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الســـوق في جلســـة األمس انعكســـت أصداء إعالن شركة زين 
تلقيهـــا عرضا مبدئيـــا وغير ملزما من شـــركة اململكة املتحدة 
لشراء كامل حصة زين في «زين السعودية» والبالغة نحو ٢٥٪ 
على أداء األســـهم املرتبطة مبجموعة زيـــن منذ بداية التداوالت 
وحتى نهايتها، حيث شهد 
سهم زين ارتفاعا مبقدار 
٢٠ فلســـا، وكذلك ارتفع 
سهم االستثمارات مبقدار 
١٠ فلوس وسهم الساحل 
مبقدار فلســـني، وسهم 
الكابالت مبقدار ٤٠ فلسا، 
وسهم األغذية مبقدار ٤٠ 
فلسا أيضا، على اعتبار ان 
هذا اإلعالن يعتبر مبثابة 
خطوة واسعة نحو اجناز 
صفقة بيع ٤٦٪ من اسهم 
زين لشـــركة االتصاالت 

اإلماراتية.
  قاد قطاع البنوك حركة 
البورصة  التداوالت في 

صفقة بقيمة ٢٫١ ماليني دينـــار، وحل قطاع الصناعة في املركز 
اخلامس من خالل تداول ١٣٫٣ مليون ســـهم نفذت من خالل ٣٩٨ 

صفقة بقيمة ٢٫٠٧ مليون دينار.
  وشهدت مستويات السيولة حتسنا طفيفا في جلسة تعامالت 

األمـــس غيـــر انها ظلت 
متدنيـــة بشـــكل الفت، 
حيـــث شـــهدت ارتفاعا 
بنســـبة ١٣٫١٪ وذلك من 
خالل بلوغها ٢٦٫٦ مليون 
دينار وهو ما يشير الى ان 
التدفقات النقدية املوجهة 
للبورصة الكويتية ستظل 
رهنا باألوضاع املتالحقة 
في مصر، خاصة ان هذه 
األوضاع تؤثر بشكل كبير 
الكويتية  الســـوق  على 
نظرا لوجود استثمارات 
كويتية كبيرة في مصر 
تقدر بـ ٣٠ مليار جنيه.

أداء    وعلى مســـتوى 

 أسهم القطاع البنكي والمرتبطة بـ «زين» تقود السوق 
لالرتفاع الحذر لعدم استقرار األوضاع في مصر

 استحوذت قيمة تداول أسهم ٨ شركات والبالغة 
١٥٫٧ مليون دينار على ٥٩٪ من القيمة اإلجمالية 
وهذه الشركات هي: «بيتك والوطني وبوبيان وآالفكو 

ومينا القابضة والدولي وزين وامليادين».
ــهم «بيتك» البالغة  ــتحوذت قيمة تداول س   اس

٦٫٩ ماليني دينار على ٢٦٪ من القيمة اإلجمالية.
  ارتفعت مؤشرات ٦ قطاعات تصدرها البنوك 
مبقدار ١٤٨٫٥ نقطة، تاله قطاع األغذية مبقدار ٦٥٫٣ 
نقطة، تاله قطاع االستثمار مبقدار ٢٤٫٥ نقطة، فيما 
ارتفع قطاع الشــــركات غير الكويتية مبقدار ١٤٫٦ 

نقطة، تاله قطاع العقارات مبقدار ١١٫٩ نقطة.   ت 
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امس نحـــو االرتفاع منـــذ بداية 
التعامالت وحتى نهايتها على وقع 
النتائج املاليـــة اجليدة التي يتم 
اإلعالن عنها تباعا والتي كان آخرها 
بنك اخلليج الذي أعلن عن أرباح 
عن العام املاضي بلغت ١٩٫٠٥ مليون 
دينار بواقـــع ٨ فلوس مقارنة مع 
خسائر بلغت ٢٨٫٠٧ مليون دينار 
بواقع ١٢ فلسا في ٢٠٠٩، وهو مؤشر 
ايجابي بالنسبة للقطاع املصرفي الذي يعول عليه السوق خالل 
املرحلة املقبلة، حيث شهد سهم البنك الوطني ارتفاعا امس بواقع 
٤٠ فلسا ليستقر عند مستوى دينار و٤٤٠ فلسا على وقع النتائج 
القياسية التي حققها البنك والتي جتاوزت الـ ٣٠٠ مليون دينار، 
كما ارتفعت أسهم ٥ بنوك بواقع ١٠ فلوس لكل منها وهي أسهم 

