFÉàf  ¿EG{  :QÉ°ùédG  π«NO  QÉ°ùL  ,áHQh  ∂æH  »a  …ò«ØæàdG èFÉàf  ¿EG{  :QÉ°ùédG  π«NO  QÉ°ùL  ,áHQh  ∂æH  »a  …ò«ØæàdG
 »∏«¨°ûàdG •É°ûæ∏d ójGõàªdG ƒªædG áé«àf äAÉL  »∏«¨°ûàdG •É°ûæ∏d ójGõàªdG ƒªædG áé«àf äAÉL 20152015 ΩÉY ΩÉY
 øª°V  ∂æÑdG  á«é«JGôà°S  ™e  ≥aGƒàdÉH  ∫ÉªYC’G  äÉYÉ£≤d øª°V  ∂æÑdG  á«é«JGôà°S  ™e  ≥aGƒàdÉH  ∫ÉªYC’G  äÉYÉ£≤d
 ≈©°ùæ°Sh  ,»aô°üªdG  ´É£≤dG  »a  á«°ùaÉæàdG  Iójó°T  áÄ«H ≈©°ùæ°Sh  ,»aô°üªdG  ´É£≤dG  »a  á«°ùaÉæàdG  Iójó°T  áÄ«H
 ÉæFÓªY  äÉLÉ«àMG  á«Ñ∏J  á∏°UGƒe  ≈dEG   ÉæFÓªY  äÉLÉ«àMG  á«Ñ∏J  á∏°UGƒe  ≈dEG  20162016  ΩÉ©dG  ∫ÓN ΩÉ©dG  ∫ÓN
 ¢UÉæàbGh á«aô°üªdG äÉ«∏ª©dG IóYÉb ™«°SƒJh º¡JÉÑ∏£àeh ¢UÉæàbGh á«aô°üªdG äÉ«∏ª©dG IóYÉb ™«°SƒJh º¡JÉÑ∏£àeh
 πμH  πª©fh  ,äÉYÉ£≤dG  ∞∏àîe »a  ƒªæ∏d  IójóédG  ¢UôØdG πμH  πª©fh  ,äÉYÉ£≤dG  ∞∏àîe »a  ƒªæ∏d  IójóédG  ¢UôØdG
 ≥jôW  øY  AGƒ°S  ÉæFÓªY  øe  ø«Ñjôb  ÉªFGO  ¿ƒμf  »μd  óL ≥jôW  øY  AGƒ°S  ÉæFÓªY  øe  ø«Ñjôb  ÉªFGO  ¿ƒμf  »μd  óL
 Gòg ∫ÓN ∂æÑdG  ó¡°T óbh ,á«∏Ñ≤à°ùªdG  hCG  á«dÉëdG  ÉæYhôa Gòg ∫ÓN ∂æÑdG  ó¡°T óbh ,á«∏Ñ≤à°ùªdG  hCG  á«dÉëdG  ÉæYhôa
 å«M  áãjóëdG  á«LƒdƒæμàdG  ∫ƒ∏ëdG  ºjó≤J  »a  IôØW  ΩÉ©dG å«M  áãjóëdG  á«LƒdƒæμàdG  ∫ƒ∏ëdG  ºjó≤J  »a  IôØW  ΩÉ©dG
 »LƒdƒæμàdG Qƒ£àdG áÑcGƒe ≈∏Y QÉWE’G Gòg »a ∂æÑdG ÜCGO »LƒdƒæμàdG Qƒ£àdG áÑcGƒe ≈∏Y QÉWE’G Gòg »a ∂æÑdG ÜCGO
 âfôàfE’G ôÑY á«aô°üªdG äÉeóîdG øe IójóL ábÉH ºjó≤Jh âfôàfE’G ôÑY á«aô°üªdG äÉeóîdG øe IójóL ábÉH ºjó≤Jh
 á«còdG ∞JGƒ¡∏d á°UÉîdG ¬JÉ≤«Ñ£Jh , á«còdG ∞JGƒ¡∏d á°UÉîdG ¬JÉ≤«Ñ£Jh ,Online BankingOnline Banking
 ¬«©°S QÉWEG »a ∂dPh , ¬«©°S QÉWEG »a ∂dPh ,iOSiOSh ójhQófCG »eÉ¶æH πª©J »àdGh ójhQófCG »eÉ¶æH πª©J »àdG
 í«àJ  å«M  ,á«aô°üªdG  AÓª©dG  áHôéJ  õjõ©àd  ôªà°ùªdG í«àJ  å«M  ,á«aô°üªdG  AÓª©dG  áHôéJ  õjõ©àd  ôªà°ùªdG
 á«aô°üªdG äÉ«∏ª©dG øe OóY AGôLEG IójóédG äÉeóîdG ábÉH á«aô°üªdG äÉ«∏ª©dG øe OóY AGôLEG IójóédG äÉeóîdG ábÉH
 ´hôa óMCG ≈dEG π«ª©dG Qƒ°†M Ö∏£àJ ≥HÉ°ùdG »a âfÉc »àdG ´hôa óMCG ≈dEG π«ª©dG Qƒ°†M Ö∏£àJ ≥HÉ°ùdG »a âfÉc »àdG

.¿ÉeC’Gh áYô°ùdGh IOƒédG ô«jÉ©e ≈∏YCG ≥ahh k ÉfÉée ,∂æÑdG.¿ÉeC’Gh áYô°ùdGh IOƒédG ô«jÉ©e ≈∏YCG ≥ahh k ÉfÉée ,∂æÑdG
 IOô£ªdG  IOÉjõdG  ∂æÑ∏d  »dÉªdG  AGOC’G  Qƒ£J  äGô°TDƒe  øeh IOô£ªdG  IOÉjõdG  ∂æÑ∏d  »dÉªdG  AGOC’G  Qƒ£J  äGô°TDƒe  øeh
 áeGóà°SG  ≈∏Y  ∫óJ  »àdG  äÉYGój’Gh  πjƒªàdG  äGOGô`̀jEG  »a áeGóà°SG  ≈∏Y  ∫óJ  »àdG  äÉYGój’Gh  πjƒªàdG  äGOGô`̀jEG  »a
 ,∂æÑ∏d á«°ù«FôdG á«∏«¨°ûàdG á£°ûfC’G øe äGOGôjC’G QOÉ°üe ,∂æÑ∏d á«°ù«FôdG á«∏«¨°ûàdG á£°ûfC’G øe äGOGôjC’G QOÉ°üe
 46%46% ≠∏H πjƒªàdG äGOGôjG »a ƒªf ∫ó©e ∂æÑdG ≥≤M ó≤a ≠∏H πjƒªàdG äGOGôjG »a ƒªf ∫ó©e ∂æÑdG ≥≤M ó≤a
 ™e áfQÉ≤e  ™e áfQÉ≤e 20152015 ΩÉ©dG øY QÉæjO ¿ƒ«∏e  ΩÉ©dG øY QÉæjO ¿ƒ«∏e 20.220.2 â¨∏H å«M â¨∏H å«M

