
حقق بنك الكويت الوطني 322.4 مليون 
دينار كويتي )1,068.3 مليون دوالر أميركي( 
أرباحا صافية في العام 2017, مقابل 295.2 
مليون دي��ن��ار كويتي )978.2 مليون دوالر 
أميركي( في العام 2016, بنمو بلغت نسبته 

9.2 في املائة على أساس سنوي.  
ومنت امل��وج��ودات اإلجمالية كما في نهاية 
العام 2017 بواقع 7.4 في املائة على أساس 
سنوي مقارنة بنهاية العام 2016, لتبلغ 26.0 
مليار دينار كويتي )86.3 مليار دوالر أميركي(, 
فيما ارتفعت حقوق املساهمني بواقع 5 في املائة 
إلى 2.9 مليار دينار كويتي )9.5 مليار دوالر 
أم��ي��رك��ي(. كما بلغت ال��ق��روض والتسليفات 
اإلجمالية 14.5 مليار دينار كويتي )48.1 
مليار دوالر أمريكي( بنهاية ال��ع��ام 2017, 
مرتفعة بنسبة 6.5 في املائة عن مستويات 
العام السابق, فيما منت ودائع العمالء بواقع 
9.3 في املائة على أس��اس سنوي إل��ى 13.8 
مليار دينار كويتي )45.7 مليار دوالر أمريكي( 

بنهاية العام 2017. 
وظلت معايير ج��ودة األص��ول قوية, حيث 
بلغت نسبة ال��ق��روض املتعثرة م��ن إجمالي 
احملفظة االئتمانية للبنك 1.42 في املائة كما في 
نهاية العام 2017 , فيما بلغت نسبة تغطية 
القروض املتعثرة 287 في املائة بنهاية العام 
2017 , فيما يعكس استناد البنك على نهج 

مرن وفعال إلدارة املخاطر.
أما على صعيد التوزيعات, فقد قرر مجلس 
اإلدارة التوصية إلى اجلمعية العامة بتوزيع 
30 فلس للسهم كأرباح نقدية للمساهمني أي 
مبا ميثل 30 في املائة من القيمة االسمية للسهم. 
إضافة إلى ذلك أقترح مجلس اإلدارة توزيع 
أسهم منحة بواقع 5 في املائة )خمسة أسهم عن 
كل مائة سهم ميتلكها املساهم( عن العام 2017.

وع��ق��ب رئ��ي��س مجلس إدارة بنك الكويت 
الوطني ناصر مساعد الساير قائالً: “حقق بنك 
الكويت الوطني أداًء واعداً في العام 2017, مبا 
يعكس مرونة وج��ودة وتنوع إيراداته وسط 
بيئة تشغيلية مليئة بالتحديات عامليا. حيث 
متكنت املجموعة من االحتفاظ مبوقعها الريادي 
في الكويت وجنحت في تعزيز أوج��ه التآزر 
بني عمليات فروعها اخلارجية لتقدمي التجربة 

املصرفية املثلى للعمالء “.
وأض����اف ال��س��اي��ر ق��ائ��الً: “ارتفع صافي 
اإلي��رادات التشغيلية للمجموعة بنسبة 10.4 
ف��ي امل��ائ��ة على أس��اس سنوي ليبلغ 822.7 
مليون دينار كويتي )2,726.3 مليون دوالر 
أم��ري��ك��ي( م��دف��وع��اً بقوة األنشطة املصرفية 
الرئيسية حيث استمر منو حجم أنشطة األعمال 
مبا ساهم في ضمان تطبيق استراتيجيات البنك 

بنجاح”.   