األهلي واملتحد والدولي وبرقان وبوبيان.
  وسجلت اغلب اسهم الشركات االستثمارية حتسنا ملحوظا 
باألمس على مستوى األسهم التي ارتفعت قيمتها والبالغ عددها 
١٨ ســـهما رغم ضعف التداوالت نســـبيا على اسهم هذا القطاع، 
فيما نشطت األســـهم املرتبطة باســـهم زين، حيث ارتفع سهم 
االستثمارات بواقع ١٠ فلوس وسهما الساحل واملال بواقع فلسني 
على اثر االخبار االيجابية لصفقة زين، فيما نشط سهم األهلية 

وارتفع مبقدار ٠٫٥ فلس.
  أما أســـهم الشـــركــات العقارية فســـجلت اغلبها ارتفاعا في 
أسعارها مع حتسن التداوالت نســبيا باستثناء التداوالت على 
ســـهمي اجنازات ومراكز ليواصل األخير مسلســـل انخفاضاته 
ليصل الى مســـتوى ١٩٨ فلــسا، فيــما شهد ســهم ابيار ارتفاعا 
مبقدار فلس بعد ان شـــهد السهم تداوالت نشطة جتاوزت الـ ١٧ 

مليون سهم.
   وشهدت أســــهم الشـــــركــات الصــناعية تداوالت محدودة 
باستثناء سهم منا القابضة الــذي شهد تداوالت نشطة جتاوزت 
الـ ٨٫٧ ماليني سهم، وتراجع بواقع ٤ فلوس جراء األحداث التي 
تشهدها مصر، اما سهم الصناعات فتراجع مبقدار ٥ فلوس بعد 
تداوالت محدودة نسبيا، وشهد ســـهم الكابالت ارتفاعا بلغ ٤٠ 

فلسا.
  فيما نشط عــدد من أســـهم الشركات اخلدماتية في مقدمتها 
سهم زين الذي ارتفع بواقع ٢٠ فلسا وان كانت التداوالت محدودة 
وهو ما انعكس بشـــكل ايجابي على باقي األســـهم املرتبطة به، 
فيما شهد ســـهم امليادين تداوالت قوية ارتفع على اثرها بواقع 

٠٫٥ فلس.

 شريف حمدي
  التـــزال األوضاع السياســـية 
الراهنة في مصر تلقي بظاللها على 
اسواق املال في املنطقة ومنها سوق 
الكويت لألوراق املالية، الذي يتابع 
بشغف تطورات املشهد السياسي 
الذي يتسم بديناميكية كبيرة، حيث 
واصل السوق تعامالته احلذرة في 
جلســـة األمس، وهو ما ظهر من 

خالل ارتفاع محدود نســـبيا رغم الزخم امللحوظ الذي شـــهدته 
األسهم القيادية وفي مقدمتها اسهم القطاع البنكي الذي أظهرت 
املالمح األولية انه سيحقق منوا ملحوظا في نتائجه املالية عن 

العام املاضي.
  وبالتزامن مع عودة النشاط على اغلب األسهم القيادية كانت 
هناك حالة من النشاط على عدد من األسهم الرخيصة ذات الطابع 
املضاربي وخاصة األســـهم ذات القيمة املنخفضة وعلى رأسها 
سهم امليادين الذي تصدر النشاط من حيث التداول امس بكمية 

٢٩٫٧ مليون سهم.

