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ملحق إقتصادي خاص 

تسعى «األنباء» كعادتها كل عام إلعداد ملحق اقتصادي ضخم تستعرض عبر صفحاته أبرز االحداث 
والطموحات التي تنشدها جميع القطاعات االقتصادية في الكويت، وذلك مبشاركة نخبة من البنوك 
والشركات، لنضع القراء األفاضل أمام احلقائق واملؤشرات التي مرت خالل ٢٠٢١ والطموحات 

والتحديات للعام اجلديد.
رغم االنعكاسات الســلبية التي خلفتها جائحة كورونا إال ان هناك عدة مقومات إيجابية تضافرت 
وأسفرت عن حتســن الفت على مستوى النشاط االقتصادي بالكويت خالل ٢٠٢١، كإشارة على 
جتاوز التداعيات السلبية التي ألقت بظاللها على مجمل اداء هذا النشاط خالل عام ٢٠٢٠ جراء 

تفشى اجلائحة.
ومن أبرز املقومات التي اسهمت بفاعلية في االنتعاش االقتصادي، بدء تعافي اسعار النفط بالسوق 
العاملي وعودتها ملستويات غير مسبوقة منذ عام ٢٠١٤، ليعود ضخ السيولة في شرايني االقتصاد 
الكويتي من خالل زيادة االنفاق احلكومي على املشاريع املتنوعة وتخفيض مستويات العجز املالي 
في امليزانية العامة للدولة، أضف إلى ذلك عودة القطاعات االقتصادية بالبالد لطبيعتها والدخول 

في مرحلة جديدة عنوانها «الكويت بعد اجلائحة» .

وجتلت اآلثار اإليجابية لتعافي النشاط االقتصادي احمللي في بورصة الكويت كونها املرآة العاكسة 
ألداء هذا النشاط، حيث ارتفعت كل املؤشــرات واملتغيرات للبورصة بشكل الفت خالل العام 
احلالي، خاصة القيمة السوقية التي حققت ٨٫٧ مليارات دينار مكاسب، كما ارتفعت جميع مؤشراتها 

ألكثر من ٢٥٪ منذ بداية العام.
 كما جتلى تعافي اقتصاد الكويت في عودة البنوك والشــركات الكبرى لتحقيق األرباح مبعدالت 
منو أعادت لألذهان أرقام ما قبل تفشي الڤيروس التاجي، وهو ما انعكس أيضا بشكل إيجابي على 
أداء البورصة منذ بداية العام، وعزز من نشاط البورصة األقدم في املنطقة، وسعى القائمون عليها 
سواء هيئة أسواق املال أو شركة البورصة ملواصلة مسيرة التطوير عبر طرح العديد من املنتجات 

واخلدمات اجلديدة.
أما على مستوى الوضع النقدي في البالد، فإن بنك الكويت املركزي بذل جهودا حثيثة، مستخدما 
كل ما لديه من أدوات ضمن األطر القانونية التي حتكم نطاق أعمال البنك، خاصة على مســتوى 
السياسات النقدية والرقابية، مستهدفا بذلك توفير بيئة عمل محفزة للنشاط االقتصادي تدعمها 

في ذلك سياسات نقدية ميسرة وصلت معها أسعار الفائدة إلى أدنى مستوياتها التاريخية.

إن ما يتمتع به القطاع املصرفي من أوضاع مالية قوية في إطار سياسات وأدوات التحول الكلي 
ساهم في ترسيخ قوة القطاع املصرفي ومواجهته لتحديات أزمة جائحة كورونا من موقع قوة، 

وأصبحت البنوك احمللية جزءا من حل األزمة وليست التي تصنع األزمة.
ولعل من األمور اإليجابية التي ينعم بها القطاع النفطي الكويتي البدء في قطف ثمار املشاريع 
الكبرى املتمثلة في مشروع الوقود البيئي ومرافق استيراد الغاز املسال وقريبا مصفاة الزور، فضال 