وذك��ر الساير انه ما ي��زال منو االئتمان في 
الكويت قويا بدعم م��ن النشاط االقتصادي 
االيجابي, حيث تواصل احلكومة مضيها قدماً 
في تنفيذ برامجها اخلاصة باإلنفاق الرأسمالي. 
كما أن الوضع املالي للكويت يتفوق على أقرانه 
من دول اجلوار نظرا ملا تتميز به من االحتياطات 
املالية الكبيرة والتصنيفات السيادية القوية, 
مما يفسح املجال أم��ام تسريع وتيرة االنفاق 

احلكومي على الرغم من تراجع أسعار النفط”.
كما أكد الساير دور املجموعة في مساندة 
االقتصادي الوطني قائاًل “تلتزم املجموعة 
بإسهامها بشكل إيجابي ف��ي من��و االقتصاد 
الكويتي, كما تواصل مساندة ودع��م “رؤية 
الكويت اجلديدة 2035”. حيث يساهم الوضع 
املالي القوي الذي ينفرد به بنك الكويت الوطني, 
وسمعته امل��م��ت��ازة, ومن���وذج أعماله املتنوع 
باإلضافة إلى انتشاره الواسع على املستويني 
ء البنك ملكانه كأكبر  اإلقليمي والعاملي في َتَبوُّ
ممول مالي للمشروعات في البالد وأكثر اجلهات 

املستفيدة من اإلنفاق احلكومي املتزايد “.
وأضاف قائال “أنه وفي إطار التزامنا بتنمية 
االقتصاد الكويتي, نحرص أشد احلرص على 
املسؤولية االجتماعية حتى أصبحنا أكبر 
مساهم على االطالق في تنمية املجتمع عاماً تلو 

اآلخر”. 
ب���دوره ق��ال ال��رئ��ي��س التنفيذي ملجموعة 
بنك الكويت الوطني عصام الصقر “تعكس 
النتائج القوية التي سجلها البنك من��واً قوياً 
وأداًء تشغيلياً نشطاً. ونظراً إلى ارتفاع رسملة 
البنك واستقرار قاعدة التمويل وتوافر السيولة 
الكافية, يواصل الوطني االستفادة من الفرص 
املتاحة على الصعيدين احمللي واإلقليمي مبا 
يعزز استراتيجية تنوع مصادر الدخل وحتسن 

اجتاهات الربحية”.
وأوضح الصقر قائالً “أنه وفي إطار تنويع 
مصادر الدخل, حافظ البنك على دوره الريادي 
على مستوى كافة قطاعات األعمال املختلفة 
داخ��ل الكويت وعمل على تعزيز تلك املكانة 
من خالل استمرار بنك بوبيان في دفع عجلة 
منو أنشطة أعمالنا املصرفية اإلسالمية. حيث 
كان االستحواذ على حصة 58.4 في املائة من 
بنك بوبيان خالل العام 2012 مبثابة خطوة 
استراتيجية بعيدة امل��دى لدعم مكانة بنك 
الكويت الوطني, وتواصل املجموعة استشراف 
زخم قوي ألداء بنك بوبيان والذي ساهم بنحو 
14 في املائة من أرب��اح املجموعة في العام 

.2017
وأض���اف الصقر ق��ائ��الً: “من ج��ان��ب أخ��ر, 
حافظت العمليات الدولية على معدالت ربحية 
مرتفعة وساهمت بنسبة 28 ف��ي امل��ائ��ة من 
األرب����اح اإلج��م��ال��ي��ة للمجموعة. وواص��ل��ت 

استراتيجيتنا للتوسع اإلقليمي والدولي في 
التركيز على مصر ودول مجلس التعاون 
اخلليجي, ف��ي ح��ني ساهم ت��آزر األع��م��ال بني 
املواقع اجلغرافية املختلفة إلى تعزيز عملية 
البيع املتبادل وتطوير األعمال وال��ذي يسهم 
ب���دوره ف��ي ت��ن��وع األص���ول وق��اع��دة العمالء 
ومصادر الدخل. وخالل العام املنصرم متكنا 
من حتويل مكتبنا التمثيلي في الصني إلى فرع 
متكامل كما حصلنا على موافقة مؤسسة النقد 
العربي السعودي ) ساما( على افتتاح فرعني 

جديدين في السعودية.”
وخالل العام 2017, جنح البنك خالل شهر 
مايو في إص��دار سندات ممتازة غير مضمونة 
بقيمة 750 مليون دوالر وباستحقاق مدته 
5 س��ن��وات ضمن برنامج السندات العاملية 
ذات األجل املتوسط البالغة قيمته 3 مليارات 
دوالر. والق��ى اإلص���دار اق��ب��االً كبيراً السيما 
من املستثمرين األمريكيني وجت��اوز االكتتاب 
ف��ي ال��س��ن��دات أكثر م��ن ثالثة أض��ع��اف املبلغ 
املستهدف. ومت حتديد سعر العائد على السند 