 . .20142014 ΩÉ©∏d QÉæjO ¿ƒ«∏e  ΩÉ©∏d QÉæjO ¿ƒ«∏e 13.913.9

"á«LQÉîdG" ÖdÉ£J "IQÉéàdG"
ácQÉ°ûª∏d ∫hódG AGôØ°S IƒYóH

∫ÉªYC’G ∫ÉLQ ≈≤à∏e »a

ábQÉ°ûdG ƒÑ°ùcG õcôe »a ∑QÉ°ûJ

É«côJh É«fÉ£jôHh Gô°ùjƒ°Sh É°ùfôa »a ™jQÉ°ûe ìô£J "ájQÉ≤©dG ÜƒJ"
�  ¥ô°ûdG ôªJDƒeh ¢Vô©e »a ájQÉ≤©dG ÜƒJ áYƒªée ∑QÉ°ûJ ¥ô°ûdG ôªJDƒeh ¢Vô©e »a ájQÉ≤©dG ÜƒJ áYƒªée ∑QÉ°ûJ

 »a  ΩÉ≤j  …òdG  - »a  ΩÉ≤j  …òdG  -20162016  ¢SôμjG  -…QÉ≤©dG  QÉªãà°SÓd  §°Sh’G ¢SôμjG  -…QÉ≤©dG  QÉªãà°SÓd  §°Sh’G
 ôjGôÑa  ôjGôÑa 1313 ≈àM ¬dÉªYG ôªà°ùJh É«dÉM ábQÉ°ûdG ƒÑ°ùcG õcôe ≈àM ¬dÉªYG ôªà°ùJh É«dÉM ábQÉ°ûdG ƒÑ°ùcG õcôe
 ,  »ehó≤dG  ó«dh  áYƒªéª∏d  ÜóàæªdG  ƒ°†©dG  ∫Ébh  .…QÉédG ,  »ehó≤dG  ó«dh  áYƒªéª∏d  ÜóàæªdG  ƒ°†©dG  ∫Ébh  .…QÉédG
 ™jQÉ°ûªdG  øe Iõ«ªe áYƒªée ¢VôY Oó°üH  áYƒªéªdG  ¿G ™jQÉ°ûªdG  øe Iõ«ªe áYƒªée ¢VôY Oó°üH  áYƒªéªdG  ¿G
 É«fÉ£jôHh Gô°ùjƒ°Sh É°ùfôa ÉgRôHG øe ∫hO IóY »a ájQÉ≤©dG É«fÉ£jôHh Gô°ùjƒ°Sh É°ùfôa ÉgRôHG øe ∫hO IóY »a ájQÉ≤©dG
 º«∏°ùà∏d õgÉL ™jQÉ°ûªdG øe kGAõL ¿CÉH »ehó≤dG ø«Hh É«côJh º«∏°ùà∏d õgÉL ™jQÉ°ûªdG øe kGAõL ¿CÉH »ehó≤dG ø«Hh É«côJh
 øe ±ó¡J áYƒªéªdG ¿ÉH ±É°VGh AÉ°ûf’G ó«b ôN’Gh …QƒØdG øe ±ó¡J áYƒªéªdG ¿ÉH ±É°VGh AÉ°ûf’G ó«b ôN’Gh …QƒØdG
 áæ«©e áÄa ÜÉ£≤à°SG øe ¢Vô©ªdÉH á«fÉãdG É¡àcQÉ°ûe ∫ÓN áæ«©e áÄa ÜÉ£≤à°SG øe ¢Vô©ªdÉH á«fÉãdG É¡àcQÉ°ûe ∫ÓN
 √òg áª«b ¿hQó≤j øjòdG øjôªãà°ùªdG øe Iõ«ªeh IOóëeh √òg áª«b ¿hQó≤j øjòdG øjôªãà°ùªdG øe Iõ«ªeh IOóëeh

.É¡H ∂∏ªàdG ≈dG ¿ƒ©∏£àjh ≥WÉæªdG.É¡H ∂∏ªàdG ≈dG ¿ƒ©∏£àjh ≥WÉæªdG
 áYƒªée  ¢Vô©H  Ωƒ≤à°S  áYƒªéªdG  ¿G  »ehó≤dG  ±É°VGh áYƒªée  ¢Vô©H  Ωƒ≤à°S  áYƒªéªdG  ¿G  »ehó≤dG  ±É°VGh
 IóY  »a  ¢Vô©ªdG  á∏MôªdG  ∫ÓN  á«æμ°ùdG  ™jQÉ°ûªdG  øe IóY  »a  ¢Vô©ªdG  á∏MôªdG  ∫ÓN  á«æμ°ùdG  ™jQÉ°ûªdG  øe
AnnecyAnnecy-  ÉgRôHG  øe  ájô°ùjƒ°Sh  á«°ùfôa  iôbh  ¿óe ÉgRôHG  øe  ájô°ùjƒ°Sh  á«°ùfôa  iôbh  ¿óe

 ±É°VGh   ±É°VGh  lele-VieuxVieux, , VeigyVeigy- - FoncenexFoncenex, , OrnexOrnex
 øe  ∞dÉàJ  á«æμ°S  äÉjÉæH  øY  IQÉÑY  ™jQÉ°ûªdG  ¿CÉH  »ehó≤dG øe  ∞dÉàJ  á«æμ°S  äÉjÉæH  øY  IQÉÑY  ™jQÉ°ûªdG  ¿CÉH  »ehó≤dG
 É°†jG RÉàªJh É¡©aÉæeh Ωƒf ±ôZ ™HQG ≈dG áaôZ øe ≥≤°T IóY É°†jG RÉàªJh É¡©aÉæeh Ωƒf ±ôZ ™HQG ≈dG áaôZ øe ≥≤°T IóY
 ≈dG  áaÉ°V’ÉH  áæjóªdG  »a  äÉeóîdG  õcGôe  øe  É¡Hô≤H  »fÉÑªdG ≈dG  áaÉ°V’ÉH  áæjóªdG  »a  äÉeóîdG  õcGôe  øe  É¡Hô≤H  »fÉÑªdG
 IQƒ£ªdG  ácô°ûdG  É¡H  äRÉàeG  »àdG  äÉÑ«£°ûàdGh  AÉæÑdG  IOƒL IQƒ£ªdG  ácô°ûdG  É¡H  äRÉàeG  »àdG  äÉÑ«£°ûàdGh  AÉæÑdG  IOƒL

 ™jQÉ°ûªdG ∂∏J »a ∂∏ªàdG ¿G »ehó≤dG ø«Hh É¡©jQÉ°ûe ∞∏àîªH ™jQÉ°ûªdG ∂∏J »a ∂∏ªàdG ¿G »ehó≤dG ø«Hh É¡©jQÉ°ûe ∞∏àîªH
 äGóMƒdG  QÉ©°SG  ¿G  ≈dG  Gô«°ûe  äÉ«°ùæédG  ∞∏àîªdh  ôM  ∂∏ªJ äGóMƒdG  QÉ©°SG  ¿G  ≈dG  Gô«°ûe  äÉ«°ùæédG  ∞∏àîªdh  ôM  ∂∏ªJ
 ájÉ¡f øμ°ù∏d IõgÉL É¡ª¶©e ¿ƒμà°Sh hQƒj ∞dG  ájÉ¡f øμ°ù∏d IõgÉL É¡ª¶©e ¿ƒμà°Sh hQƒj ∞dG 200200 øe CGóÑJ øe CGóÑJ
 ∞«æL ≈dG É¡Hô≤H ™jQÉ°ûªdG ™«ªL RÉàªJ :±É°VGh . ∞«æL ≈dG É¡Hô≤H ™jQÉ°ûªdG ™«ªL RÉàªJ :±É°VGh .20162016 ΩÉ©dG ΩÉ©dG
 å«M ájô°ùjƒ°ùdG - á«°ùfôØdG Ohóë∏d ÉeÉªJ ≥°UÓe ƒg Ée É¡æeh å«M ájô°ùjƒ°ùdG - á«°ùfôØdG Ohóë∏d ÉeÉªJ ≥°UÓe ƒg Ée É¡æeh