عن مئات املشاريع لتعزيز إنتاج البالد من النفط والغاز تنفيذا الستراتيجية ٢٠٤٠.
كل ما سبق يعطي انطباعا ايجابيا ملستقبل االقتصاد الكويتي خالل ٢٠٢٢ الذي سيكون عام 

االنطالق بعد عامني من التحديات.. فمن رحم األزمات تولد الفرص.
٭  شكرًا لشركائنا من البنوك والشركات ولكل من ساهم في إجناح هذا اإلصدار اخلاص.
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تتمثل التحديات التي تواجه قطاع اخلدمات 
اللوجســتية العاملي في إيجاد طــرق لتقليل 
األثر البيئي لعمليات توصيل البضائع ملاليني 
املســتهلكني حول العالــم. ويتطلب هذا األمر 
تعزيز كفاءة سالســل اإلمداد لتقدمي اخلدمات 
وفق أفضل الوســائل الصديقــة للبيئة. فمن 
ناحيــة هو أمر وجــب فعله ملكافحــة التغير 
املناخي، ومن ناحية أخرى هو أمر جيد ومجد 
لألعمال. فعلى الرغم من انتشار الوباء العاملي 
واألضرار االقتصادية ذات الصلة، فإن ذلك لم 
يفلح في إبطاء تسارع جهود االستدامة البيئية 
ومكافحة التغير املناخي على الصعيد العاملي. 
فبعــد عقود من التردد مــن جانب قياديي 
الشركات، أصبح من املؤكد اآلن أن االستثمار في 
االستدامة يحقق العوائد، وأنه مصدر للمرونة 
والكفاءة ويعتبر ميزة تنافسية اقتصادية في 
مرحلة ما بعد اجلائحة للحكومات والشركات 
واملستثمرين واملستهلكني على حد سواء. ووفقا 
ملاكينــزي فإن «االنتعــاش االقتصادي القائم 
على مصادر طاقة منخفضة الكربون ال يؤدي 
فقط إلى انخفاض االنبعاثات الكربونية بشكل 
كبير، بل يؤدي أيضا إلى خلق املزيد من فرص 
العمل وحتقيق النمو االقتصادي بشكل أكبر 
مقارنة باالنتعاش القائم على العمليات التي 

ال تراعي االنبعاثات الكربونية».
وعليــه أصبحــت العديــد مــن القطاعات 
الصناعية تضاعف استثماراتها في االستدامة 
مقابل نسبة ضئيلة من املتراجعني عن هذا النهج 
االستثماري. ففي االستطالع اخلاص مبؤشر 
أجيليتي اللوجســتي لألســواق الناشئة لهذا 
العام والذي شمل ١٫٢٠٠ مدير تنفيذي لقطاع 
سالسل اإلمداد العاملية، قال ٧٢٪ من املشاركني 
إن شركاتهم ستحافظ أو ستزيد من التزاماتها 
املخصصة لالستدامة البيئية بعد اخلروج من 

تداعيات اجلائحة.
تكنولوجيا املدن الذكية

في أجيليتي، قمنا بالتبني املبكر للممارسات 
البيئية فــي أعمالنا وجعلناها جزءا ال يتجزأ 
من اســتراتيجيتنا واســتثمرنا في الشركات 
الناشــئة التي توفــر التكنولوجيات احلديثة 
التي من شــأنها تعزيز كفاءة سالســل اإلمداد 
واالســتدامة. نحن ندعم املشاريع التي جتعل 
سالســل اإلمداد أكثر ســرعة واستدامة وعدال 
وكفاءة ومرونة. وإلى جانب التمويل، نساعد 
بتسريع منو شركائنا من خالل االستفادة من 
عملياتنا وتواجدنا في األســواق األسرع منوا 

في العالم.
فعلى ســبيل املثال، أجيليتــي للمجمعات 
اللوجستية واحدة من كبريات شركات القطاع 
اخلاص املالكة واملطورة للمجمعات اللوجستية 
والصناعية اخلفيفة في الشرق األوسط وأفريقيا 
وجنوب آسيا. تعتبر االستدامة عنصرا أساسيا 
في تصميمنا ومجمعاتنا اللوجستية والصناعية 
ألنها تخفض تكاليف الطاقة وتقلل من النفايات 
وحتمــي البيئة. أيضا، نعمل باســتمرار على 
حتسني عملياتنا وجعلها أكثر كفاءة واستدامة.