عند مستوى 29 نقطة أساس فوق العائد على 
السندات السيادية الكويتية, فيما يعد أضيق 
هامش م��ا ب��ني أقراننا االقليمني. وي��أت��ي هذا 
اإلص��دار في إط��ار استراتيجية البنك الهادفة 
نحو تعزيز سيولة البنك م��ن خ��الل تنويع 

مصادر الدخل ومتديد آجال املطلوبات.  
كما حافظت املجموعة على مستويات مرتفعة 
من رأس امل��ال خالل العام, وبلغ معدل كفاية 
رأس املال لبنك الكويت الوطني 17.8 في املائة 
بنهاية ديسمبر 2017, متجاوزاً احلد األدنى 

للمستويات املطلوبة. 
أم��ا على صعيد التصنيف االئتماني, فقد 
واص���ل بنك ال��ك��وي��ت ال��وط��ن��ي مت��ي��زه بأعلى 
مستويات التصنيف االئتماني ضمن كافة 
بنوك منطقة الشرق األوسط بإجماع مؤسسات 
التصنيف االئتماني الثالث: موديز, وفيتش, 
وستاندر آند ب��ورز, بدعم من رسملته القوية 
وسياسات اإلق���راض احلكيمة التي يتبعها, 
واتباعه ملنهج منظم إلدارة املخاطر, إلى جانب 
اخل��ب��رة واالس��ت��ق��رار ال��ذي يتمتع ب��ه جهازه 

اإلداري. باإلضافة إلى ذلك, يحتفظ بنك الكويت 
الوطني مبوقعه بني أكثر 50 بنكاً أم��ان��اً في 
العالم للمرة الثانية عشرة على التوالي, كما 
ان��ه ح��از على جائزة أفضل بنك على مستوى 
الكويت من “ذا بانكر” و”يورومني” و”جلوبل 

فاينانس” في العام 2017.
هذا ويتمتع بنك الكويت الوطني بتواجده 

على أوس��ع نطاق بشبكة محلية وعاملية متتد 
عبر 4 ق��ارات, كما ميتد التواجد العاملي لبنك 
الكويت الوطني في العديد من املراكز املالية 
العاملية مب��ا ف��ي ذل��ك ن��ي��وي��ورك, وأوروب����ا, 
وسنغافورة و الصني )شنغاهاي( باإلضافة 
الى تواجده  فى دول مجلس التعاون اخلليجي,  

ومنطقة الشرق األوسط
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9.2 باملائة بنمو سنوي بلغ 

2017 322.4 مليون دينار للسنة املالية  »الوطني« يحقق أرباحًا صافية بقيمة 

 2030 »أوابك«: قطاع النقل سيستأثر بثالثة أرباع منو الطلب العاملي على النفط حتى 
توقعت منظمة األقطار العربية املصدرة للبترول )اوابك( 
استئثار قطاع النقل على حوالي ثالثة أرب��اع النمو املتوقع 
للطلب العاملي على النفط خالل الفترة بني عامي 2010 و 2030 

خصوصا من مجموعة الدول النامية.
وقالت )أواب��ك( في افتتاحية نشرتها الشهرية األخيرة إنه 
خالل عام 2016 استأثر قطاع النقل بحوالي نصف إجمالي 

الطلب العاملي على النفط في حني تتوقع معظم الدراسات أن 
يستأثر هذا القطاع على نحو ثالثة أرباع النمو املتوقع للطلب 

العاملي على النفط حتى عام 2030.
وذكرت أن قطاع النقل يحظى بأهمية خاصة في مختلف دول 
العالم بالنظر إلى دوره احليوي في تسهيل التنقل وعالقته 
املباشرة في تنشيط كل القطاعات االقتصادية من جهة وفي دعم 

جهود عملية التنمية املستدامة من جهة أخرى.
وبينت أن ه��ذا القطاع يشهد حت��والت متسارعة نتيجة 
الزيادة املطردة في عدد سكان العالم وما نتج عنها من توسع 
عمراني كبير وزي��ادة الهجرة من الريف واملناطق النائية إلى 
املدن واحلاجة املاسة إلى زيادة وسائل النقل وتشييد املزيد من 

الطرق الرئيسية.

