
قالت اجلمعية اإلقتصادية الكويتية 
سرعة تفاعل وزارة املالية م��ع بيانها 
املنشور بتاريخ 23 يوليو 2017 واخلاص 
باملبالغ املسحوبة من االحتياطي العام 
ل��ل��دول��ة ح��ي��ث ع��ق��د اج��ت��م��اع م��ع ممثلي 
اجلمعية اإلقتصادية الكويتية بطلب من 
معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
املالية ملناقشة هذه املبالغ واستيضاحها 
بحضور العضو املنتدب للهيئة العامة 
لالستثمار و وكيل وزارة املالية و الوكالء 
املساعدين املختصني. ولقد استنتجنا بعد 
اإلط��الع و املناقشة ع��دة حقائق نوردها 

باآلتي:
 نؤكد ما ورد في بياننا السابق بأن 
ه��ن��اك س��ح��وب��ات م��ن االحتياطي العام 
خارج ميزانية الدولة إال أنها تتم بغطاء 

تشريعي و رقابي.
 أن اجابة الوزير هي على قدر ما يطلبه 
السيد العضو في سؤاله البرملاني وهو 
اجمالي السحوبات من االحتياطي العام 
وأنها ال متثل بأي حال العجز التراكمي 
للثالث سنوات املذكورة. وهو األمر الذي 
لم تنقله وكالة األنباء الكويتية )كونا( 

بتصريح الناطق الرسمي ل��وزارة املالية 
بتاريخ 16 يوليو 2017.

أن هناك تصاريح متناقضة ناجمة عن 
س��وء فهم من اجلهات االعالمية او عدم 
توضيح للمصطلحات من قبل اجلهات 
املعنية وه��و ما ي��ؤدي ال��ى اث��ارة شكوك 

املجتمع املدني.
أن وزارة امل��ال��ي��ة مم��ث��ل��ة ب��ال��وزي��ر 

والقيادات تعاملوا مبطلق الشفافية مع 
املجتمع املدني في توضيح كافة النقاط 
وهو ما طالبنا به احلكومة بشكل عام. كما 
ابدوا استعدادهم لتوضيح أي لبس يتعلق 

باملالية العامة للدولة.
أن امل��ب��ال��غ امل��ال��ي��ة امل��س��ح��وب��ة من 
االح��ت��ي��اط��ي ال��ع��ام خ���الل 3 س��ن��وات و 
البالغة 28,575 مليار د.ك ال متثل العجز 
املالي للدولة في الفترة املاضية وهو ما لم 
يتم توضيحه في السابق بل هي موزعة 
على ع��دة بنود من ضمنها العجز املالي 

للدولة.
وإمي��ان��اً ب��دور اجلمعية اإلقتصادية 
الكويتية املهني واملجتمعي وعلى إثر هذه 
احلقائق فإننا نناشد السلطتني التنفيذية 
و التشريعية بتقنني اللجوء لالحتياطي 
ال��ع��ام ب��ق��در اإلم��ك��ان ف��ي ظ��ل ال��ظ��روف 
احلالية وغموض مستقبل أسعار النفط. 
كما نطالب املسؤولني ووسائل اإلع��الم 
بتحري الدقة و احل��رص على توضيح 
كافة املفاهيم و األرق��ام املتعلقة باحلالة 
املالية للدولة قبل نشرها بشكل رسمي 

تعزيزاً للشفافية ومهنية العمل.

قال نائب املدير العام لشركة دار 
اجل��وار العقارية عماد عبد الغّفار, 
ان ندرة الفرص العقارية في السوق 
احمل��ل��ي ت��ض��غ��ط ع��ل��ى ال��ش��رك��ات 
للبحث ع��ن مشاريع ف��ي االس���واق 
املجاورة وخصوصا في سوق اململكة 
العربية السعودية الذي يشهد منوا 
مضطردا في القطاع العقاري مدعوما 
بالنمو السكاني املتزايد واملشاريع 
احلكومية العمالقة واخلطط الرامية 
ملساهمة القطاع في اجمالي الناجت 
احمللي مبا يزيد عن 10 % . واضاف 
عبد الغفار ف��ي بيان صحافي , ان 
شركة دار اجل��وار العقارية تسعى 
القتناص فرص مجدية في السوقني 
السعودي والتركي مشيرا الى إقبال 
واسع من قبل املستثمرين واملواطنني 
على مشروع فندق دار اجلوار اململوك 
بالكامل للشركة  ف��ي مكة املكرمة 
بحي ال��ع��زي��زي��ة وال���ذي يبعد عن 
احل��رم أق��ل من 3 كيلومترات  وأقل 