وفي هذا الصدد، قامت أجيليتي للمجمعات 

لها فضال عن خفض التكاليف التشغيلية.
أيضا، استثمرت أجيليتي مؤخرا في شركة 
Volta Trucks والتي توفر شــاحنات بتقنيات 
حديثة تعمل على تقليل االنبعاثات الكربونية 
والتكاليف التشغيلية لعمالئها ولديها خصائص 

سالمة مميزة. 
ومن هذا املنطلق أيضا، قمنا في بداية العام 
ومن خالل منصتنا التابعة Shipa بإطالق شبكة 
شحن بري سريعة للبضائع اخلاضعة للرسوم 
اجلمركية بهدف خدمة الشركات والعمالء في 
دول مجلس التعاون اخلليجي تتضمن خيار 
الشــحن اجلزئي (LCL) وهي طريقة سريعة 
وفعالة من حيث التكلفة لشحن الطرود أو عدد 
محدد من ألواح التحميل وفق رحالت شــحن 
مجدولة ومواعيد محددة لتسلم البضائع في 
كل من اإلمارات، والسعودية، وعمان، والكويت 
والبحرين. وتســاعد هذه اخلدمة على خفض 
التكاليف للعمالء واملســاهمة في تقليل األثر 

البيئي. 
استدامة املجتمعات ككل 

وعلى صعيد آخر، أصبح مديرو الصناديق 
االســتثمارية العاملية يشجعون ويدعون إلى 
االستثمار في االستدامة. ففي عام ٢٠٢٠، قدم 
مديرو الصناديق االستثمارية أكثر من ٥ مليارات 
دوالر لالســتثمار في شــركات تراعي مبادئ 
احلوكمة البيئية واالجتماعية واملؤسسية أو 
تأسست لتنفيذ مبادرات قائمة على هذه املبادئ.

واعترافــا مبمارســات أجيليتــي البيئيــة 
واالجتماعية وحوكمتها الفعالة، فقد مت إدراج 
الشركة إلى سلسلة مؤشر FTSE٤Good، وهو 
مرجع يستخدمه املستثمرون في جميع أنحاء 
العالم لتحديد الشركات امللتزمة بدقة باملمارسات 
البيئية واالجتماعية واحلوكمة خاصة جهودها 
في مجال تخضير سالسل اإلمداد وتعزيز حماية 
العمال وحتسني سجل األمن والسالمة ومتكني 
الشــركات الصغيرة وغيرها من املســاهمات 

األخرى.
ونحن نرى في أجيليتي أن هناك أهمية كبرى 
لدعم االبتكارات التي من شأنها تعزيز استدامة 
املجتمعات ككل وتقليل االنبعاثات الكربونية 
فيها ودفع عجل االســتدامة وفــي هذا الصدد 
استثمرت أجيليتي في يناير املاضي، ٣٥ مليون 
دوالر في شــركة كوينز جامبيت وهي شركة 
استحواذ ذات أغراض خاصة يقودها بالكامل 
فريق إداري من الكوادر النسائية وتعمل على 
استهداف املؤسسات التي تقدم حلوال مستدامة 
في مجاالت الطاقة النظيفة والرعاية الصحية 
والتكنولوجيــا املالية، والقطاعات الصناعية 
واملواصالت والنقل والتكنولوجيات الناشئة. 
فضال، استثمرت أجيليتي أيضا في عملية 
الدمــج األخيــرة التي متت بني شــركة كوينز 
جامبيت وسويڤل SWVL التي يقع مقرها في 
دبي وصاحبة منصة ابتكارية ومستدامة للنقل 
اجلماعي والتي ســتصبح من خاللها سويڤل 
أول شــركة في الشــرق األوســط بقيمة تقدر 
بأكثر من مليار دوالر أميركي يتم إدراجها في 

بورصة ناسداك.