  مؤشرات التداول

  وشهدت جلسة تداوالت األمس حتسن نسبي ملؤشرات السوق، 
حيث ارتفع املؤشر العام بواقع ١٤٫١ نقطة ليستقر عند مستوى 
٦٨١٩٫٣ نقطة بارتفاع نســـبته ٠٫٢١٪ مقارنة مع جلسة أول من 
أمس، كذلك ارتفع املؤشر الوزني على وقع اإلقبال امللحوظ على 
عدد كبير من األسهم الثقيلة وذلك مبقدار ٤٫٧١ نقاط ليستقر عند 
مستوى ٤٧٨٫١ نقطة بارتفاع ٩٩٪، وبلغ إجمالي األسهم املتداولة 
١٦٧٫٨٢٥ مليون سهم نفذت من خالل ٢٤٥١ صفقة بقيمة ٢٦٫٦١٧ 

مليون دينار.
  وجرى التداول على أسهم ١١٨ شركة من اصل ٢١٦ شركة مدرجة، 
ارتفعت أسعار أسهم ٥٧ شركة وتراجعت أسعار ٢٤ شركة، فيما 
اســـتقرت أسهم ٣٧ شـــركة عند اقفاالتها السابقة خلروجها من 

دائرة اهتمام املتداولني.
  وتصدر قطاع البنوك النشـــاط من حيث القيمة، اذ مت تداول 
١٥٫١٢٥ مليون سهم نفذت من خالل ٤٨٤ صفقة بقيمة ١٣٫٩ مليون 
دينار، تاله قطاع اخلدمات اذ مت تداول ٥٠٫٢ مليون سهم نفذت من 
خالل ٥٨٢ صفقة بقيمة ٥٫٣ ماليني دينار، وتاله قطاع العقارات 
الذي حل ثالثا بواقع تداول ٥٧٫٦ مليون سهم نفذت من خالل ٤٩٨ 
صفقة بقيمة ٢٫٧ ماليني دينار، وجاء قطاع االستثمار في املركز 
الرابع من خالل تداول ٣٠٫٠١٠ مليون ســـهم نفذت من خالل ٤٣٥ 

 معدالت السيولة 
ارتفعت بنسبة 
١٣٪ وتظل عند 
مستوياتها المتدنية
 

 استحواذ أسهم ٨ 
شركات على ٥٩٪ 

من القيمة اإلجمالية 
للتداول

 المؤشر ١٤٫١ نقطة وتداول 
١٦٧٫٨ مليون سهم قيمتها 

٢٦٫٦ مليون دينار

 ارتفاع 

 أعلن رئيـــس مجلس ادارة 
شركة برقان الدولية للخدمات 
البترولية أحمـــد الدويلة عن 
انطالق أعمال الشركة في شرق 
أوروبا من خالل شراكة كويتية 
اوكرانية تستهدف التنقيب عن 
النفط وشراء النفط ومشتقاته 
من دول أوپيك وخارجها وشراء 

املصافي وتطويرها.
  وأوضح الدويلة في مؤمتر 
صحافي مشـــترك مع اجلانب 
امـــس أن «برقان  االوكرانـــي 
البترولية»  الدولية للخدمات 
تســـتهدف شـــراء املصافـــي 
وتطويرهـــا واعـــادة تأهيلها 
وزيادة طاقتها االنتاجية وذلك 
بإقامة شراكات استراتيجية مع 
بعض املستثمرين في دول شرق 
اوروبا مستغلني بذلك عالقتنا 
املتميـــزة مع بعـــض اصحاب 

رؤوس االموال.
  وأبلغ بأن الشـــركة تسعى 

في االسواق النفطية وأضاف أن 
االسواق التي ستعمل بها الشركة 
سيتم من خاللها تنفيذ نوعني 
من الصفقات الدائمة والطارئة 
وذلك حسب اوضاع االسواق 