استمر بنك بوبيان في مسيرته الناجحة 
التي ب��دأه��ا قبل سبع اع���وام محققا ارباحا 
صافية بنهاية عام 2017 بلغت 47.6 مليون 
دينار بنسبة منو %16 مقارنة بالعام السابق 
وبربحية سهم 18.71 فلس مقارنة مع 416.9 
فلس لعام 2016 مع التوصية بتوزيع 7 % 

نقدا و %5 اسهم منحة. 
وقال رئيس مجلس االدارة محمود الفليج 
تعليقا على هذه النتائج االيجابية » بتوفيق من 
الله ثم بجهود مواردنا البشرية وثقة املساهمني 
والعمالء جنحنا ف��ي مواصلة مسيرتنا في 
حتقيق معدالت منو جيدة والتي تؤكد جناح 
استراتيجيتنا وخططنا في التوسع في السوق 

احمللي ».
واض�����اف » ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ال��ظ��روف 
االقتصادية واجليوسياسية التي احاطت 
باملنطقة ف��ان البنك جن��ح ف��ي جت���اوز هذه 
العقبات محافظا على نفس مستوى النمو في 

الربحية الذي حققه في السنوات املاضية ».
واكد الفليج ان البنك مستمر في عام 2018 
على نفس االستراتيجية وخططه في التوسع 
في السوق الكويتي وزي��ادة حصته السوقية 
عبر املنتجات واخل��دم��ات املصرفية املبتكرة 

التي يقدمها للعمالء.
من جانبه قال نائب رئيس مجلس االدارة 
والرئيس التنفيذي للبنك ع��ادل عبدالوهاب 
امل��اج��د ان جميع م��ؤش��رات البنك الرئيسية 
شهدت منوا ملحوظا حتى نهاية العام املاضي 
حيث ارتفع إجمالي األصول إلى 4 مليار دينار 
بنسبة منو قدرها %14 كما ارتفعت اإليرادات 
التشغيلية لتصل إلى 126مليون دينار كويتي 
بنسبة منو قدرها %22 باإلضافة إلى زيادة 
ودائع العمالء إلى 3.4 مليار دينار كويتي بنمو 

نسبته 15%.
وأض���اف أن إجمالي قيمة حقوق امللكية 
في البنك ارتفع ليصل إلى 375 مليون دينار 
كويتي مقارنة مع 345 مليون دينار كويتي 
إلى جانب ارتفاع محفظة التمويل إل��ى     2.9 
مليار دينار كويتي بنسبة منو %14 إلى جانب 

االرتفاع املتواصل لقاعدة عمالء البنك.
وقال املاجد أن احلصة السوقية من التمويل 
بصفة عامة ارتفعت إل��ى حوالي 8 % حالياً 
بينما ارتفعت حصة بنك بوبيان من متويل 

األف���راد حتديدا إل��ى حوالي %11 ال��ى جانب 
حتقيق م��ع��دالت من��و متميزة ف��ي احملفظة 
االئتمانية للشركات وصلت إل��ى %15  عن 
طريق جذب العديد من الشركات التشغيلية 
املعروفة مبالءتها املالية واالقتصادية وذلك 
م��ع التمسك الشديد بأعلى معايير اجل��ودة 

االئتمانية و دراسة  وتنويع املخاطر.
من ناحية اخرى اشار املاجد الى استمرار 
خطط البنك في التوسع في السوق احمللي من 
خالل افتتاح املزيد من الفروع والتي وصلت 
الى 40 فرعا حاليا مع وج��ود خطة تنفيذية 