الغازات الدفيئة عامليا مقابل ٥٧٪ من بقية املصادر 
املرتبطــة بالطاقــة، ومن املتوقــع أن يزداد األمر 
ســوءا بحلول عام ٢٠٣٠ مــع توقع زيادة أحجام 

الشحن بنسبة ٧٠٪.
ويتطلب خفض االنبعاثات الكربونية الناجتة 
عن قطاع النقل وزيادة قدرته على التكيف تبني 
منظور طويل األجل، لذا اســتثمرت أجيليتي في 
تقنيتني متخصصتني في تخضير أساطيل النقل 
البري. األولى هي شــركة Hyliion التي تسهم في 
التقليل مــن كثافة الكربــون وانبعاثات الغازات 
الدفيئة الناجتة من شاحنات النقل التجارية من 
الفئة ٨ من خالل كونها املزود الرائد حللول توليد 
الطاقة الكهربائية. ومن خالل االستفادة من كفاءة 
خوارزميــات البرامج املتقدمــة وإمكانات حتليل 
البيانات، توفر Hyliion للشركات نظاما سهال وفعاال 
لتقليل استهالك الوقود في اساطيل النقل التابعة 

إلى الطاقة النظيفة، وذلك لتنويع مصادر الطاقة 
مــن ناحية ومحاربة التغيــر املناخي وخطورته 
من ناحيــة أخرى. وإميانا منهــا بأهمية التحول 
نحو الطاقة النظيفة، قامت أجيليتي باالستثمار 
في شــركة TVP Solar وهي شركة متخصصة في 
توفير الطاقة احلرارية املتجددة والتي تساعد على 
إزالة الكربون من العمليــات الصناعية. وتتميز 
هــذه التقنيــة بقدرتها على التغلــب على بعض 
معوقات الطقس في دول اخلليج كاألتربة والغبار 
وهي معتمدة دوليا كأفضل مجمع حراري شمسي 

أداء في العالم.
تخضير أساطيل النقل البري 

ومن املتعارف عليه أن صناعة النقل تسهم في 
زيادة االحترار العاملي وبحسب البنك الدولي فإن 
قطاع النقل ينتج عنه أكثر من ١٥٪ من انبعاثات 

اللوجستية مؤخرا بتوقيع مذكرة تفاهم مع واحدة 
من أكبر الشركات التكنولوجية في العالم إلدماج 
تكنولوجيا املدن الذكية في كل مجمعاتنا اللوجستية 
والصناعية في الكويت والتي تســتخدم تقنيات 
اجليل املقبل مثل الذكاء االصطناعي AI، وغيرها 
من التقنيات احلديثة لتحسني الكفاءة التشغيلية 
مبا فيها تعزيز األمن اإللكتروني واخلدمات األمنية 
األخرى، وحتسني حركة البضائع وإنشاء «طرق 
ذكية» تغطيها شــبكة السلكية وغيرها. وسوف 
يتــم تباعــا تطبيق تكنولوجيا املــدن الذكية في 

مجمعات أجيليتي في األسواق األخرى.
االستفادة من حرارة اجلو لتوليد الطاقة النظيفة

على الرغم من أن دول اخلليج هي أكبر الدول 
املصــدرة للنفط والغاز في العالــم، إال أن جميع 
احلكومات في املنطقة لديها توجه جاد نحو التحول 

«أجيليتي»: االستثمار باالستدامة اللوجستية 
وتطوير كفاءة سالسل اإلمداد.. ضمن أولوياتنا

انتشار الوباء العاملي واألضرار االقتصادية الناجمة عن تعطيل األعمال لم يفلحا في إبطاء تسارع االستدامة البيئية

العمل  فرص  يخلق  الكربون  منخفضة  طاقة  مصادر  على  القائم  االقتصادي  االنتعاش 

االستدامة عنصر أساسي بتصميم منشآتنا لتخفيضها تكاليف الطاقة وتقليل النفايات

البيئية واالجتماعية  اعترافًا مبمارساتها   ..«FTSE٤Good» أجيليتي» مبؤشر» إدراج 
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االقتصاد الكويتي .. مستقبل واعد