من 1000 متر عن محبس اجلن على 
الطرق العام ش��ارع الهدا . وق��ال ان 
الفندق يتكون من 21 طابقا ويحتوي  
على  80 جناحا و 60 غرفة ويسع 
الفندق لعدد 1000 حاج مشيرا الى 
ان شركة دار اجلوار العقارية تطرح  
فترات انتفاع ملدة 25 عاما بأسعار 
تنافسية لعمالئها في الكويت ودول 
مجلس ال��ت��ع��اون اخلليجي . وعن 
مشاريع الشركة في تركيا قال عبد 
الغّفار, إن الشركة أنهت أعمال البناء 
في مشروع »بلوليك« بالكامل, وهو 
مشروع النخبة من حيث التصميم 
واملوقع واخلصوصية واخلدمات, 
إذ يتميز مبوقعه الفريد على بحيرة 
كوشيكشيكماجيك, وإطاللته اخلالبة 
على البحيرة التاريخية, وقربه من 

مطار اتاتورك الدولي.
ام��ا عن مشروع ت��ارا سيتي فقال 
انه يقع في قلب اسطنبول االوربية 
على بعد عشر دق��ائ��ق س��ي��را على 

االق���دام م��ن م��ي��دان تقسيم الشهير 
وبجوار جامعة بيوغلو بقلب املنطقة 
التجارية واالكثر حيوية بإسطنبول 
بالقسم االورب��ي ويتكون املشروع 
من 4 اب��راج بها كافة اخلدمات وبها 
ثالث طوابق من احمل��الت التجارية 
ويبلغ عددها 128 محل جتاري من 
كافة املاركات العاملية وعدد 363 من 
الوحدات السكنية متعددة املساحات 
بداية من غرفة + صالة وحتى ثالث 

غرف وصالة.
وحت��دث عبد الغفار عن مشروع 
ناتورا دوجا سيتي واصفا اياه باكبر 
مشاريع شركة دار اجلوار العقارية 
بالعاصمة التركية أن��ق��رة وتبلغ 
مساحته  124 الف متر مربع وهو 
عبارة عن مدينة متكاملة تتكون من 
1500 شقة و60 فيال وثالث موالت 
جتارية وفندق خمس جنوم وشقق 
فندقية مستشفى وكلية دراس��ات 
باإلضافة ال��ى املالعب واملساحات 

اخل���ض���راء وامل��س��ط��ح��ات امل��ائ��ي��ة 
وبحيرة صناعية ومطاعم وكافيها 
وك��اف��ة اخل��دم��ات وت��ط��رح الشركة 
وحدات سكنية بأسعار تنافسية على 
مستوى السوق الداخلي واخلارجي 

باإلضافة الى تسهيالت في السداد .
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عماد عبد الغّفار

إقبال واسع على مشاريع الشركة في السعودية وتركيا 

عبد الغّفار: »دار اجلوار« تتطلع إلى فرص 
مجدية في أسواق خليجية 
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شعار اجلمعية االقتصادية

اجلمعية االقتصادية: املبالغ املسحوبة 
من االحتياطي ال متثل العجز املالي

»التجاري«  يقدم 
خصومات خاصة لعمالئه 

لدى عيادة امليدان
 

أعلن البنك التجاري الكويتي عن تقدمي خصم نسبته 
%25 حلاملي بطاقات التجاري لدى جميع فروع عيادة 
امليدان وذلك على مجموعة من اخلدمات املقدمة والتي 
تشمل شريحة واسعة كاخلدمات الوقائية والتجميلية 
والتقوميية وطب أسنان العائلة وعالج اللثة وزراعة 
األسنان واجلسور والتيجان والتنظيف واالشعة وخدمة 