 É¡æeh Iô«ëÑdG  ≈∏Y ä’ÓWÉH ™jQÉ°ûªdG  ¢†©H ™àªàJ É¡æeh Iô«ëÑdG  ≈∏Y ä’ÓWÉH ™jQÉ°ûªdG  ¢†©H ™àªàJ
 á©«Ñ£dG å«M AGô°†îdG ≥WÉæªdGh ∫ÉÑédG ø«H ™≤j Ée á©«Ñ£dG å«M AGô°†îdG ≥WÉæªdGh ∫ÉÑédG ø«H ™≤j Ée

.GóL áHÓîdG.GóL áHÓîdG
 »a ™≤J É¡fG »ehó≤dG ∫Éb É«fÉ£jôH »a ™jQÉ°ûªdG øYh »a ™≤J É¡fG »ehó≤dG ∫Éb É«fÉ£jôH »a ™jQÉ°ûªdG øYh
 »a Iô«ÑμdG IOÉjõdG ¿G ø«Hh ∫ƒHôØ«dh ΩÉ¡¨æeôH ¿óe »a Iô«ÑμdG IOÉjõdG ¿G ø«Hh ∫ƒHôØ«dh ΩÉ¡¨æeôH ¿óe
 É«dÉM ¿óªdG ∂∏J »a á«fGôª©dG ácôëdGh •É°ûædG ºéM É«dÉM ¿óªdG ∂∏J »a á«fGôª©dG ácôëdGh •É°ûædG ºéM
 ôjƒ£àd  äÉ¡«æédG  øe  äGQÉ«∏ªdG  ï°V  áé«àf  »JCÉj ôjƒ£àd  äÉ¡«æédG  øe  äGQÉ«∏ªdG  ï°V  áé«àf  »JCÉj
 ΩÉeG  ∫ÉéªdG  íàah  ¿óªdG  ∂∏J  »a  á«àëàdG  á«æÑdG ΩÉeG  ∫ÉéªdG  íàah  ¿óªdG  ∂∏J  »a  á«àëàdG  á«æÑdG
 ¿óªdG »a áªjó≤dG »fÉÑªdG ôjƒ£àd á°UÉîdG äÉcô°ûdG ¿óªdG »a áªjó≤dG »fÉÑªdG ôjƒ£àd á°UÉîdG äÉcô°ûdG
 á«æμ°ùdG ™jQÉ°ûª∏d É¡æe ô«Ñc AõL πjƒëJh á«°ù«FôdG á«æμ°ùdG ™jQÉ°ûª∏d É¡æe ô«Ñc AõL πjƒëJh á«°ù«FôdG
 Iô«Ñc  áëjô°ûd  ¿óªdG  √òg  ÜÉ£≤à°SG  øe  RõY  Éeh Iô«Ñc  áëjô°ûd  ¿óªdG  √òg  ÜÉ£≤à°SG  øe  RõY  Éeh
 áaÉ°V’ÉH  ºdÉ©dG  AÉëfG  ∞∏àîe  øe  øjôªãà°ùªdG  øe áaÉ°V’ÉH  ºdÉ©dG  AÉëfG  ∞∏àîe  øe  øjôªãà°ùªdG  øe
 »a  iôÑμdG  äÉcô°ûdGh  ∑ƒæÑdG  øe  ójó©dG  ¿G  ≈`̀dG »a  iôÑμdG  äÉcô°ûdGh  ∑ƒæÑdG  øe  ójó©dG  ¿G  ≈`̀dG
 ¿óªdG  ∂∏àd  á«°ù«FôdG  É¡JGô≤e  â∏≤f  ób  É«fÉ£jôH ¿óªdG  ∂∏àd  á«°ù«FôdG  É¡JGô≤e  â∏≤f  ób  É«fÉ£jôH
 ∞∏àîe É¡«ah áHGòL ≥WÉæe É¡fƒc ∫ƒHôØ«dh ΩÉ¡¨æeôH É°Uƒ°üN ∞∏àîe É¡«ah áHGòL ≥WÉæe É¡fƒc ∫ƒHôØ«dh ΩÉ¡¨æeôH É°Uƒ°üN
 ™Ñ£dÉH  ¿óæd  øe ¢üNQGh  áØ∏μJ  πbG  ó©Jh  ájô°ü©dG  äÉeóîdG ™Ñ£dÉH  ¿óæd  øe ¢üNQGh  áØ∏μJ  πbG  ó©Jh  ájô°ü©dG  äÉeóîdG
 äÉ¡édG ∂∏J »ØXƒe øe ô«ãμdG ∫É≤àfG ≈dG iOG Ée ó«cÉàdÉH ƒgh äÉ¡édG ∂∏J »ØXƒe øe ô«ãμdG ∫É≤àfG ≈dG iOG Ée ó«cÉàdÉH ƒgh
 øe ôãcG ÉjQÉ≤Y É¡«∏Y Ö∏£dG íÑ°UG »àdG ¿óªdG √òg »a øμ°ù∏d øe ôãcG ÉjQÉ≤Y É¡«∏Y Ö∏£dG íÑ°UG »àdG ¿óªdG √òg »a øμ°ù∏d

.≈°†e âbh …G.≈°†e âbh …G

�  πªY  Üƒ`̀Lh  ,¢ùeCG  ,…OÉ°üàbG  ô«ÑN  ó`̀cCG πªY  Üƒ`̀Lh  ,¢ùeCG  ,…OÉ°üàbG  ô«ÑN  ó`̀cCG
 äÉMÓ°UEG  PÉ`̀î`̀JG  ≈∏Y  á«é«∏îdG  äÉeƒμëdG äÉMÓ°UEG  PÉ`̀î`̀JG  ≈∏Y  á«é«∏îdG  äÉeƒμëdG
 áeGóà°ùe  ±Gó`̀gCG  ≥«≤ëJ  π`̀LCG  øe  á«é¡æe áeGóà°ùe  ±Gó`̀gCG  ≥«≤ëJ  π`̀LCG  øe  á«é¡æe
 ∞dÉëJ  IQhô`̀°`̀V  ≈∏Y  GOó°ûe  π``̀LC’G  á∏jƒW ∞dÉëJ  IQhô`̀°`̀V  ≈∏Y  GOó°ûe  π``̀LC’G  á∏jƒW
 iƒà°ùªdG  Gò¡d  ÉªYO ¢UÉîdGh  ΩÉ©dG  ø«YÉ£≤dG iƒà°ùªdG  Gò¡d  ÉªYO ¢UÉîdGh  ΩÉ©dG  ø«YÉ£≤dG
 ƒëf  ≈∏Y  á≤ã∏d  Gõ`̀jõ`̀©`̀Jh  äÉ`̀MÓ`̀ °`̀UE’G  ø`̀e ƒëf  ≈∏Y  á≤ã∏d  Gõ`̀jõ`̀©`̀Jh  äÉ`̀MÓ`̀ °`̀UE’G  ø`̀e