الفتتاح املزيد منها خالل العام احلالي.
واض��اف » في م��وازاة توسعنا اجلغرافي 
محليا ل��ن��ك��ون االق����رب ال���ى عمالئنا فإننا 
م��س��ت��م��رون ف���ي االس��ت��ث��م��ار ف���ي اخل��دم��ات 
واملنتجات املصرفية االلكترونية التي وضعتنا 
ف��ي مقدمة ال��ب��ن��وك احمللية لنلبى مختلف 

متطلبات عمالئنا«.
وأك��د املاجد تصريحه بالتأكيد أن )خدمة 
العمالء( كانت كلمة السر في النجاح الذي 
حتقق حيث وضعنا في االعتبار أن كل عمالئنا 
مميزون وأنهم يستحقون األفضل ألن تلبية 

رغباتهم وطموحاتهم يجب أن ت��ك��ون في 
مستوى اختيارهم لنا وبعبارة أخ��رى فإن 
اختيارهم لنا يجب أن يقابله رعاية وعناية 

واهتمام خاص.
من ناحية اخرى أكد املاجد ان رفع تصنيفات 
البنك املختلفة وتقييمه من قبل املؤسسات 
املختصة عامليا امن��ا يؤكد جن��اح البنك في 
التوسع محليا وهو ما انعكس ايجابيا على 

ايراداته التشغيلية ومعدالت ربحيته.
واش����ار ال���ى اخ���ر ت��ق��ري��ر ل��وك��ال��ة فيتش 
للتصنيف االئتماني التي رفعت تصنيف القدرة 
 )Viability Rating – VR( الذاتية للبنك
م��ن BB+ إل��ى BBB- م��ع تثبيت تصنيف 
ال��ودائ��ع عند مستوى A+. وب��ذل��ك يعتبر 
تصنيف القدرة الذاتية لبنك بوبيان من وكالة 
فيتش ثاني أعلى التصنيفات بني كافة البنوك 

احمللية.
وقد اشار التقرير إلى ان هذا التقييم املتميز 
يعكس حتسن العالمة التجارية للبنك والتنفيذ 
الفاعل الستراتيجية البنك امل��وض��وع��ة مع 
ارتفاع ربحية البنك واي��رادات��ه باملقارنة مع 

البنوك احمللية املنافسة.

وقد اش��ادت فيتش في تقريرها إلى املكانة 
القيادية التي يحتلها من��وذج اع��م��ال البنك 
ف��ي ال��س��وق احمللى م��ن خ��الل تقدمي خدمات 
تكنولوجية مبتكرة )Fintech( لعمالء 
التجزئة مشيرة الى لدى البنك فريق إداري 
متخصص يتمتع بخبرة عالية ف��ي مجال 

اخلدمات املصرفية احمللية.
من ناحية أخ��رى فقد أوضحت فيتش إلى 
أن األهداف االستراتيجية لبنك بوبيان اثبتت 
اتساقها واستدامتها وأنها محددة حول النمو 
احمللي الطبيعي وان إدارة البنك أظهرت سجالً 
فعاال في تنفيذ هذه االستراتيجية. كما اشار 
التقرير الى جودة محفظة التمويل لدى البنك 
حيث تعد واح��دة من أقل نسب الديون الغير 
منتظمة في القطاع املصرفي مع نسبة تغطية 

مرتفعة.
ون��وه املاجد ال��ى ان ع��ام 2017 ك��ان العام 
االكثر متيزا بالنسبة للبنك في حصد اجلوائز 
اس��ت��ن��ادا ال��ى مسيرته الناجحة على م��دار 
السنوات االخ��ي��رة والتي كانت حتت مجهر 
املؤسسات العاملية التي استندت في تقييمها 
الى ما حتقق من نتائج وبالتالي قامت مبنح 
البنك العديد من اجلوائز احمللية واالقليمية 
والعاملية. وكان البنك قد حصد للعام الثالث 
على ال��ت��وال��ي على ج��ائ��زة غلوبل فاينانس 
العاملية كأفضل بنك اسالمي في العالم في 
مجال اخلدمات املصرفية التقنية الى جانب 
حصوله على جائزة االفضل عامليا على مستوى 
البنوك االسالمية من املؤمتر العاملي للمصارف 
االسالمية ال��ذي يعقد سنويا في البحرين . 
كما فاز ايضا بجائزة افضل بنك اسالمي في 
الكويت من مؤسسة غلوبل فاينانس العاملية 
بسبب االجن��ازات التي حققها سواء من حيث 
ارت��ف��اع معدالت الربحية او زي��ادة حصصه 
السوقية ال��ى جانب احل��ص��ول على جائزة 
سيرفس هيرو للعام السابع على التوالي 
كأفضل بنك اسالمي في خدمة العمالء وجائزة 
االفضل على مستوى جميع مؤسسات القطاع 
اخلاص للمرة الثانية . كما حقق البنك تفوقا 
في توطني العمالة احمللية من خالل فوزه للعام 
الرابع على التوالي بجائزة افضل مؤسسة في 
القطاع اخلاص في توطني العمالة من مجلس 