البنج املوضعي وطب أسنان األطفال.
ميكن جلميع العمالء االستفادة من هذا العرض عند 
استخدام بطاقات اخلصم أو بطاقات االئتمان الصادرة 
لهم من البنك التجاري الكويتي. ويسري هذا العرض 

لغاية 2017/12/31
ويحرص البنك التجاري الكويتي دوم��اً على تقدمي 
أفضل ال��ع��روض واخل��ص��وم��ات لعمالئه ف��ي الكويت 
وذل��ك تعبيراً عن اعتزازه وتقديره لثقتهم الدائمة في 
البنك ومنتجاته وخدماته من خالل التعاون مع مقدمي 
اخلدمات الصحية املتميزين مثل عيادة امليدان التي تتمتع 
بوجود راسخ في الكويت وتتبع أفضل األساليب املهنية 

والتقنيات احلديثة في مجال طب الفم واألسنان.

البنوك اإلسالمية
تطلق خدماتها باملغرب 
بعد إذن املجلس العلمي

أنهت موافقة املجلس العلمي األعلى )أعلى مؤسسة 
شرعية رسمية(  على “العقود اخلاصة بفتح احلسابات 
املصرفية وع��ق��ود عمليات املرابحة” تعطيل البنوك 
التشاركية, التي ستطلق األربعاء 26 متوز يوليو في 

تسويق خدماتها. 
وصادق املجلس العلمي األعلى, على “العقود اخلاصة 
بفتح احلسابات املصرفية وعقود عمليات املرابحة في 

البنوك التشاركية”. 
وحصلت البنوك التشاركية املغربية, على العقود 
اخلاصة بفتح احلسابات املصرفية في ه��ذا النوع من 

املصارف, وعقود عمليات مرابحة, بعد املصادقة عليها.
وأعلنت مجموعة من املؤسسات املصرفية التشاركية, 
ع��ن ش��روع��ه��ا ي��وم األرب���ع���اء, بتسويق خ��دم��ات هذه 
املصارف اجلديدة, بحضور كبار املسؤولني في القطاع 

املصرفي واملالي املغربي بالعاصمة الرباط.
وكشفت مصادر “عربي21” في انتظار االنطالق 
الفعلي خلدمات التأمني التكافلي, غالبا ستقدم بعض 
املؤسسات املصرفية التشاركية على حتمل املخاطر 
امل��رت��ب��ط��ة ب��إب��رام ع��ق��ود م��راب��ح��ة الق��ت��ن��اء ال��ع��ق��ارات 

والسيارات”.
وأضافت املصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها, 
أن “اخلطوة التالية تتمثل في إط��الق الصكوك, التي 
ستتم في شهر أيلول سبتنبر, في الوقت الذي ينتظر فيه 
مهنيو القطاع املصرفي التشاركي إطالق خدمات التأمني 

التكافلي”.
ويتوقع مهنيو القطاع االستحواذ على 10 في املائة 
من حصة س��وق اخل��دم��ات املصرفية باملغرب, في ظل 
االنتظارية الكبيرة التي تطبع أوس��اط املتعاملني مع 

النظام املصرفي املغربي.
وينتظر أن تشرع مؤسسات التأمني التكافلي في تقدمي 
خدماتها في شهر م��ارس من السنة املقبلة؛ وهو ما قد 
يؤثر على اخلدمات التمويلية “مرابحة”, التي ستشرع 

املصارف في تقدميها انطالقا من األربعاء.
وكانت جلنة مؤسسات االئتمان قد أص��درت, خالل 
نوفمبر 2016, موافقتها من أجل الترخيص خلمسة بنوك 
وثالث نوافذ تشاركية, إذ مت إمتام أربعة مناشير تنظم 
هذا النشاط, وحصلت ثالثة منها على ال��رأي باملطابقة 
الصادر عن املجلس العلمي األعلى, كما يقتضي التشريع 
ذلك, ومتت مالءمة اإلطار احملاسبي ملؤسسات االئتمان 

مع خصوصيات هذا النشاط اجلديد.
وأعلن بنك املغرب, في 20 يوليوز, بشكل رسمي, أن 
البنوك التشاركية املغربية ميكنها اآلن الشروع في إجناز 
عملياتها املصرفية التجارية مبجرد التوقيع عليها من 