.ôªà°ùe.ôªà°ùe
 »dÉªdG õcôªdG »a çÉëHC’G º°ùb ∫hCG ÖFÉf ∫Ébh »dÉªdG õcôªdG »a çÉëHC’G º°ùb ∫hCG ÖFÉf ∫Ébh
 QƒeQÉe)  ácô°ûd  ÜóàæªdG  ƒ°†©dGh  »àjƒμdG QƒeQÉe)  ácô°ûd  ÜóàæªdG  ƒ°†©dGh  »àjƒμdG
 »Øjô©J ¢VôY ∫ÓN ƒZGQ.Q.Ω (¢ùæé∏àfEG Éæ«e »Øjô©J ¢VôY ∫ÓN ƒZGQ.Q.Ω (¢ùæé∏àfEG Éæ«e
 ôWÉîªdG RôHCG) ¿Gƒæ©H ¥ƒ°ùdG AGôÑîdh ¬FÓª©d ôWÉîªdG RôHCG) ¿Gƒæ©H ¥ƒ°ùdG AGôÑîdh ¬FÓª©d
 »a  »é«∏îdG  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hO  ¥Gƒ°SCG  »a »a  »é«∏îdG  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hO  ¥Gƒ°SCG  »a
 ¢Vô©àJ è«∏îdG ∫hO ¿G (ó©H Éeh  ¢Vô©àJ è«∏îdG ∫hO ¿G (ó©H Éeh 20162016 ΩÉY ΩÉY
 õé©dG ƒªf ™e á≤£æªdG √òg »a á«dÉY ôWÉîªd õé©dG ƒªf ™e á≤£æªdG √òg »a á«dÉY ôWÉîªd
 ø«°üdG  »a  ¥Gƒ°SC’Gh  OÉ°üàb’G  QGô≤à°SG  ΩóYh ø«°üdG  »a  ¥Gƒ°SC’Gh  OÉ°üàb’G  QGô≤à°SG  ΩóYh

.á«°SÉ«°Sƒ«édG äÉHGô£°V’G QGôªà°SGh.á«°SÉ«°Sƒ«édG äÉHGô£°V’G QGôªà°SGh
 ¬LGƒJ  §Øæ∏d  IQó°üªdG  ∫hó`̀dG  ¿G  ƒZGQ  ôcPh ¬LGƒJ  §Øæ∏d  IQó°üªdG  ∫hó`̀dG  ¿G  ƒZGQ  ôcPh
 äCGóHh ájQÉédG É¡JÉHÉ°ùMh É¡JÉ«fGõ«e »a GõéY äCGóHh ájQÉédG É¡JÉHÉ°ùMh É¡JÉ«fGõ«e »a GõéY
 ¢VGôàb’Gh  É¡JÉ«WÉ«àMG  ΩGóîà°SÉH  IóY  ∫hO ¢VGôàb’Gh  É¡JÉ«WÉ«àMG  ΩGóîà°SÉH  IóY  ∫hO
 øY  áéJÉædG  äÉLÉ«àM’G  ó°ùd  ¥Gƒ`̀°`̀SC’G  øe øY  áéJÉædG  äÉLÉ«àM’G  ó°ùd  ¥Gƒ`̀°`̀SC’G  øe

.á«dÉªdG É¡Jó°UQCG »a IƒéØdG ´É°ùJG.á«dÉªdG É¡Jó°UQCG »a IƒéØdG ´É°ùJG
 Éªc ¥ÉØfE’G  ¢†Øîd ºYódG ó«°TôàH äCGóH »é«∏îdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO ¿G ≈dG QÉ°TGh Éªc ¥ÉØfE’G  ¢†Øîd ºYódG ó«°TôàH äCGóH »é«∏îdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO ¿G ≈dG QÉ°TGh
 ƒªædG A§H ôKDƒjh á«£ØædG ô«Z äGOGôjE’G IOÉjõd á«Ñjô°†dG äÉMÓ°UE’G á°ûbÉæe ºàJ ¬fCG ƒªædG A§H ôKDƒjh á«£ØædG ô«Z äGOGôjE’G IOÉjõd á«Ñjô°†dG äÉMÓ°UE’G á°ûbÉæe ºàJ ¬fCG
 ∫hO äGOÉ°üàbG ≈∏Y ΩÉîdG §ØædG É¡æeh OQƒà°ùe ôÑcCG ôÑà©J »àdG ø«°üdG »a …OÉ°üàb’G ∫hO äGOÉ°üàbG ≈∏Y ΩÉîdG §ØædG É¡æeh OQƒà°ùe ôÑcCG ôÑà©J »àdG ø«°üdG »a …OÉ°üàb’G
 äÉYGõædG ¿CG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ø«°üdG ≈dEG É¡JGQOÉ°U ≈∏Y É¡JGOGôjEG »a óªà©J »àdG è«∏îdG äÉYGõædG ¿CG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ø«°üdG ≈dEG É¡JGQOÉ°U ≈∏Y É¡JGOGôjEG »a óªà©J »àdG è«∏îdG

.äGQÉªãà°S’G ≥aóJ πbô©j Ée á≤£æªdG »a QGô≤à°S’G áYõYR π°UGƒJ á«ª«∏bE’G.äGQÉªãà°S’G ≥aóJ πbô©j Ée á≤£æªdG »a QGô≤à°S’G áYõYR π°UGƒJ á«ª«∏bE’G
 §ØædG QÉ©°SCG  ™LGôJ πX »a »é«∏îdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hód ôÑcC’G …óëàdG ¿G í°VhGh §ØædG QÉ©°SCG  ™LGôJ πX »a »é«∏îdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hód ôÑcC’G …óëàdG ¿G í°VhGh
 πÑb  øe  ájQhódG  äÉÑ∏≤àdG  á¡LGƒªd  äGQÉªãà°S’G  ≈dEG  øjôªãà°ùªdG  á≤K  ¬«LƒJ  ƒg πÑb  øe  ájQhódG  äÉÑ∏≤àdG  á¡LGƒªd  äGQÉªãà°S’G  ≈dEG  øjôªãà°ùªdG  á≤K  ¬«LƒJ  ƒg

