
ق��ال تقرير الشال االسبوعي الصادر 
بخصوص  ورقة »اجلمعية االقتصادية 
ال��ك��وي��ت��ي��ة« : م���ا ن��ش��ر ف���ي ال��ص��ح��اف��ة 
األس��ب��وع ال��ف��ائ��ت، يفترض أن��ه ال��ورق��ة 
الثانية »للجمعية االقتصادية الكويتية« 
بعنوان »رسالة إلى صناع القرار«، وكانت 
اجلمعية ق��د ق��دم��ت ورق���ة أخ���رى ضمن 
مجموعة من األوراق واآلراء ش��ارك في 
تقدميها جهات إختصاص حكومية قبل أقل 
من شهر من نشر الورقة الثانية. والورقة 
اجلديدة هي ثالثة األوراق اجلديدة التي 
شاركت نفس الركائز تقريباً خالل بضعة 
أسابيع من ال��زم��ن، أواله���ا، كانت ورقة 
أساتذة اجلامعة حتت عنوان »قبل فوات 
األوان«، وثانيها، ورق��ة »غرفة جتارة 
وصناعة الكويت« حتت عنوان »إن وطننا 
في خطر«، والركائز وإن إختلفت صيغة 
التعبير عنها، تتفق، ليس فقط على عدم 
إستدامة االقتصاد، وعدم إستدامة املالية 
العامة، وع��دم إستدامة ميزان العمالة، 
وإمن����ا إس��ت��م��رار إت��س��اع ف��ج��وات تلك 
اإلختالالت.  ورقة »اجلمعية االقتصادية« 
تتحدث ع��ن خلل هيكلي إنتاجي ناجت 
عن هيمنة قطاع ع��ام ضعيف اإلنتاجية 

وعالي التكلفة، واألمر هنا ليس له عالقة 
بامللكية عامة كانت أو خاصة، وإمنا بسوء 
اإلدارة، لذلك هو قطاع بسبب سوء إدارته، 
ال ميكن أن يخلق ف��رص عمل مواطنة 
مستدامة. واملالية العامة في تقدير الورقة 
غير مستدامة، فاإلنفاق العام غير مرن 
تستقطع الرواتب واألجور والدعوم أكثر 
من %70 من حجمه، واحلساب اخلتامي 
للسنة املالية الفائتة أي ما قبل »كورونا«، 
ل��م ي��أت بجديد فقد سجل ع��ج��زاً كبيراً 
للموازنة العامة، وارتفاع العجز للسنة 

املالية احلالية أكد عدم اإلستدامة الناجتة 
عن عمق التبعية للنفط، ومستقبل الطلب 
على النفط يضعف ومخالف ملاضيه. 
والكارثة القادمة في تعريف الورقة هي 
أن ك��ل املعلن م��ن ج��ان��ب احلكومة ع��ن 
اإلص��الح، مج��رد إسطوان��ة مشروخ�ة، 
وحتق�ق  الكارثة قضية وقت، فبعد جفاف 
سيولة اإلحتياطي العام، س��وف يتبعه 
إستنزاف إحتياطي األجيال القادمة. لذلك، 
تعتقد الورقة، أن املضي في السياسات 
احلالية، اقتصادية ومالية، سوف يعني 

عجز مؤكد عن إستيعاب نحو 325 ألف 
خريج مواطن ق��ادم إلى سوق العمل في 

السنوات العشرين القادمة.
وإل��ى جانب اإلس���اءة غير املستحقة 
للبلد، التي بات إسمها يتصدر الصحف 
العاملية بالعناوين اخلطأ حول الفضائح 
واجل���رائ���م امل��ال��ي��ة، ب��ات��ت ال��ب��ل��د تفقد 
تصنيفاتها اإلئتمانية اجليدة، وذلك يظل 
حتصيل ح��اص��ل ن��اجت ع��ن س��وء إدارة 
االقتصاد. إنها ال مباالة اإلدارة العامة 
التي سيطرت على املشهد االقتصادي 
وأدخلته في دهاليز السياسة، في زمن 
لم يعد فيه ما يكفي من امل��وارد إلستمرار 
النهج ال��ق��دمي ف��ي ت��وزي��ع ال��ث��روة على 
امل��واط��ن��ن م��ن دون تنميتها، أو مبعنى 
آخر، أنه تعبير بديل ملصطلح اإلصطدام 
باحلائط. ونعتقد بضرورة تطرق الورقة 
إلى أصل اإليرادات في علم املالية العامة، 
وهو الدخل الضريبي املرتبط بالنشاط 
االق��ت��ص��ادي امل��س��ت��دام، ووف��ق��اً مل��ا ذكرته 
الدراسات واألوراق السابقة، البد من البدء 
بضريبة دخل على شرائح الدخل العليا، 
وذل��ك لن ميس دخل ما بن 95%-90% 

من املواطنن.