طرف والي البنك.
وقال مسؤولو البنك املركزي إن هذه املؤسسة أسهمت, 
إلى جانب باقي السلطات املعنية, في وضع املكونات 
األخرى الالزمة لبدء هذا النشاط, وال سيما تلك املتعلقة 

بالضرائب وإصدار الصكوك والتأمني التكافلي.
ورخ��ص بنك امل��غ��رب لعدد م��ن املؤسسات البنكية 
التقليدية إقامة مؤسسات مالية تشاركية, عن شراكات 

مع مؤسسات مالية أجنبية.

   »FXTM«: أوبك لم تعد تتحكم في 
الصناعة بنفس الطريقة التي كان عليها 

»Ooredoo« تطلق تطبيقها اجلديد 
للهواتف الذكية

ق���ال ن��ائ��ب ال��رئ��ي��س ألب��ح��اث 
السوق في FXTM جميل أحمد 
: بينما حت���اول أس����واق النفط 
احملافظة على املكاسب التي حققتها 
عقب االجتماع األخير ملنظمة أوبك, 
ما زلت غير مقتنعبأن نتيجة هذا 
االجتماع تعني شيًئا يذكر لسعر 
النفط على امل��دى الطويل. وعلى 
أي حال,تشير نبرة اخلطاب الذي 
أعقب اجتماع سانت بطرسبرغ 
إلى وحدة املشاركني في االجتماع 
وثقتهم ف��ي أن��االت��ف��اق احل��ال��ي 
خل��ف��ض اإلن��ت��اج وامل��س��ار ال��ذي 
يسيرون عليه سيؤدي في نهاية 
املطاف إل��ى إع��ادة االستقرار إلى 

األسواق.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن أن ب���وادر 
االستعداد من أح��د كبار البلدان 
املنتجة للنفط, مثل السعودية, 
إلجراء مزيد من اخلفض إلنتاجها 
من النفط تبدو رائعة في الظاهر, 
ولكن في واق��ع األم��ر ف��إن منظمة 
أوبك محاصرة مبا ميكن أن نطلق 
عليه سيناريو “املهمة املستحيلة”. 
فاملنظمة م��ح��اص��رة ب��ني مزيج 

م��ن ع��وام��الل��ت��خ��م��ة احل��ال��ي��ة في 
املعروض, فهي تتعرض لضغط 
إلج��راء املزيد من خفض اإلنتاج 
وفي الوقت نفسه فإنها ال تسيطر 
على اإلنتاج في األماكن األخ��رى 

حول العالم.
وي��رج��ع ك��ل ش���يء ف��ي نهاية 
املطاف إلى نفس املشكلة وهي أن 

منظمة أوب��ك ل��م تعد تتحكم في 
الصناعة بنفس الطريقة التي كان 
عليها األم��ر في املاضي, ولم يعد 
للمنظمة القول الفصل فيما يتعلق 
باحلجم الكلي لإلنتاج العاملي. 
وم���ع أن منظمة أوب���ك وبعض 
البلدان غير األعضاء في املنظمة 
قد أظهروا ق��دًرا كبيًرا من املرونة 
فيما يتعلق بخفض اإلنتاج, ولكن 
إذا استمروجود زيادة في اإلنتاج 
من جانب منتجني غير مشاركني 
في االتفاق فإن سعر النفط سيظل 

حتت ضغوط على املدى الطويل.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو 
ما الذي كان سيؤدي إلى االرتفاع 
الكبير في سعر النفط الذي يسعى 
منتجو النفط لتحقيقه؟ اإلجابة هي 
إعالن غير متوقع من جانب منظمة 
أوبك بشأن إجراء مزيد من خفض 
اإلنتاج مقارنةباالتفاق احلالي. 
ولكن املشكلة الرئيسية في هذا 
األم���ر ه��ي أن��ه ل��ن مينع املنتجني 
اآلخرين, مبا في ذلك منتجي النفط 
الصخري في الواليات املتحدة, من 
زيادة اإلنتاج في حالة حدوث ذلك.