التعاون اخلليجي.

عادل املاجد

47.6 مليون دينار أرباحا صافية..   »بوبيان« يحقق 
18.71 فلس بربحية سهم 

استضاف بنك اخلليج الفائزين الثالثة في 
السحب األخير حلساب red لعام 2017, وذلك 
في املبنى الرئيسي للبنك, يوم األح��د املوافق 
21 يناير 2018, حيث كان في استقبالهم كل 
من منال بركات – مديرة اخلدمات املصرفية 
حل��س��اب red ون���ص���ّور وال��س��ي��د/ محمد 
العتيبي- مدير االتصال املؤسسي للترحيب 

بهم وتسليمهم جوائزهم.
وق��د مت اإلع��الن عن أسماء الفائزين خالل 
سحب الدانة السنوي الذي جرى يوم اخلميس 
املوافق 11 يناير 2018 في مجمع األفنيوز, 

وحتت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.
أثمر سحب red عن اإلعالن عن ثالثة طالب 
فازوا بجوائز “أبل” تراوحت بني أيفون 7بلس 
وآيباد برو وساعة أبل ووتش. والفائزون هم: 
ح��وراء عبد الله عطية – “ أيفون 7بلس” و 
أحمد محمد كرم – “آيباد برو”  وخليفة دعيج 

جمعة – “أبل ووتش” 
صمم حساب red من بنك اخلليج خصيصاً 
لطلبة املدارس الثانوية والكليات واجلامعات 
من تتراوح أعمارهم بني 15 و25 عاماً ودون 
ش��رط وج��ود حد أدن��ى لفتح احل��س��اب. حيث 
بإمكان عمالء red احلصول على تذاكر سينما 
بقيمة 2 د.ك. لدى صاالت العرض التابعة ل� 

سينسكيب ط��وال أي��ام األس��ب��وع, ع��الوًة على 
ذل���ك, يحصل العمالء على ف��رص��ة التسوق 
حصرياً مع “إدفعلي” من ال��والي��ات املتحدة 
األمريكية واململكة امل��ت��ح��دة, وه��ي الشركة 
املتخصصة في تقدمي صندوق البريد خلدمات 
ال��ت��س��وق عبر اإلن��ت��رن��ت م��ن خ��الل موقعها 
https://kw.edfa3ly.co/   اإللكتروني

GulfBank
وأعلن بنك اخلليج في 21 يناير عن أسماء 
الفائزين بالسحوبات اليومية حلساب الدانة 
خالل األسبوع من 14 يناير – 18 يناير 2018. 
وتشمل السحوبات اليومية حلساب الدانة 
جائزتني قيمة كل منهما 1000 دينار كويتي 

لكل فائز خالل أيام العمل. 
والفائزون هم: )األح��د 14 يناير(: سوسن 
عبد احلميد عبد الرزاق الدلقن, هيثم عبد العزيز 
عبد الطيف الصبيح و)األثنني 15 يناير(: حسن 
علي حسني العلي, عبد الستار محمد مهدي 
و) الثالثاء 16 يناير(: زه��ره محمد نبخت, 
صالح عبد العزيز الشيخ علي و)األربعاء 17 
يناير(: طالل محماس عبدالله غالي, بدرية 
أمير أحمد علي و)اخلميس 18 يناير(: متاضر 
خالد األحمد الصباح, خالد راش��د عبود ذيب 

الهاجري .