.…OÉ°üàb’G ƒªædG õ«Øëàd äÉeƒμëdG.…OÉ°üàb’G ƒªædG õ«Øëàd äÉeƒμëdG
 »àdG  ôWÉîªdGh   »àdG  ôWÉîªdGh  20152015  ΩÉY »a á©bƒàe âfÉc »àdG  ôWÉîªdG  ø«H áfQÉ≤e ƒZGQ  Ωóbh ΩÉY »a á©bƒàe âfÉc »àdG  ôWÉîªdG  ø«H áfQÉ≤e ƒZGQ  Ωóbh
 ¿ƒjódG  OGó°S  øY  »°ShôdG  õé©dG  ≈∏Y  á©bƒàªdG  ôWÉîªdG  â∏ªà°TG  PG  É«∏©a  â≤≤ëJ ¿ƒjódG  OGó°S  øY  »°ShôdG  õé©dG  ≈∏Y  á©bƒàªdG  ôWÉîªdG  â∏ªà°TG  PG  É«∏©a  â≤≤ëJ
 »a ∞«©°†dG ƒªæ∏d á«∏Ñ≤à°ùªdG äÉ©bƒàdGh hQƒ«dG á≤£æe øe ¿Éfƒ«dG êhôNh ájOÉ«°ùdG »a ∞«©°†dG ƒªæ∏d á«∏Ñ≤à°ùªdG äÉ©bƒàdGh hQƒ«dG á≤£æe øe ¿Éfƒ«dG êhôNh ájOÉ«°ùdG
.Égô«Zh »HhQhC’G OÉëJ’G »a á«YÉªàL’G äÉHGô£°V’Gh ø«°üdGh »HhQhC’G OÉëJ’G øe πc.Égô«Zh »HhQhC’G OÉëJ’G »a á«YÉªàL’G äÉHGô£°V’Gh ø«°üdGh »HhQhC’G OÉëJ’G øe πc
 kGQ’hO  kGQ’hO 4040 øe πbCG ≈dEG §ØædG ô©°S ™LGôàH âÄLƒa á«ªdÉ©dG ¥Gƒ°SC’G º¶©e ¿G ø«Hh øe πbCG ≈dEG §ØædG ô©°S ™LGôàH âÄLƒa á«ªdÉ©dG ¥Gƒ°SC’G º¶©e ¿G ø«Hh
 øY  ´ÉaódG  á«é«JGôà°S  ≈dEG  ∂HhCG  áª¶æe  »a  AÉ°†YC’G  ∫hódG  √ÉéJG  ÖÑ°ùH  π«eôÑ∏d øY  ´ÉaódG  á«é«JGôà°S  ≈dEG  ∂HhCG  áª¶æe  »a  AÉ°†YC’G  ∫hódG  √ÉéJG  ÖÑ°ùH  π«eôÑ∏d
 »fGôjE’G  …hƒædG  ¥ÉØJ’G  ÖfÉL  ≈dEG  QÉ©°SC’G  ≈∏Y  á¶aÉëªdG  øe  ’óH  ¥ƒ°ùdG  á°üM »fGôjE’G  …hƒædG  ¥ÉØJ’G  ÖfÉL  ≈dEG  QÉ©°SC’G  ≈∏Y  á¶aÉëªdG  øe  ’óH  ¥ƒ°ùdG  á°üM

.»∏jRGôÑdG ∫ÉjôdG ±ô°U ô©°S »a OÉëdG ¢VÉØîf’Gh.»∏jRGôÑdG ∫ÉjôdG ±ô°U ô©°S »a OÉëdG ¢VÉØîf’Gh
 QÉ©°SCG ™LGôJ ™ªa  QÉ©°SCG ™LGôJ ™ªa 20162016 ΩÉY »a É¡≤≤ëJ íLôªdGh á©bƒàªdG ôWÉîªdG ƒZGQ ¢Vô©à°SGh ΩÉY »a É¡≤≤ëJ íLôªdGh á©bƒàªdG ôWÉîªdG ƒZGQ ¢Vô©à°SGh
 áª¶æe IQób ióe ∫ƒM ä’DhÉ°ùàdG äCGóH π«eôÑ∏d k É«cô«eCG kGQ’hO  áª¶æe IQób ióe ∫ƒM ä’DhÉ°ùàdG äCGóH π«eôÑ∏d k É«cô«eCG kGQ’hO 4040 ¿hO Ée ≈dEG §ØædG ¿hO Ée ≈dEG §ØædG
 §ØædG øe áæμªe á«ªc ôÑcCG ï°V ≈∏Y áªFÉ≤dGh áægGôdG É¡à°SÉ«°ùH QGôªà°S’G ≈∏Y ∂HhCG §ØædG øe áæμªe á«ªc ôÑcCG ï°V ≈∏Y áªFÉ≤dGh áægGôdG É¡à°SÉ«°ùH QGôªà°S’G ≈∏Y ∂HhCG

.á«dÉ©dG áØ∏μàdG …hP ø«éàæªdG ≈∏Y §¨°†dGh ¥ƒ°ùdG øe É¡à°üM IOÉjR ≈dEG É«©°S.á«dÉ©dG áØ∏μàdG …hP ø«éàæªdG ≈∏Y §¨°†dGh ¥ƒ°ùdG øe É¡à°üM IOÉjR ≈dEG É«©°S
 º¡æeh  ø«éàæªdG  QÉÑc  ¢†©H  iód  á«£Øf  á«dÉe  ¢†FGƒa  …CG  ôaGƒJ  ΩóY  ≈dG  ¥ô£Jh º¡æeh  ø«éàæªdG  QÉÑc  ¢†©H  iód  á«£Øf  á«dÉe  ¢†FGƒa  …CG  ôaGƒJ  ΩóY  ≈dG  ¥ô£Jh
 ∂dòdh á«£ØædG äGQOÉ°üdG ≈∏Y º¡JGOGôjEG »a ¿hóªà©j øjòdG ôFGõédGh Éjô«é«fh Ójhõæa ∂dòdh á«£ØædG äGQOÉ°üdG ≈∏Y º¡JGOGôjEG »a ¿hóªà©j øjòdG ôFGõédGh Éjô«é«fh Ójhõæa

.ájQÉédG º¡JÉHÉ°ùMh º¡JÉ«fGõ«e »a GójGõàe GõéY ¿ƒ¡LGƒj º¡fEÉa.ájQÉédG º¡JÉHÉ°ùMh º¡JÉ«fGõ«e »a GójGõàe GõéY ¿ƒ¡LGƒj º¡fEÉa
 §Øæ∏d IQó°üªdG á«é«∏îdG ∫hódG ¿EÉa §ØædG QÉ©°SCG ¢VÉØîfG QGôªà°SG ¢VGôàaG ¿G ±É°VGh §Øæ∏d IQó°üªdG á«é«∏îdG ∫hódG ¿EÉa §ØædG QÉ©°SCG ¢VÉØîfG QGôªà°SG ¢VGôàaG ¿G ±É°VGh
 áeOÉ≤dG ¢ùªîdG äGƒæ°ùdG ióe ≈∏Y á«ÑæLC’G É¡dƒ°UCG »a Gô«Ñc É©LGôJ ó¡°ûJ ¿CG øμªj áeOÉ≤dG ¢ùªîdG äGƒæ°ùdG ióe ≈∏Y á«ÑæLC’G É¡dƒ°UCG »a Gô«Ñc É©LGôJ ó¡°ûJ ¿CG øμªj
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG øe áÄªdG »a  »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG øe áÄªdG »a 5959 ≈dEG ΩÉ©dG É¡æjO »dÉªLEG ™ØJôj ¿CG øμªj Éªæ«H ≈dEG ΩÉ©dG É¡æjO »dÉªLEG ™ØJôj ¿CG øμªj Éªæ«H
 á°üM ≈∏Y ®ÉØë∏d áaOÉ¡dG  è«∏îdG  ∫hO äÉ«é«JGôà°S ™°†îJ »dÉëdG  ƒjQÉæ«°ù∏d É≤ahh á°üM ≈∏Y ®ÉØë∏d áaOÉ¡dG  è«∏îdG  ∫hO äÉ«é«JGôà°S ™°†îJ »dÉëdG  ƒjQÉæ«°ù∏d É≤ahh