أعلنت Ooredoo, عن إطالقها 
تطبيقها الرسمي بنسخته املطورة 
على أجهزة الهاتف احملمول والذي 
مينح العمالء حتكماً أكبر بالباقات 
واخلدمات بضغطة زر أينما كانوا. 
 وف����ي ب���ي���ان ص��ح��ف��ي أك���دت 
Ooredoo الكويت أن إط��الق 
ه���ذا ال��ت��ط��ب��ي��ق ي��ع��د اس��ت��ك��م��االً 
خلطتها الهادفة للتحول الرقمي, 
متاشياً مع منط استخدام العمالء 
وتبنيهم للتكنولوجيا احلديثة, 
ح��ي��ث ي��س��ت��ط��ي��ع ال��ع��م��الء من 
خ��الل التطبيق القيام بالعديد 
م��ن العمليات األس��اس��ي��ة حسب 
احتياجاتهم أينما ك��ان��وا, دون 
وسطاء, حيث يتم تسجيل دخول 
ال��ع��م��الء ع��ل��ى ل��وح��ة التحكم 
اخلاصة بحسابهم تلقائياً دون 
احل��اج��ة إلدخ���ال أي بيانات عن 

 .Ooredoo طريق شبكة
وي��ت��م��ك��ن ال��ع��م��ي��ل م���ن خ��الل 
التطبيق من االطالع على تفاصيل 
استخدامه للخدمات من مكاملات 
وإن��ت��رن��ت ورس���ائ���ل ق��ص��ي��رة, 
وحتديث أو شراء باقات تتماشى 

م��ع اس��ت��خ��دام��ه واح��ت��ي��اج��ات��ه, 
كما ميكنه دفع الفواتير أوإع��ادة 
ال��ت��ع��ب��ئ��ة,وم��ع��رف��ة ن��ق��اط��ه في 
برنامج مكافآت جنوم واالط��الع 
على ال��ش��رك��اء ال��ذي��ن يستطيع 
استبدال نقاطه معهم, كما يستطيع 
العميل أثناء السفر تشغيل خدمة

Ooredoo Passport للتجوال 
واالطالع على تفاصيل استخدامه 
لها, كل ذلك بضغطة زر من خالل 
تطبيق My Ooredoo اجلديد. 
كما يستطيع العميل م��ن خالل 
التطبيق معرفة م��واق��ع األف��رع 

القريبة منه وساعات عمل األفرع.

جميل أحمد
Ooredoo شركة 

VIVA تنقل 
عمالء الدفع

 املسبق من األحالم 
إلى الواقع

 بـ150 ألف دوالر 

أع��ل��ن��ت ش���رك���ة االت���ص���االت 
الكويتية VIVA, ع��ن إط��الق 
حملة سحوبات جديدة على جوائز 
نقدية يومية وشهرية قّيمة لعمالء 
الدفع املسبق خالل شهر أغسطس 

  .2017
واض��اف��ت ال��ش��ك��رة : بجوائز 
ن��ق��دي��ة ي��ص��ل م��ج��م��وع��ه��ا إل��ى 
150,000 دوالر أميركي, تقّدم 
VIVA لعمالئها فرصة رائعة 
لربح 1,500 دوالر أميركي يومياً 
و30,000 دوالر أميركي شهرياً. 
ويدخل العمالء السحب تلقائياً 
عند ش��راء خط “allo” جديد أو 
إعادة تعبئة خطهم عبر االستقطاع 
املباشر, تطبيق VIVA, موقع 
VIVA اإللكتروني, أجهزة الدفع 
اآلل����ي, أو ع��ب��ر االت��ص��ال مبركز 
خدمة العمالء على رقم 102, حيث 
يحصل كل عميل على 10 فرص 
مقابل كل عملية إعادة تعبئة بقيمة 
دينار كويتي, وتزيد فرص ربحه 

عند كل عملية إعادة تعبئة جديدة.