 أصدرت اللجنة العليا لوحدة تنظيم 
التأمن أربعة ق��رارات تضمنت وقف 
أرب��ع ش��رك��ات للتأمن مل��دة 60 يوما 
الرتكابها مخالفات متعددة، و على 
الشركات املوقوفة ض��رورة تصحيح 
املخالفات املنسوبة اليها خ��الل فترة 
اإليقاف، فيما يحظر عليها إصدار وثائق 
تأمن جديدة أو التجديد أو متديد وثائق 

سارية خالل فترة الوقف. 
  و على اث��ر ذل���ك، أص���درت اللجنة 
العليا كذلك ق���رارا بتحديث القائمة 
املعتمدة للشركات املؤهلة إلص��دار 
وثيقة التأمن من املسؤولية املدنية 
الناشئة عن ح��وادث امل��رور )التأمن 
اإلجباري للمركبات(، املعدة مبوجب 
اتفاقية التعاون بن وزارة الداخلية 
و ال��وح��دة، والتي يترتب عليها عدم 
قبول اصدار او جتديد رخصة املركبات 
مالم تكن وثيقة التامن املقدمة لوزارة 
الداخلية صادر عن شركة معتمدة من 

الوحدة.
 وفي هذا السياق، قال رئيس وحدة 
تنظيم التأمن محمد سليمان العتيبي 
في بيان صحافي انه مت حتديث القائمة 
املعتمدة للشركات املؤهلة إلصدار وثيقة 
التأمن من املسؤولية املدنية الناشئة 
عن ح��وادث امل��رور )التأمن اإلجباري 
للمركبات(، الفتا الى ان القائمة تضمنت 
إضافة شركة للشركات املؤهلة إلصدار 
وثيقة التأمن من املسؤولية املدنية 
الناشئة عن ح��وادث امل��رور )التأمن 

اإلجباري للمركبات(، ورفع أربع منها. 
 واكد انه وفق التحديث اجلديد أصبح 
ع��دد الشركات املؤهلة إلص��دار وثيقة 

التأمن من املسؤولية املدنية الناشئة 
عن ح��وادث امل��رور )التأمن اإلجباري 

للمركبات( 22 شركة.
 و ح���ول وق���ف ال��ش��رك��ات األرب��ع��ة 
أوض��ح نائب رئيس ال��وح��دة عبدالله 
نبيل السنان أن اس��ب��اب ال��وق��ف اتت 
بسبب مخالفة ال��ش��رك��ات امل��وق��وف 
للقانون و ق���رارات ال��وح��دة و تختلف 
هذه املخالفات من شركة ألخرى، مبينا 
أن منها التعامل م��ع ش��رك��ة وساطة 
غير م��رخ��ص ل��ه��ا، فضال ع��ن تقاضي 
مبالغ باملخالفة للقانون وال��ق��رارات 
املنظمة حتت مسمى مصروفات إدارية 
، باإلضافة ال��ى االمتناع عن استالم 
املطالبات املقدمة إليها والبت بشأنها 
طبقاً لإلجراءات واملدد احمل��ددة، و عدم 

تسوية بعض الشكاوى املقدمة ضد 
ال��ش��رك��ة و العمل على وض��ع حلول 

النهائها. 
 واك���د أن على ال��ش��رك��ات تصحيح 
املخالفات املنسوبة إليها خ��الل مدة 
اإليقاف شهرين و االل��ت��زام  بالقانون 
١٢٥ لسنة ٢٠١٩ فيشان تنظيم التامن 
و ب��ال��ق��رارات ال��ص��ادرة ع��ن ال��وح��دة، 
وااللتزام بعدم إصدار اي وثائق تأمن 
ج��دي��دة أو التجديد أو مت��دي��د وثائق 
سارية خالل فترة الوقف مبا فيها وثائق 
التامن االجباري )ضد الغير(، الفتا إلى 
أن اإليقاف  يرفع عن الشركات االربع 
ف��ي ح��ال قيامها بتصحيح املخالفات 
املنسوبة إليها قبل انقضاء مدة اإليقاف 