.QÉÑàN’G ≈dEG áØ∏μàdG ô©°ùH ¥ƒ°ùdG.QÉÑàN’G ≈dEG áØ∏μàdG ô©°ùH ¥ƒ°ùdG
 1616 »a ¢SÉ°SCG  á£≤f  »a ¢SÉ°SCG  á£≤f 2525 ∫ó©ªH IóëàªdG äÉj’ƒdG »a IóFÉØdG QÉ©°SCG  ™aQ ≈dG QÉ°TGh ∫ó©ªH IóëàªdG äÉj’ƒdG »a IóFÉØdG QÉ©°SCG  ™aQ ≈dG QÉ°TGh
 IóFÉØdG  ô©°S  ióe  IOÉjõH  »cô«eC’G  »dGQóØdG  »WÉ«àM’G  ΩÉ«b  ™e   IóFÉØdG  ô©°S  ióe  IOÉjõH  »cô«eC’G  »dGQóØdG  »WÉ«àM’G  ΩÉ«b  ™e  20152015  ôÑª°ùjO ôÑª°ùjO

.áÄªdG »a .áÄªdG »a 0.50.5 h  h 0.250.25 ø«H Ée ≈dEG ájƒÄe á£≤f ™HôH »°SÉ°SC’G ø«H Ée ≈dEG ájƒÄe á£≤f ™HôH »°SÉ°SC’G

 ∫ó©ªH   ∫ó©ªH  20162016  ΩÉY  ∫ÓN  ´ÉØJQ’G  øe  Gójõe  IóFÉØdG  QÉ©°SCG  ó¡°ûJ  ¿CG  ƒZGQ  ™bƒJh ΩÉY  ∫ÓN  ´ÉØJQ’G  øe  Gójõe  IóFÉØdG  QÉ©°SCG  ó¡°ûJ  ¿CG  ƒZGQ  ™bƒJh
 á«cô«eC’G  äGóæ°ùdG  ¿EG  å«M  áÄªdG  »a   á«cô«eC’G  äGóæ°ùdG  ¿EG  å«M  áÄªdG  »a  1.3751.375  áÑ°ùæH  Qó≤j  ±ó¡à°ùe  §°Sƒàe áÑ°ùæH  Qó≤j  ±ó¡à°ùe  §°Sƒàe
 √òg …ODƒJ ±ƒ°S á«ªdÉY á«°SÉ«b äGô°TDƒe πãªJ IóëàªdG äÉj’ƒdG »a IóFÉØdG QÉ©°SCGh √òg …ODƒJ ±ƒ°S á«ªdÉY á«°SÉ«b äGô°TDƒe πãªJ IóëàªdG äÉj’ƒdG »a IóFÉØdG QÉ©°SCGh
 πc áª«b ô««¨Jh IóëàªdG äÉj’ƒdG »a πjƒªàdG áØ∏μJ ´ÉØJQG ≈dEG á©bƒàªdG äGOÉjõdG πc áª«b ô««¨Jh IóëàªdG äÉj’ƒdG »a πjƒªàdG áØ∏μJ ´ÉØJQG ≈dEG á©bƒàªdG äGOÉjõdG
 ∫ÉªdG ¢SCGQ Iôah ™LGôJ π©ØH º¡°SC’G ¥Gƒ°SCG ôKCÉàJ ±ƒ°Sh ºdÉ©dG AÉëfCG ™«ªL »a A»°T ∫ÉªdG ¢SCGQ Iôah ™LGôJ π©ØH º¡°SC’G ¥Gƒ°SCG ôKCÉàJ ±ƒ°Sh ºdÉ©dG AÉëfCG ™«ªL »a A»°T

.¢UÉîdG ´É£≤dG ¢VGôàbG ºéM É°†jCG ôKCÉà«d áØ∏μàdG π«∏b.¢UÉîdG ´É£≤dG ¢VGôàbG ºéM É°†jCG ôKCÉà«d áØ∏μàdG π«∏b
 20082008 ΩÉY »a á«ªdÉ©dG á«dÉªdG áeRC’G ó©H ¢VGôàb’G ≈∏Y ø«°üdG ∫ÉÑbEG ¿G ≈dG QÉ°TGh ΩÉY »a á«ªdÉ©dG á«dÉªdG áeRC’G ó©H ¢VGôàb’G ≈∏Y ø«°üdG ∫ÉÑbEG ¿G ≈dG QÉ°TGh
 èJÉædG  øe áÄªdG  »a   èJÉædG  øe áÄªdG  »a  240240  ≈dEG  π°Uh …òdGh  ¿ÉªàF’G  ºéM »a ô«Ñc ´ÉØJQG  ≈dEG  iOG ≈dEG  π°Uh …òdGh  ¿ÉªàF’G  ºéM »a ô«Ñc ´ÉØJQG  ≈dEG  iOG
 ¿ÉªàFÓd ójGõàªdG ƒªædG …ODƒj å«M  ¿ÉªàFÓd ójGõàªdG ƒªædG …ODƒj å«M 20152015 øe ådÉãdG ™HôdG ájÉ¡f »a »dÉªLE’G »∏ëªdG øe ådÉãdG ™HôdG ájÉ¡f »a »dÉªLE’G »∏ëªdG

.á«fƒjóªdG º«î°†J ≈dEG ÉÄ«£H ÉjOÉ°üàbG Gƒªf ó¡°ûJ Iôàa ¿ÉHEG.á«fƒjóªdG º«î°†J ≈dEG ÉÄ«£H ÉjOÉ°üàbG Gƒªf ó¡°ûJ Iôàa ¿ÉHEG
 äÉj’ƒdG ó©H ºdÉ©dG »a ¥ƒ°S ôÑcCG ådÉK Ωƒ«dG íÑ°UCG á«æ«°üdG äGóæ°ùdG ¥ƒ°S ¿G ø«Hh äÉj’ƒdG ó©H ºdÉ©dG »a ¥ƒ°S ôÑcCG ådÉK Ωƒ«dG íÑ°UCG á«æ«°üdG äGóæ°ùdG ¥ƒ°S ¿G ø«Hh
 ºéM ƒªf ™e »cô«eCG  Q’hO ¿ƒ«dôJ  ºéM ƒªf ™e »cô«eCG  Q’hO ¿ƒ«dôJ 5.65.6  »dGƒM ≈dEG  É¡ªéM π°Uhh ¿ÉHÉ«dGh  IóëàªdG »dGƒM ≈dEG  É¡ªéM π°Uhh ¿ÉHÉ«dGh  IóëàªdG
 øe  äGôjòëJ  ≈dEG  iOCG  Ée   øe  äGôjòëJ  ≈dEG  iOCG  Ée  20152015  ΩÉ©dG  »a  áÄªdG  »a   ΩÉ©dG  »a  áÄªdG  »a  5656  ∫ó©ªH  äGóæ°ùdG  QGó°UEG ∫ó©ªH  äGóæ°ùdG  QGó°UEG

.¥ƒ°ùdG »a áYÉ≤ØdG ¬Ñ°ûj ™°Vh á¡LGƒe.¥ƒ°ùdG »a áYÉ≤ØdG ¬Ñ°ûj ™°Vh á¡LGƒe
 äôKCG ø«°üdG »a …OÉ°üàb’G DƒWÉÑàdGh »YÉæ°üdG êÉàfE’G ™LGôJ øe ±hÉîªdG ¿G í°VhGh äôKCG ø«°üdG »a …OÉ°üàb’G DƒWÉÑàdGh »YÉæ°üdG êÉàfE’G ™LGôJ øe ±hÉîªdG ¿G í°VhGh