وزير الطاقة اإلماراتي : متفائلون باستمرار 
االلتزام بخفض إنتاج النفط

ق��ال وزي���ر ال��ط��اق��ة اإلم��ارات��ي 
سهيل بن محمد امل��زروع��ي  امس  
األرب��ع��اء إن��ه متفائل ب��أن منتجي 
النفط سيلتزمون باتفاق خفض 
اإلنتاج وإنه يتوقع حتسن باجتاه 

حتقيق التوازن في السوق.
واتفقت منظمة البلدان املصدرة 
ل��ل��ب��ت��رول )أوب������ك( وم��ن��ت��ج��ون 
مستقلون يوم 25 مايو أيار على مد 
اتفاق خفض اإلنتاج حتى مارس 

آذار العام املقبل.
وق����ال ال���وزي���ر ع��ل��ى ت��وي��ت��ر 
“متفائلون باستمرار االلتزام من 
جميع الدول املشاركة في اخلفض 
ون��ت��ط��ل��ع إل���ى حت��س��ن ت��دري��ج��ي 
في ت��وازن السوق خ��الل النصف 

الثاني”.
وأض��اف “دول اخلليج وعلى 
رأسها اململكة العربية السعودية 
لها ت��اري��خ م��ش��رف ف��ي االل��ت��زام 
بقرارات منظمة أوبك وهي تتحمل 
م��ع ال���ع���راق ال��ع��بء األك��ب��ر من 

اخلفض”.
وق�����ال م����ص����دران م��ط��ل��ع��ان  
ل��روي��ت��رز إن اإلم����ارات العربية 
املتحدة ستستورد أول شحنة نفط 

من الواليات املتحدة حيث يسعى 
البلد العضو في أوبك إليجاد بدائل 
ل���واردات املكثفات القطرية بعد 

األزمة الدبلوماسية.
وأوق���ف���ت اإلم������ارات واردات 
املكثفات من قطر بعدما قطعت هي 
وال��س��ع��ودي��ة وم��ص��ر والبحرين 
العالقات الدبلوماسية وخطوط 
النقل مع الدوحة إثر اتهامها بدعم 

اإلرهاب وهو ما تنفيه األخيرة.
وق����ال امل���ص���دران إن أدن���وك 
اشترت شحنة مكثفات أمريكية 
عبر مناقصة على أن تصل في 

سبتمبر أيلول.
وق��ال أح��د املصدرين إن حجم 
الشحنة غير معروف لكنها ستصل 
في ناقلة عمالقة ميكن أن حتمل ما 

يصل إلى مليوني برميل.
وامتنعت أدنوك عن التعليق.

وقالت مصادر جتارية إن أدنوك 
لديها خيارات محدودة في استيراد 
بدائل املكثفات حيث أدى الطلب 
القوي على النفط اخلفيف جدا في 
كوريا اجلنوبية وإندونيسيا إلى 

قلة اإلمدادات في آسيا.
وأج���ب���ر ذل����ك ش���رك���ة ال��ن��ف��ط 

احلكومية على البحث عن إمدادات 
من مناطق أخرى من بينها مكثفات 

الواليات املتحدة.
وقالت مصادر جتارية في وقت 
سابق إن أدنوك كانت تستورد ما 
بني مليون و1.5 مليون برميل من 

املكثفات القطرية شهريا في إطار 
اتفاق مع قطر للبترول.

واملكثفات منتج ثانوي إلنتاج 
الغاز الطبيعي والنفط ويعالج في 
وحدات التكرير إلنتاج النفتا بشكل 
أساسي وهي م��ادة بتروكيماوية 

خ��ام. وأش���ارت م��ص��ادر جتارية 
إلى أن أدن��وك اشترت مكثفات من 
السعودية لتحل محل ال��واردات 
القطرية. غير أن حجم إنتاج هذا 
النفط البديل صغير ويستهلك 

محليا عادة.

االمارات تؤكد التزامها بتقييد االنتاج

6 شركات تتقدم بطلبات لالكتتاب العام 
في السوق السعودي

155 مليار  صادرات تركيا تتجاوز 
2017 دوالر بنهاية 

تسلمت هيئة ال��س��وق املالية 
ط��ل��ب��ات م��ن س��ت ش��رك��ات إلدراج 
أسهمها في سوقي منو والرئيسية, 
في حني أبرمت 20 شركة اتفاقية مع 
مستشارين ماليني مرخصني لبدء 
إجراءات تقدمي طلب الطرح واإلدراج 
في “منو”, لكنها لم تتقدم بطلبات 

للهيئة حتى اآلن.
أكدت الهيئة أن ست طلبات قائمة 
لالكتتاب العام, أرب��ع منها لسوق 
منو واثنتني للسوق الرئيسية, فيما 
تتمثل أنشطة الشركات التي قدمت 
ملفاتها في مجال الصناعة والتجزئة 

واخلدمات اللوجستية. 