العاملية ومتطلبات كل سوق.
  من ناحيته، قال املدير العام 
لشركة برقان الدولية للخدمات 
البترولية اليكسي سافشنكو ان 
من أهم اهداف الشركة تكويت 
كيان جتـــاري كبير والدفع به 
ليكون العبا اســـتراتيجيا في 

االسواق النفطية.
الرؤية    وبني سافشنكو أن 
االستراتيجية للشركة تستهدف 
دوال أخرى في املنطقة لتقوية 

النشاط الرئيسي للشركة.
  وتسعى شركة برقان الدولية 
للخدمات البترولية إلدراجها في 
املالية  الكويت لالوراق  سوق 
خالل الفترة املقبلة خاصة أنها 

مستوفية لشروط االدراج. 

بني اســـواق اوروبا الشرقية 
وبقية االسواق.

  وقال عضو مجلس االدارة 
ســـميح بـــركات ان الشـــركة 
تسعى آلن تكون العبا مهما في 
استراتيجية االستيراد والتصدير 

  مـــن جانبه قال مستشـــار 
الدولي في الشركة  االستثمار 
سائد بركات ان الشركة اختارت 
الكويت انطالقا لعملياتها بسبب 
االستقرار السياسي واالقتصادي 
في الكويت ولتكون حلقة وصل 

لزيادة رأسمالها خالل املرحلة 
املقبلة الى ٥٠ مليون دينار وقد 
تلجأ ملمارسة اسلوب االقتراض 
من خالل نظام املرابحة االسالمية 
الســـيولة لعمليات  لتوفيـــر 

الشركة.

 جانب من توقيع اتفاقية التعاون

 «برقان للخدمات البترولية» تستهدف زيادة رأسمالها

 دبي ـ رويترز: أظهرت بيانات 
حتقيق ميزانية قطر فائضا بلغ 
النــــاجت االقتصادي  مــــن   ٪١٧٫٥
الفترة من يوليو  الســــنوي في 
إلى سبتمبر من العام املاضي مع 
إيرادات احلكومة عنها  تضاعف 
قبل عام. وبحسب تقديرات أولية 
للبنك املركزي بلغ الفائض ١٩٫٤ 
مليار ريال مبا يعادل (٥٫٣ مليار 
دوالر) في الربع الثاني من السنة 
املالية ٢٠١١/٢٠١٠ مع تعزز اإليرادات 
جزئيا بفضل زيادة إنتاج الغاز.

  كانت قطــــر وهي مــــن أكبر 
املســــتثمرين فــــي العالــــم عبر 
صندوقها للثروة الســــيادية قد 
سجلت عجزا نسبته ٢٣٫٢٪ من 
الناجت احمللي اإلجمالي في الفترة 
من ابريل الــــى يونيو مما عزاه 
محللون إلى تعديالت معتادة على 
أكبر بلد مصدر  امليزانية. ورفع 
للغاز الطبيعي املسال في العالم 
حجم اإلنفاق ٢٥٪ في السنة املالية 
احلالية مدعوما بأسعار نفط قوية 
وتوسع في إنتاج الغاز. ومن املقرر 
أن يرتفع اإلنفاق بدرجة أكبر مع 
استعداد البلد اخلليجي الستضافة 
نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 
٢٠٢٢. وتبدأ السنة املالية في قطر 
في ابريل. وتنشر الدوحة بياناتها 
للمالية العامة متأخرة ومن املعتاد 
في اخلليج اجراء مراجعات على 

أرقام امليزانية.
  وبلغت اإليرادات ٤٨٫٤ مليار 
ريال في الفترة بني يوليو وسبتمبر 
٢٠١٠ في حني ســــجل اإلنفاق ٢٩ 