املنصوص عليها.

alwasat.com.kw

تعديل متطلبات الترقية من السوق الرئيسي إلى »األول«
ذكر تقرير الشال االسبوعي الصادر عن تغيير شروط 
الترقية إلى السوق األول : بالتوافق ما بن هيئة أسواق املال 
وبورصة الكويت، مت األسبوع الفائت تعديل متطلبات الترقية 
من السوق الرئيسي إلى السوق األول، وجاء تعديل املتطلبات 
ما بن التشدد في أحدها والتخفيف للثاني. وأهمية الترقية 
إلى السوق األول تكمن في ارتفاع سيولته بسبب جاذبيته 
للمستثمرين األجانب، فالسوق األول، الذي ضم 20 شركة في 

نهاية عام 2020، حصد نحو %83.6 من سيولة البورصة في 
نفس العام، ولكن البد من اإلشارة إلى انحراف السيولة إلى 
عدد قليل من الشركات يشمل السوق األول أيضاً الذي حصدت 

فيه 6 شركات نحو %77 من سيولته. 
شرطان هما األه��م للترقية إل��ى السوق األول، األول هو 
معدل السيولة اليومية للشركة، والثاني حجم الشركة أي 
قيمتها الرأسمالية -السوقية-، وتعديالت الترقية اجلديدة 

مالت بشكل واض��ح لصالح معيار السيولة على حساب 
القيمة الرأسمالية للشركة. معيار السيولة للترقية، ارتفع 
باملطلق بشكل كبير وبشكل أقل إذا ما نسب إلى سيولة السوق 
الصاعدة احملتملة وه��و معيار يتحكم في مستوى سيولة 
البورصة في سنة ما، فقد مت زيادته من 109 ألف دينار كويتي 
ملعدل السيولة اليومي للشركة إلى 138 ألف دينار كويتي 

لسنة الترقية األولى.
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التأمني وثيقة  إلصدار  املؤهلة  للشركات  املعتمدة  القائمة  حتديث 

60 يومًا الرتكابها مخالفات متعددة  »وحدة تنظيم التأمني« توقف أربع شركات 

2021« ستشهد استعراض خبرائه الجتاهات السوق احلالية  ندوة  »رؤية املركز لعام 

»املركز« ينظم ندوًة إلكترونيًة حول الفرص 
2021 االستثمارية في العام 

ف���ي ظ���ل ت��ط��ل��ع ال���ش���رك���ات في 
مختلف أنحاء العاملإلى التعافي من 
تبعات جائحة ف��ي��روس كوفيد19- 
وحتسنأوضاع األس��واق خالل العام 
2021، ينظم امل��رك��ز امل��ال��ي الكويتي 
“املركز” ن����دوة رق��م��ي��ة ب��ع��ن��وان 
“رؤية”املركز” لعام 2021: الفرص 
والتوقعات املستقبلية”،وذلك حرصاُ 
منه على دعم املستثمرين لالستفادة من 
الفرص االستثمارية التي يحملها العام 
احلالي. وستعقد الندوة يوم اإلثنن 
املوافق 18 يناير في مت��ام الساعة 6 
 ،)Zoom( مساًء عبر تطبيق زووم
وميكن احلصول على رابط التسجيل 
م��ن م��وق��ع “املركز” اإلل��ك��ت��رون��ي. 
وستعرض الندوةمجموعة مناآلراء 
املتخصصة في قطاع االستثمار، بقيادة 
فريق خبراء “املركز”،حول ظروف 

السوق احلالية، وآفاق العام 2021.
ويشملبرنامج الندوةخمس جلسات 
ح��واري��ةوع��روض تقدمييٍة متنوعة 
تغطي ق��ط��اع أس��ه��م منطقة ال��ش��رق 
األوسط وشمال أفريقيا، الدخل الثابت، 
القطاع العقاري ف��ي منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا، العقار الدولي، 
واالس��ت��ث��م��ارات ال��ع��امل��ي��ة.وس��ي��ق��دم 
املتحدثون تقييماً ألداء األسواق املختلفة 
في ظالألخبار اإليجابية بخصوص 
لقاحات فيروس كوفيد19-، وإجراءات 