.Iô«Ñc •ƒ¨°†d á«°ù«FôdG ™∏°ùdG QÉ©°SCG â°Vô©Jh á«ªdÉ©dG ¥Gƒ°SC’G ≈∏Y.Iô«Ñc •ƒ¨°†d á«°ù«FôdG ™∏°ùdG QÉ©°SCG â°Vô©Jh á«ªdÉ©dG ¥Gƒ°SC’G ≈∏Y
 ¿CG øμªj äGóæ°ùdGh º¡°SC’G ø«H »Ñ∏°ùdG •ÉÑJQ’G øe äGƒæ°S ô°ûY ó©H{ ¿G ƒZGQ ∫Ébh ¿CG øμªj äGóæ°ùdGh º¡°SC’G ø«H »Ñ∏°ùdG •ÉÑJQ’G øe äGƒæ°S ô°ûY ó©H{ ¿G ƒZGQ ∫Ébh
 ´ÉØJQG É¡≤aGôj GQGô≤à°SG πbCG ábÓY ≈dEG  ´ÉØJQG É¡≤aGôj GQGô≤à°SG πbCG ábÓY ≈dEG 20162016 ΩÉ©dG »a óFGƒØdG QÉ©°SCG äÉeó°U …ODƒJ ΩÉ©dG »a óFGƒØdG QÉ©°SCG äÉeó°U …ODƒJ

.zá«ªdÉ©dG ájó≤ædG á°SÉ«°ùdG »a á«HÉÑ°Vh ºî°†àdG ä’ó©e »a.zá«ªdÉ©dG ájó≤ædG á°SÉ«°ùdG »a á«HÉÑ°Vh ºî°†àdG ä’ó©e »a
 •ƒëJ ¥GQhCÉc É¡àfÉμe äGóæ°ùdG ó≤ØJ ¿CG{ á«fÉμeG ≈dG ƒZGQ QÉ°TG ƒjQÉæ«°ùdG Gòg øª°Vh •ƒëJ ¥GQhCÉc É¡àfÉμe äGóæ°ùdG ó≤ØJ ¿CG{ á«fÉμeG ≈dG ƒZGQ QÉ°TG ƒjQÉæ«°ùdG Gòg øª°Vh

.zAGOC’G á©LGôàe º¡°SC’G πHÉ≤e »a Ió«L.zAGOC’G á©LGôàe º¡°SC’G πHÉ≤e »a Ió«L
 IOÉjõdG âéàf óbh Q’hO ¿ƒ«dôJ  IOÉjõdG âéàf óbh Q’hO ¿ƒ«dôJ 6060 øe ÜôàbG ób »ªdÉ©dG øjódG ºéM »dÉªLEG ¿CG ôcPh øe ÜôàbG ób »ªdÉ©dG øjódG ºéM »dÉªLEG ¿CG ôcPh
 PG  áÄ°TÉædG  ¥Gƒ°SC’G  äGOÉ°üàbG  »a  ¢üNC’G  ≈∏Yh  á«dÉªdG  ô«Z  äÉcô°ûdG  ¿ƒjO  øY PG  áÄ°TÉædG  ¥Gƒ°SC’G  äGOÉ°üàbG  »a  ¢üNC’G  ≈∏Yh  á«dÉªdG  ô«Z  äÉcô°ûdG  ¿ƒjO  øY
 áLƒªdG{ ìÓ£°UG ¿ƒjódÉH á∏≤ãªdG áÄ°TÉædG ¥Gƒ°SC’G É¡¡LGƒJ »àdG äÉjóëàdG ≈∏Y ≥∏£j áLƒªdG{ ìÓ£°UG ¿ƒjódÉH á∏≤ãªdG áÄ°TÉædG ¥Gƒ°SC’G É¡¡LGƒJ »àdG äÉjóëàdG ≈∏Y ≥∏£j

.á«dÉªdG áeRC’G øe záãdÉãdG.á«dÉªdG áeRC’G øe záãdÉãdG
 ƒªædG DƒWÉÑJh É¡JÉjƒà°ùe ≈fOCG ≈dEG ™∏°ùdG QÉ©°SCG ™LGôJ øY áLƒªdG √òg èàæJ ¿G ™bƒJh ƒªædG DƒWÉÑJh É¡JÉjƒà°ùe ≈fOCG ≈dEG ™∏°ùdG QÉ©°SCG ™LGôJ øY áLƒªdG √òg èàæJ ¿G ™bƒJh

.»ªdÉ©dG ºî°†àdG ∫ó©e ¢VÉØîfGh ø«°üdG »a …OÉ°üàb’G.»ªdÉ©dG ºî°†àdG ∫ó©e ¢VÉØîfGh ø«°üdG »a …OÉ°üàb’G
 ΩÉY òæe áÄ°TÉædG ¥Gƒ°SC’G ≈dEG ∫GƒeC’G ¢ShDhQ äÉ≤aóJ »a GOÉM É°VÉØîfG ∑Éæg ¿EG ∫Ébh ΩÉY òæe áÄ°TÉædG ¥Gƒ°SC’G ≈dEG ∫GƒeC’G ¢ShDhQ äÉ≤aóJ »a GOÉM É°VÉØîfG ∑Éæg ¿EG ∫Ébh
 á«ÑæLC’G äÉ≤aóàdG ¢†ØîæJ ¿CG íLôªdG øeh  á«ÑæLC’G äÉ≤aóàdG ¢†ØîæJ ¿CG íLôªdG øeh 20152015 ΩÉY »a ®ƒë∏e ™LGôJ ™e  ΩÉY »a ®ƒë∏e ™LGôJ ™e 20142014
 äÉ≤aóàdG ´ÉØJQG ™e  äÉ≤aóàdG ´ÉØJQG ™e 20082008 ΩÉY »a É¡«∏Y âfÉc »àdG äÉjƒà°ùªdG ¿hO Ée ≈dEG IOQGƒdG ΩÉY »a É¡«∏Y âfÉc »àdG äÉjƒà°ùªdG ¿hO Ée ≈dEG IOQGƒdG
 ¥Gƒ°SC’G  ≈dEG  á©bƒàªdG  á«aÉ°üdG  ∫Gƒ`̀eC’G  ¢`̀ShDhQ  äÉ≤aóJ  íÑ°üàd  IQOÉ°üdG  á«∏ëªdG ¥Gƒ°SC’G  ≈dEG  á©bƒàªdG  á«aÉ°üdG  ∫Gƒ`̀eC’G  ¢`̀ShDhQ  äÉ≤aóJ  íÑ°üàd  IQOÉ°üdG  á«∏ëªdG

.19881988 ΩÉY òæe ≈dhC’G Iôª∏d á«Ñ∏°S  ΩÉY òæe ≈dhC’G Iôª∏d á«Ñ∏°S 20152015 ΩÉY »a áÄ°TÉædG ΩÉY »a áÄ°TÉædG