 ذكرت نشرة ميد املتخصصة أمس أن املؤسسة العامة للخطوط 
احلديدية السعودية ارست عقدين من عقود احلزمة الثانية من املرحلة 
الثانية من مشـــروع قطار احلرمني السريع بني مكة واملدينة املنورة 
مـــرورا مبدينة جدة ومدينة امللك عبـــداهللا االقتصادية في محافظة 
رابغ والذي تصل تكلفة إنشائه الى ٧ مليارات دوالر. وتشمل احلزمة 
الثانية من املشـــروع تصميم وإنشـــاء اربع محطات في كل من مكة 
املكرمة واملدينة املنورة وجدة ومدينة امللك عبداهللا االقتصادية علما ان 
حتالف شركتي «فوستر آند بارتنرز» و«بيورو هابولد» البريطانيتني 

استكملتا اعمال التصميم املتعلقة باحملطات املذكورة.
  وحسب النشرة، جرت ترســــية عقدي إنشاء احملطات على حتالف 
مجموعة بن الدن الســــعودية و«يابي مركزي» التركية للقيام بإنشاء 
احملطات في مدينتي مكة املكرمة واملدينة املنورة كما مت ارســــاء العقد 
اآلخر لشــــركة سعودي أوجيه إلنشــــاء احملطات في جدة ومدينة امللك 

عبداهللا االقتصادية.

 إيالف ـ جوبا: سيغير الســــودان على األرجح عملته بعد املصادقة 
على استقالل جنوب السودان في يوليو، حسبما أعلن الثالثاء املاضي 
مساعد حاكم البنك املركزي، موضحا ان الشمال قد يعود إلى استخدام 
الدينار. وقال إليا مالــــوك الرجل الثاني في البنك املركزي للصحافيني 
في جوبا عاصمة جنوب السودان «نتفاوض بشأن العملة مع اجلنوب 
ألن الشــــمال لم يعد يريد التعامل باجلنيه السوداني». وأضاف «لديهم 
(في الشــــمال) الدينار، إني واثق من أن لديهــــم كمية من هذه األوراق 

النقدية في خزنتهم».
  وكان اجلنيه حل مكان الدينار في ٢٠٠٧، لكن العملة اجلديدة تراجعت 
بســــبب انعدام االستقرار السياسي في األشهر األخيرة وارتفاع أسعار 

املواد الغذائية وضعف وضع األموال العامة.
 

 قـــال مدير مكتـــب رئيس 
مجموعـــة اخلرافـــي ناصـــر 
اخلرافـــي ان مبلـــغ العمولة 
التي ســـتحصل عليها شركة 
االستثمارات الوطنية من بيع 
٤٦٪ من مجموعة «زين» الى 
شـــركة اتصـــاالت اإلماراتية 
ســـيذهب الى املساهمني ولن 
تـــؤول ملجموعـــة اخلرافـــي 
مباشـــرة، حيث ان هذا املبلغ 
هو لتغطيـــة مصاريف تنفيذ 
الصفقـــة اإلدارية ومصاريف 
الوطنية،  شركة االستثمارات 
العمولة  الى ان نسبة  مشيرا 
ضئيلة جدا ومتثل أقل من ٢٫٩٪ 

من قيمة الصفقة.
  وأوضح في رد على مجموعة 
من األســــئلة من صحيفة ذي 
ناشيونال اإلماراتية التي كانت 
قد نشرت مقاال صحافيا مغلوطا 
حول صفقة «زين ـ اتصاالت» 
انه مت متديد املوعد النهائي لبيع 
زينـ  السعودية الى نهاية فبراير 
اجلاري، مشيرا في الوقت نفسه 

الى انــــه ال يوجد موعد نهائي 
لبيع زين ـ السعودية.. وفيما 
يلي رد مكتب ناصر اخلرافي 

على األسئلة.
ــة  ــح ان مجموع ــل صحي   ه
ــتحصل على عمولة  اخلرافي س
ــهم يباع  ــن كل س ــا ع ٥٠ فلس
ــيذهب مبلغ  التصاالت بينما س

١٫٦٥ دينار الى املساهمني؟
  كال، هذا غير صحيح الـ ٥٠ 
فلسا هي لشركة االستثمارات 
الوطنية وهي شركة استثمارات 
مساهمة كويتية مدرجة، والـ ٥٠ 
فلسا هي لقاء دورها في حتصيل 
٦٤٪ من امللكية املطلوبة وهي 