التحفيز املقدمة من قبل احلكومات، 
وذل��ك بناًء على دراس���ات وتقييمات 
السوق من قبل “املركز”. وستسلط 
ال��ن��دوة ال��ض��وء على ف��ئ��ات األص��ول 
اجلذابة لعام 2021، مبا في ذلك الدخل 
الثابت والسندات والصكوك، وسيتم 
إلقاء نظرة معمقة على أداء األسهم في 
ظل انخفاض أسعار النفط، وجائحة 
ف��ي��روس ك��وف��ي��د 19-. وسيتعرف 
احل��ض��ور على ال��ف��رص االستثمارية 
املتاحة في أسواق العقارات اإلقليمية 
والدولية ضمنالفئات املختلفة مثل 
العقار السكني، املكتبي، التجزئة، 

والصناعي. 
وتضم قائمة املتحدثن من خبراء 
“املركز” علي حسن خليل، الرئيس 
التنفيذي “للمركز”؛ ب��س��ام ناصر 
العثمان،العضو املنتدب إلدارة عقار 
ال��ش��رق األوس����ط وش��م��ال أفريقيا؛ 
رشا عثمان، نائب الرئيس التنفيذي 

ألس���واق امل���ال وال��دخ��ل ال��ث��اب��ت؛ عبد 
الله امليلم،محلل أولفي إدارة العقار 
الدولي؛ فهد الرشيد، مدير األسهم في 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا؛ 
وعبداحملسن املضف،احمللل املساعد 
إلدارة االستثمارات الدولية. وسيدير 
اجللسات إم آر راغ��و، نائب الرئيس 

التنفيذي لألبحاث املنشورة.
وص��رح عبداللطيف وليد النصف، 
ال��ع��ض��و امل��ن��ت��دب إلدارة ال��ث��روات 
وتطوير األعمال، قائالً: “مثلت جائحة 
فيروس كوفيد19- حدث فريد جعل 
من الصعب التنبؤ باألحداث املقبلة، 
وخلق الكثير من التحديات التي أثرت 
على غالبية القطاعات االقتصادية 
وال��ت��ج��اري��ة خ��الل ال��ع��ام 2020. إال 
أن الفترة األخيرة شهدت ارتفاعاًفي 
معنويات املستثمرين، وبدى أصحاب 
األع��م��ال أكثر ثقة بشأن التعافي في 
املستقبل ال��ق��ري��ب م��دف��وع��ن بحالة 

التفاؤل الناشئة عن توزيع اللقاحات 
وإجراءات التحفيز اجلديدة.”

وأض�����اف ال��ن��ص��ف: “ونحن في 
“املركز”، كنا وم��ا ن��زال، نراقب عن 
كثب اجتاهات السوق وتطوراته بهدف 
استنباط ال���رؤى التي تساعدنا في 
اتخاذ قراراتنا االستثمارية الرامية 
لتخفيف امل��خ��اط��ر، وحتقيق عوائد 
مناسبةلعمالئنا.ومن خ��الل الندوة 
الرقمية، سيقدم خبراؤنا أراءهم القّيمة 
حول آفاق العام اجلديد، والتي سيكون 
من شأنها دعم املستثمرين في اتخاذ 

اخليارات االستثمارية الصحيحة”.
وي������أت������ي س����ع����ي “املركز” 
املتواصللتنظيم الندوات واملبادرات 
عبر اإلنترنت واملشاركة فيها، باإلضافة 
إلى إجراء الدراسات البحثية،في إطار 
التزامه بدعم التنمية الشاملة لالقتصاد 
الكويتي. وش��ارك “املركز” في أواخر 
العام املاضيكشريٍك داع��ٍم في ندوة 
رقمية بعنوان “االستثمار في الكويت 
- االستفادة من التحول”،والتي عقدتها 
هيئة تشجيع االستثمار املباشر في 
الكويت )KDIPA(. كما نشر”املركز” 
تقريراًيسلط الضوء على تأثير قيود 
التنقل خالجلائحة فيروسكوفيد19-، 
وأصدرتوصياٍت للعديد من القطاعات 
لتمكينها منالتغلب على التحدياتالتي 