منال بركات ومحمد العتيبي من بنك اخلليج مع أحد الفائزين

أعلن  عن الفائزين بسحوبات الدانة اليومية 

»اخلليج« يستضيف الفائزين
  red في السحب األخير حلساب 

عصام الصقر
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ناصر مساعد الساير

شعار البنك الوطني

أداًء  حت���ق���ي���ق  م�����ن  ال����وط����ن����ي  ال����ك����وي����ت  ب����ن����ك  مت����ك����ن  ال�����س�����اي�����ر: 
ق��������وي وس��������ط ب����ي����ئ����ة ت���ش���غ���ي���ل���ي���ة م���ل���ي���ئ���ة ب����ال����ت����ح����دي����ات ع���امل���ي���ا

امل�������ق�������ام  ف����������ي  ت������ع������ك������س   2017 امل��������ال��������ي��������ة  ال�������س�������ن�������ة  أرب�������������������اح 
األس���������اس���������ي���������ة  امل���������ص���������رف���������ي���������ة  األن�����������ش�����������ط�����������ة  ق������������������وة  األول 

م������ش������روع������ات ال����ت����ن����م����ي����ة احل����ك����وم����ي����ة ت����ت����ق����دم ب����خ����ط����ى ث���اب���ت���ة 
ال����ق����ط����اع ه����������ذا  ض�����م�����ن  رئ�����ي�����س�����ي�����ًا  دورًا  ي����ل����ع����ب  وال�������وط�������ن�������ي 

ال�������ص�������ق�������ر: ال�������وط�������ن�������ي ي��������واص��������ل االس��������ت��������ف��������ادة م��������ن ال������ف������رص 
امل���������ت���������اح���������ة ع��������ل��������ى ال�������ص�������ع�������ي�������دي�������ن احمل����������ل����������ي واإلق�������ل�������ي�������م�������ي

ب�����امل�����ئ�����ة   7.4 ب����������واق����������ع  اإلج��������م��������ال��������ي��������ة  امل���������������وج���������������ودات  من����������و 
دي�������ن�������ار  م�������ل�������ي�������ار   26.0 ل������ت������ب������ل������غ  س���������ن���������وي  أس�����������������اس  ع�������ل�������ى 

ب������امل������ئ������ة    5 ب�������������واق�������������ع  امل���������س���������اه���������م���������ن  ح�����������ق�����������وق  ارت����������ف����������ع����������ت 
دي���������ن���������ار  م���������ل���������ي���������ار   2.9 إل������������������ى  س�����������ن�����������وي  أس����������������������اس  ع���������ل���������ى 

دي������ن������ار  م������ل������ي������ار   14.5 ب�����ل�����غ�����ت  وال�����ت�����س�����ل�����ي�����ف�����ات  ال���������ق���������روض 
امل����اض����ي ب����ال����ع����ام  م����ق����ارن����ة  ب����امل����ئ����ة    6.5 ن���س���ب���ت���ه  ب���ل���غ���ت  ب���ن���م���و 

ون���س���ب���ة  دي������ن������ار  م����ل����ي����ار   13.8 إل��������ى  من������ت  ال�����ع�����م�����الء  ودائ������������ع 
ب��امل��ئ��ة  1.42 االئ���ت���م���ان���ي���ة  احمل���ف���ظ���ة  م����ن  امل���ت���ع���ث���رة  ال�����ق�����روض 

ن����ق����دي����ة  أرب���������������اح  ب������ت������وزي������ع  ي������وص������ي  ال�����ب�����ن�����ك  إدارة  م����ج����ل����س 
م���ن���ح���ة أس������ه������م  امل������ئ������ة  ف�������ي  و5  ل����ل����س����ه����م  ف�����ل�����س�����ًا   30 ب�������واق�������ع 

 7 ال���������������ف���������������ل���������������ي���������������ج: ال���������������ت���������������وص���������������ي���������������ة ب�����������������ت�����������������وزي�����������������ع 
م�����ن�����ح�����ة اس������������ه������������م  ب���������امل���������ئ���������ة   5 و  ن������������ق������������دا  ب���������امل���������ئ���������ة 

محمود الفليج