متثل ٢٫٩٪ من ثمن الصفقة.
  هل من املمكن من خلل قانون 
الكويت التجاري السماح لشركة 
ــراء أكثر من ٣٠٪ من  أجنبية بش
زين؟ حيث يقول الشيخ خليفة 
ــراء  علي اخلليفة انه ال ميكن ش
ــترت  ــن ٣٠٪ إال إذا اش ــر م اكث

الشركة بأكملها؟
  هذا غير صحيح، ألن القانون 

اجلديد لم يدخل حيز التطبيق 
بعــــد، وإذا كان هذا غير ممكن 
فلماذا لم ترفض بورصة الكويت 

الصفقة؟!
النهائي  ــد  املوع ــدد  ــل ح   ه
ــراء زينـ  السعودية بتاريخ  لش
١٠ يناير وما املوعد النهائي لبيع 

«زين ـ السعودية»؟
  جرى متديد املوعد الى نهاية 
فبراير، وليس هناك موعد نهائي 

لبيع وحدة السعودية.
ــركة اململكة    ما هو عرض ش
ـ  ــن  «زي ــراء  لش ــة  القابض

السعودية»؟
  تقــــدر حصــــة زيــــن فــــي 
الشركة بقيمة ٢٫٦ مليار ريال 

سعودي.
ــه  ــذي تعرض ــغ ال ــا املبل   م
اململكة القابضة زيادة عن سعر 

السوق؟
  عرض اململكة القابضة ُعرض 
على مجلــــس إدارة زين ولكم 
احلرية في االتصال بهم مباشرة 

لإلجابة عن السؤال. 

 (سعود سالم) احلذر سيد املوقف 

 مقابل ١١ سهمًا لم تتغير أسعارها

 في رد من مدير مكتب ناصر الخرافي على ما نشر في صحيفة «ذي ناشيونال»

 «الجمان»: ١٩ سهمًا إسالميًا حققت مكاسب 
و٢٥ أخرى تكبدت خسائر في يناير الماضي

 عمولة «االستثمارات» من بيع «زين»
  تمثل أقل من ٢٫٩٪ من قيمة الصفقة

تاله «منشآت» مبعدل ١٫٥٪، ثم «ثريا» مبعدل 
.٪١٫٩

  وأشـــار «اجلمان» الى انه من أكثر األسهم 
اإلســـالمية تكبدا للخســـائر خالل شهر يناير 
املاضي «حتصيالت» و«العقارية» و«صفاة عقار» 
بخسائر بلغت ٤١٫٥٪ و٢٢٫١٪و ١٨٫٥٪على التوالي، 
أما أقل األسهم تكبدا للخسائر فكانت «سنام» 
و«أثمار» و«مشاعر» مبعدل ١٫١٩٪ و١٫٣٩٪ و١٫٤١٪ 

على التوالي. 

 قال مركـــز اجلمان 
لالستشارات االقتصادية 
في حتليـــل حول أداء 
األسهم اإلسالمية خالل 
املاضيان مؤشر  يناير 
«جلوبل» اإلسالمي حقق 
أرباحـــا مبعدل ٤٫٨١٪، 
باملقارنة بخسائر ملؤشر 
العـــام مبعدل  جلوبل 

.٪٠٫٥٦
  وقد حقق ١٩ سهما 
إســـالميا مكاسب بلغ 
متوسطها ١٣٫٨٪ بنسبة 
٣٥٪ من عدد األســـهم 
اإلسالمية، بينما تكبد 
إســـالميا  ٢٥ ســـهما 