تواجههاوضمان أمان أعمالها.
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بعد موافقة املوظف املختص .. النواع محددة من االنشطة

»التجارة «: إصدار رخص االستيراد املؤقت 
لألفراد دون مراجعة الوزارة 

أعلنت وزارة التجارة 
وال��ص��ن��اع��ة، إط���الق خدمة 
اص��دار استيراد مؤقت عبر 
اخلدمة الذاتية من االف��راد 
او م����ن م��ك��ت��ب ال��ش��رك��ة 
طالبة الترخيص  الن��واع 
محددة من االنشطة، يسمح 
بإصدار ه��ذه الرخصة عبر 
بوابة ال��وزارة االلكترونية 
اخلاصة باستقبال مراجعي 
الوزارة بعد موافقة املوظف 
Eapp.moci. .امل��خ��ت��ص

gov.kw
وق��ال��ت “ ال��ت��ج��ارة “ في 
بيان صحافي ، إن ذلك يأتي 
استكماال ملسيرة التطوير في 
وزارة التجارة والصناعة، 
داع����ي����ة ج��م��ي��ع االف������راد 
وال��ش��رك��ات ال��ى استخدام 
اخلدمة وإصدار التراخيص 
فورا عبر البوابة االلكترونية 
املذكورة أعاله بعد مراجعة 

املوظف املختص.
وأضافت، ان هذه اخلدمة  
تأتي استكماال من مشروع 
رق��م��ن��ة خ���دم���ات ال�����وزارة 
ومتهيدا خلطوات متسارعة 
إلعاد هيكلة كاملة خلدمات 
قطاع الشركات والتراخيص 
التجارية ، الفتة إل��ى أنها 
تقدم مجمل اخلدمات الشاملة 
“أونالين” دون احلاجة 
ل��ل��م��راج��ع��ة ال��ش��خ��ص��ي��ة 
ل��ل��وزارة  الغلب املعامالت 
ح��ي��ث أن ه����ذه اخل���دم���ات 
قلصت زي���ارات مراجعات 
جهات حكومية عبر الربط 
االلكتروني معها فضال عن 
تعزيز قدرة موظفي الوزارة 
على العمل من دون تكدس 

املعامالت بالتدقيقة.
وذكرت الوزارة ان رقمنة 
اخلدمات لقطاعات ال��وزارة 
يقلص إجراءات الطلب املقدم 

م��ش��ددة ع��ل��ى أن���ه إلجن��از 
املعامالت امل��ذك��ورة، قامت 
الوزراة بالربط االلكتروني 
م���ع ال��ع��دي��د م���ن اجل��ه��ات 
احل��ك��وم��ي��ة ذات ال��ع��الق��ة، 

وج����اري اس��ت��ك��م��ال اع��م��ال 
الربط مع اجلهات االخ��رى 
بهدف تقدمي معامالت اون 
الين بالكامل للمراجع دون 

احلاجة للمراجعة.

نبيل السنان

نبيل السنان

»اخلليج« يتوج طالل العجمي فائًزا 
بـ1,500,000 دينار 

أج���رى بنك اخلليج مساء 
اخل��م��ي��س أك���ب���ر س��ح��وب��ات 
حساب الدانة السنوية لتحديد 
امل��ل��ي��ون��ي��ر اجل���دي���د، ال��ف��ائ��ز 
باجلائزة الكبرى التي تبلغ 
1،500،000 دينار كويتي عن 
ع��ام 2020. وكانت اجلائزة 
م��ن نصيب ط��الل فهد سالم 

العجمي.
وق���د مت اإلع����الن ع��ن اس��م 
الفائز في السحب ضمن حفل 
كبير عقده البنك افتراضًيا 
على تلفزيون ال��راي، إضافة 
إلى إذاعة نبض الكويت 88.8 
ووسائل التواصل االجتماعي، 
وذل���ك تطبيًقا لالشتراطات 
ال��ص��ح��ي��ة. وج����رى السحب 
بحضور وإش���راف ممثل من 
وزارة ال��ت��ج��ارة والصناعة 
وممثل شركة إرنست أند يونغ 
Ernst & Young. مليونيران 

في عام 2021  
ابتدأ احلفل بكلمة من مدير 
عام اخلدمات املصرفية لألفراد 
في بنك اخلليج، محمد القطان، 
ال����ذي حت���دث ع���ن إجن����ازات 