��  πHCG …OÉg

��  QÉ°ùédG QÉ°ùL ��  ÖbÉãdG OÉªY

��  zõcôªdG{ AÓªY ΩÉeCG k É°VôY Ωó≤j ƒZGQ

��  »Ø«æªdG ∫OÉY /

 :»ehó≤dG :»ehó≤dG
 ™jQÉ°ûªdG ™jQÉ°ûªdG

 áÄa Ö£≤à°ùJ áÄa Ö£≤à°ùJ
 IOóëeh áæ«©e IOóëeh áæ«©e

 øjôªãà°ùªdG øe øjôªãà°ùªdG øe
øjõ«ªªdGøjõ«ªªdG��  »ehó≤dG ó«dh

��    :…ôgƒédG ÜÉHQ-âÑàc

 ≈dG á¡LƒªdG zIQÉéàdG{ IƒYO º«ª©J á«LQÉîdG ôjRh ÖFÉf áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh âÑdÉW ≈dG á¡LƒªdG zIQÉéàdG{ IƒYO º«ª©J á«LQÉîdG ôjRh ÖFÉf áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh âÑdÉW
 ¢Vô©e ¢ûeÉg ≈∏Y ΩÉ≤«°S …òdG ∫ÉªY’G ∫ÉLôd ≈≤à∏e ó≤Y ¿CÉ°ûH âjƒμdG ádhO »a AGôØ°ùdG ¢Vô©e ¢ûeÉg ≈∏Y ΩÉ≤«°S …òdG ∫ÉªY’G ∫ÉLôd ≈≤à∏e ó≤Y ¿CÉ°ûH âjƒμdG ádhO »a AGôØ°ùdG
 2222 Ωƒj ¢VQÉ©ªdG  áYÉ≤H âjƒμdG  áYÉæ°Uh IQÉéJ áaôZ »a ∫h’G »dhódG  …QÉéàdG  âjƒμdG Ωƒj ¢VQÉ©ªdG  áYÉ≤H âjƒμdG  áYÉæ°Uh IQÉéJ áaôZ »a ∫h’G »dhódG  …QÉéàdG  âjƒμdG
 áî°ùf ≈∏Y { á°SÉ«°ùdG{ â∏°üM ÜÉàc »a { á«LQÉîdG IQGRh zIQÉéàdG{ âYO . …QÉédG ôjGôÑa áî°ùf ≈∏Y { á°SÉ«°ùdG{ â∏°üM ÜÉàc »a { á«LQÉîdG IQGRh zIQÉéàdG{ âYO . …QÉédG ôjGôÑa
 äGQÉe’G  »gh  QƒcòªdG  ¢Vô©ªdG  »a  ácQÉ°ûªdG  ∫hódG  äGQÉØ°S  ≈∏Y  IƒYódG  º«ª©J  ¬æe äGQÉe’G  »gh  QƒcòªdG  ¢Vô©ªdG  »a  ácQÉ°ûªdG  ∫hódG  äGQÉØ°S  ≈∏Y  IƒYódG  º«ª©J  ¬æe
 áμ∏ªe  ,Góædƒg  áμ∏ªe  ,IóëàªdG  áμ∏ªªdG  ,ô£b  ádhO  ,¿ÉªY  áæ£∏°S  ,IóëàªdG  á«Hô©dG áμ∏ªe  ,Góædƒg  áμ∏ªe  ,IóëàªdG  áμ∏ªªdG  ,ô£b  ádhO  ,¿ÉªY  áæ£∏°S  ,IóëàªdG  á«Hô©dG
 ,¿GOƒ°ùdG  ájQƒ¡ªL  ,á«Hô©dG  ô°üe  ájQƒ¡ªL  ,á«HƒæédG  ÉjQƒc  ,¿ÉHÉ«dG  ,É«fGôchG  ,É«fÉÑ°SG ,¿GOƒ°ùdG  ájQƒ¡ªL  ,á«Hô©dG  ô°üe  ájQƒ¡ªL  ,á«HƒæédG  ÉjQƒc  ,¿ÉHÉ«dG  ,É«fGôchG  ,É«fÉÑ°SG
 ,á«fGôj’G á«eÓ°S’G ájQƒ¡ªédG  ,øª«dG  ájQƒ¡ªL ø«£°ù∏a ,¥Gô©dG  ,á«°ùfƒàdG  ájQƒ¡ªédG ,á«fGôj’G á«eÓ°S’G ájQƒ¡ªédG  ,øª«dG  ájQƒ¡ªL ø«£°ù∏a ,¥Gô©dG  ,á«°ùfƒàdG  ájQƒ¡ªédG
 ,É«Hƒ«KG ,¿ÉJƒH áμ∏ªe ,ÉfÉZ ,á«cGôà°T’G á«WGô≤ªjódG ÉμfÓjô°S ,á«eÓ°S’G ¿Éà°ùcÉH ,óæ¡dG ,É«Hƒ«KG ,¿ÉJƒH áμ∏ªe ,ÉfÉZ ,á«cGôà°T’G á«WGô≤ªjódG ÉμfÓjô°S ,á«eÓ°S’G ¿Éà°ùcÉH ,óæ¡dG
 iôNG á¡L øe  . á«Ñ©°ûdG ¢ûjOÓ¨æH ájQƒ¡ªL ,∫Éeƒ°üdG ájQƒ¡ªL ,á«WGô≤ªjódG á«dGQóØdG iôNG á¡L øe  . á«Ñ©°ûdG ¢ûjOÓ¨æH ájQƒ¡ªL ,∫Éeƒ°üdG ájQƒ¡ªL ,á«WGô≤ªjódG á«dGQóØdG
 äÉcô°ûdGh á«dhódG äÉ¡édG ≈dG äGƒYO â¡Lh áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh ¿G ≈dEG QOÉ°üe äQÉ°TCG äÉcô°ûdGh á«dhódG äÉ¡édG ≈dG äGƒYO â¡Lh áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh ¿G ≈dEG QOÉ°üe äQÉ°TCG
 Gò¡H ácQÉ°ûª∏d ∫ÉªYC’Gh ∫ÉªdG ∫ÉLQh äÉcô°ûdGh øjóªà©ªdG »°SÉeƒ∏ÑjódG ∂∏°ùdG AÉ°†YCGh Gò¡H ácQÉ°ûª∏d ∫ÉªYC’Gh ∫ÉªdG ∫ÉLQh äÉcô°ûdGh øjóªà©ªdG »°SÉeƒ∏ÑjódG ∂∏°ùdG AÉ°†YCGh
 ÉgOóY RhÉéJ á«ª°SQ äÉ¡L IóY ácQÉ°ûªH ≈¶ëj ¢Vô©ªdG ¿G ≈dG áàa’ ,»dhódG ¢Vô©ªdG ÉgOóY RhÉéJ á«ª°SQ äÉ¡L IóY ácQÉ°ûªH ≈¶ëj ¢Vô©ªdG ¿G ≈dG áàa’ ,»dhódG ¢Vô©ªdG
 äÉ°ù°SDƒªdGh  ájQÉéàdG  ÖJÉμªdGh  ≥MÓªdGhG  äGQÉØ°ùdGhG  ∫hódG  AGƒ°S  á¡L   äÉ°ù°SDƒªdGh  ájQÉéàdG  ÖJÉμªdGh  ≥MÓªdGhG  äGQÉØ°ùdGhG  ∫hódG  AGƒ°S  á¡L  3030  øe  ôãcCG øe  ôãcCG

. á«ªdÉ©dGh á«ª«∏bE’Gh á«∏ëªdG äÉcô°ûdGh. á«ªdÉ©dGh á«ª«∏bE’Gh á«∏ëªdG äÉcô°ûdGh
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