خســـائر بنسبة بلغت ٨٫٨٪. وقد بلغت نسبة 
األسهم اخلاسرة ٤٥٪، أما األسهم التي لم تتغير 
أسعارها فبلغ عددها ١١ سهما بنسبة ٢٠٪ من 
إجمالي األســـهم اإلســــالمية، في حني هناك ٩ 
أســـهم موقوفة عن التداول. ومن أكثر األسهم 
اإلسالمية حتقيقا للمكاسب سهم «األولى» مبعدل 
٤٥٪، تاله «صفوان» مبعدل ٤٣٫٣٪، ثم «أالفكو» 
مبعدل ٣٧٫٥٪، أما أقل األسهم اإلسالمية حتقيقا 
للمكاسب فكان من نصيب «مينا» مبعدل ١٪، 

 بقيمة إجمالية قدرها ٧ مليارات دوالر

 تحالف «بن الدن» و«سعودي أوجيه» يفوزان 
بإنشاء محطات قطار الحرمين السريع

 السودان قد يغّير عملته بعد التقسيم
  والمصادقة على استقالل الجنوب

 ٥ مليارات دوالر فائض ميزانية قطر
  في الربع المالي الثاني

  وفي ميزانيــــة ٢٠١١/٢٠١٠ أقر 
البلد عضو منظمة أوپيك إنفاق 
١١٧٫٩ مليار ريال بفائض متوقع 
عنــــد ٩٫٧ مليــــارات أو ٢٫٧٪ من 
الناجت احمللــــي اإلجمالي. وتوقع 
محللون استطلعت رويترز آراءهم 
فائضا قدره ١١٫٣٪ من الناجت احمللي 

اإلجمالي.
  وساعد التوسع في إنتاج الغاز 
قطر على اجتياز التباطؤ العاملي 
وحتقيق فائض في امليزانية بلغ 
٤٦٫٦ مليار ريال أو ١٣٪ من الناجت 
احمللي في ٢٠١٠/٢٠٠٩ وهو أعلى 

مستوى في خمس سنوات.

مليار ريال أي ما يعادل ٤٨٪ من 
العام بأكمله وذلك بزيادة  خطة 
طفيفة عن الفترة ذاتها قبل عام. 
وقال جون سفاكياناكيس كبير 
االقتصاديني في البنك السعودي 
الفرنسي: «اإلنفاق سيتجاوز اخلطة 
لعام آخر بسبب زيادة الطاقة قرب 
نهاية السنة املالية.. إنه أمر معتاد 

جدا بالنسبة لقطر».
امليزانية  إنفاق قطر    وجتاوز 
املاليتني  الســــنتني  فــــي  املقررة 
السابقتني. كما فاق دخلها املتوقع 
في اخلطة األصلية بكثير بسبب 
تقديرات متحفظة لسعر النفط.

 ٨٠٪ من المتقاعدين السعوديين 
يتقاضون شهريًا ٣ آالف ريال وأكثر 

 الرياض ـ يو.بي.آي: أعلنت املؤسسة العامة للتقاعد في 
ــعودية أن حجم الصرف الشهري للمعاشات يتجاوز  الس
ــتفيد منها ٩٥٤٤٤٧ متقاعدا ووريثا  ٣ مليارات ريال ويس
وتتجاوز نسبة من يتقاضون معاشات شهرية ٣٠٠٠ ريال 

فأكثر ٨٠٪من املتقاعدين.
ــة    ونقلت صحيفة «الرياض» امس عن محافظ املؤسس
ــي قوله «إن نظام  العامة للتقاعد محمد بن عبداهللا اخلراش
ــي اململكة ينفرد  ــكريني ف تقاعد املوظفني املدنيني والعس
ــاملة عن أنظمة التقاعد في كثير  مبزايا عديدة ومنافع ش
ــد على راتبه  ــذه املزايا حصول املتقاع ــن الدول ومن ه م
كامال بعد اخلدمة املنصوص عليها في نظام التقاعد املدني 
ــب  ــار إلى أن كثيرا من الدول حتتس ــكري». واش والعس

للمتقاعد ما نسبته ٧٠ و٨٠٪ من راتبه فقط. 

 الخاسرة
 ٪٤٥  

 الرابحة
 ٪٣٥  

 الغير متغيرة
 ٪٢٠  