بنك اخلليج األخ��ي��رة قائاًل: 
“تعودنا سنوًيا أن نحتفل 
م��ع ع��م��الءن��ا بسحب ال��دان��ة 
ال��س��ن��وي ال��ك��ب��ي��ر، ل��ك��ن ه��ذا 
العام احتفالنا أكبر ألننا ألول 
م��رة ن��ت��وج مليونير ون��ص، 
في أكبر جائرة مرتبطة ببنك 
ف��ي العالم، واح��ت��ف��ااًل مب��رور 
60 ع��ام على تأسيس البنك، 

كبرنا الدانة وزدن��ا جوائزها 
ليصبح هناك مليونير إضافي 
يفوز في منتصف العام. أي أن 
حساب الدانة سيقدم جائزتن 
ل��راب��ح��ن، األول�����ى مبليون 
ون��ص��ف وال��ث��ان��ي��ة مبليون 
دي��ن��ار، إض��اف��ة إل��ى اجل��وائ��ز 
ال��ش��ه��ري��ة ورب���ع السنوية. 

متمنن احلظ األول للجميع!”

إدارة البنك مع ممثلي التجارة و إرنست أند يونغ

»تاليا« أطلقت تطبيقها احلديث مبزايا عاملية حصرية

األحمد: نشر التطبيقات احمللية 
أساس لرفع اسم الكويت عامليًا

أطلقت شركة تاليا تطبيقها اجلديد على الهواتف 
الذكية بحلته املتجددة، ضمن إطار مواكبة التحول 
الرقمي في البالد، واملساعدة على تطوير قطاع النقل، 

وتلبية متطلبات الزبائن على مدار الساعة.
وأش��ار الرئيس التنفيذي في الشركة الدكتور 
سليمان األحمد، إلى أن التطبيق اجلديد يتيح للفنادق 
واملجمعات التجارية حجز العدد ال��ذي تريده من 
السيارات بكبسة زر واحدة، في ميزة تنفرد »تاليا« 

بتوفيرها ضمن التطبيقات الذكية في السوق.
وأض��اف األحمد أن��ه مت تطوير التطبيق اجلديد 
مب��زاي��اه احلديثة عن طريق أي��اٍد كويتية، مطالباً 
اجلميع بالثقة بالشباب الكويتي وقدرته على االرتقاء 

بالكويت إلى آفاق عاملية على كل املستويات.
وأفاد األحمد أن »تاليا« تنفرد بتوفير العديد من 
املزايا االستثنائية للعمالء، كاشفاً أنه ميكن حجز 
السيارات عن طريقه للضيوف في الفعاليات التي 
تستضيفها الكويت على م��دار العام، ومنوهاً بأن 
التطبيق يتيح معرفة ال��وق��ت املطلوب للتوصيل 
والكلفة مباشرة، األم��ر ال��ذي يعزز راح��ة الركاب 
عند طلب اخل��دم��ة. وب��ن األح��م��د أن »تاليا« توفر 
لكابنت القيادة على سياراتها من املواطنن العديد 
من املزايا، ومنها بطاقة ذكية متنحه اشتراكات في 
النوادي الصحية وخصومات لدى العديد من محالت 
ومتاجر التجزئة في السوق الكويتي. وشدد على أن 
الفترة املقبلة ستشهد إضافة املزيد من التحديثات 

على تطبيق »تاليا« بالشكل ال��ذي يلبي احتياجات 
ومتطلبات كل الركاب في السوق احمللي. 

وأكد أنه على اجلميع املساهمة في نشر التطبيقات 
واإلبداعات الكويتية حول العالم، أسوة مبا يحصل 
عند نشر التطبيقات العاملية بن أوس��اط املجتمع 
احمل��ل��ي، األم���ر ال���ذي يساعد على حتقيق التطور 

واالرتقاء بالنشاط االقتصادي الذي ينشده اجلميع.
وبن األحمد أن »تاليا« جاهزة للتعاون مع الفنادق 
واملجمعات التجارية، مبا يسهم في توفير باقات 
سياحية، لتعزيز النشاط التجاري ورفع املبيعات في 

السوق احمللي.

العام  اإلنفاق  من  باملئة   70 تستقطع   والدعوم  الرواتب  »الشال«: 

سليمان األحمد