وقال وسام الفريحي؛ مدير إدارة 
الطرح واالن��دم��اج واالستحواذ في 
الهيئة خالل لقاء مع “االقتصادية” 
بحضور عبدالرحمن املشعل ووافي 
ال��ف��وزان مسؤولي الهيئة ف��ي مقر 
هيئة السوق املالية, إن االكتتابات 
التي ستدخل في السوق الرئيسية 
ستكون لشركتني جديدتني تتمثل 
أنشطتهما في التجزئة والصناعة 
وت��ق��دم��ت أوراق���ه���ا لهيئة ال��س��وق 
املالية, في حني اكتتاب شركة زهرة 
الواحة متت املوافقة عليها آخر شهر 

رمضان املاضي.
وأوض��ح الفريحي, أن الشركات 

األرب���ع التي تقدمت إلدراج��ه��ا في 
س���وق من��و ال ت���زال ملفاتها حتت 
ال���دراس���ة, يتمثل ن��ش��اط شركتني 
منهما ف��ي اخل��دم��ات اللوجستية 
والشركتني األخ��ري��ني ف��ي قطاعي 
التجزئة والصناعة. وأش��ار إلى أن 
الشركات التي أعلنت عنها “تداول” 
سابقاً قبل إط��الق سوق منو البالغ 
عددها 70 شركة, هي شركات أبدت 
رغبة في اإلدراج, إال أن توقيت التقدم 
الفعلي ل���إلدراج يخضع لظروف 
ال��ش��رك��ة وال��س��وق, مبينا أن عدد 
الشركات املدرجة في “منو” تبلغ 

تسع شركات حالياً. 

قال وزير االقتصاد التركي نهاد زيبكجي, خالل 
مؤمتر صحافي في أنقرة, إن ال��ص��ادرات التركية 
ستتجاوز 155 مليار دوالر في 2017, وإن هدف 

2018 هو بلوغ 170 مليار دوالر.
وقالت رابطة املصدرين األت��راك إن الصادرات 
التركية ازدادت 1.8 باملئة على أساس سنوي في 
يونيو إلى 12.07 مليار دوالر, في حني انخفضت 
الصادرات السنوية 0.9 باملئة إلى 142.6 مليار في 

.2016
وكان مجلس املصدرين األتراك أعلن أن الصادرات 
التركية شهدت ارتفاعا بنسبة %4 خالل شهر أبريل 
امل��اض��ي, مقارنة بالشهر ذات��ه من العام املاضي, 

لتصل قيمتها إلى 11 مليارا و866 مليون دوالر.
ووفقا إلحصاءات أصدرها املجلس, فقد شهدت 

الصادرات التركية خالل ال�12 شهرا املاضية زيادة 
نسبتها %4 مقارنة بال�12 شهرا التي سبقتها, لتبلغ 

قيمتها 145 مليارا و656 مليون دوالر.
وأشارت اإلحصاءات إلى أن قطاع السيارات تربع 
على عرش الصادرات التركية خالل الشهر املاضي؛ 
حيث بلغت قيمة صادراته 2 مليار و299 مليونا 
و136 أل��ف دوالر, ت��اله قطاع امل��الب��س اجلاهزة 
واملنسوجات بصادرات بلغت قيمتها مليار و352 
مليونا و877 ألف دوالر, ثم قطاع املواد واملنتجات 
الكيميائية بصادرات بلغت قيمتها مليارا و232 

مليونا و793 ألف دوالر.
وجاءت أملانيا على رأس الدول األكثر استيرادا 
من تركيا خالل الشهر املاضي, تلتها بريطانيا, ثم 

الواليات املتحدة, ثم إيطاليا, ثم العراق.