ميــر العالم حاليًا مبوجة من التقدم التقني املتزايد، إذ تغيرت أســاليب 
اســتخدام التكنولوجيا، وزاد معدل استخدام البيانات، وارتفع اإلقبال على 
التقنيات احلديثة في قطاع املشــاريع واألعمــال (B٢B)، وهذا بدوره فرض 
متطلبات جديدة لدى املستهلكني من املؤسسات واألفراد ملواكبة هذا التحول 

الرقمي.
وســط هذا املشــهد املتغيــر، تواصل مجموعــة زين رحلتها فــي التزود 
بالقدرات التكنولوجية، وإعادة ابتكار أعمالها، واستكشاف مجاالت وفرص 
استثمارية جديدة ملواكبة هذه التحوالت االستراتيجية، وهي في ذلك، تواصل 
بشغف وحماس السعي لتوفير اتصال هادف يلبي تطلعات العمالء، وإحداث 
تأثيرات إيجابية، مع خلق مســتقبل رقمي مزدهر، وقيمة مشتركة لعمالئها 

وشركائها ومجتمعاتها.
وحترز «زين» تقدما كبيرا في التحول من مشغل يركز على خدمات الهاتف 
النقــال فقط إلى مزود رائد فــي مجالي تكنولوجيــا املعلومات واالتصاالت 
والقطاع الرقمي، حيث تواصل الشــركة استثماراتها في بناء مجاالت أعمال 

جديدة تتكامل جميعها مع قطاع االتصاالت.
وإذ حترص «زين» على انتقاء فرص النمو اجلديدة في قطاعات األعمال 
املختلفــة، فإنها بــدأت فعليا في تنفيذ خطط أعمال تســتهدف منها االلتزام 
بوعدها الدائم بإثراء حياة األفراد، وتزويد الشركات واملؤسسات احلكومية 

بحلول أعمال مبتكرة.
فقد عززت الشركة مكانتها في قطاع املشاريع واألعمال، باعتبارها املشغل 
الذي ميلك رصيدا غنيا من التعاون مع الكيانات احلكومية والشركات بجميع 
أحجامها، إذ قامت باستثمارات استراتيجية في منصاتها الرقمية، واخلدمات 
املبتكرة لتلبية االحتياجات دائمة التغير في مجاالت حلول االتصاالت املتنقلة 
والثابتة وإنترنت األشياء وخدمات األمن املدارة. وعلى الرغم من التباطؤ في 
النشاط االقتصادي الذي تسببت فيه اجلائحة، حققت Zain Business العالمة 
التجارية لشــركة زين في قطاع املشــاريع واألعمال منوا في العالم الرقمي 
للعديــد من املجاالت، إذ جاء هذا النمو مدفوعا بتوســيع قاعدة العمالء، مبا 
في ذلك حسابات املكاتب املنزلية، الشركات الصغيرة واملتوسطة، حسابات 

الشركات الكبيرة، واجلهات احلكومية.
كان العمالء في صدارة التفكير دائما خالل مبادرات االستجابة التي قامت 
بها الشركة خالل هذه الفترة الصعبة، إذ نفذت زين مبادرات الدعم ملساعدة 
عمالء قطاع املشاريع واألعمال (B٢B) في التخفيف من تأثير اجلائحة، وكجزء 
من تركيزها االستراتيجي على قطاع الشركات الصغيرة واملتوسطة، كانت 
زين أول شركة اتصاالت في الكويت تقدم منصة رقمية شاملة، لتتيح للعمالء 
من الشركات الصغيرة واملتوسطة في الكويت الوصول إلى مجموعة واسعة 
مــن اخلدمات الرقمية التي تتيحهــا Zain Business، وذلك من خالل نقرة زر 

واحدة، دون احلاجة إلى احلضور الشخصي.
وفي سبيل حتقيقها أهدافها االستراتيجية، تواصل زين رحلتها املتميزة 
في التحول الرقمي، التي كانت ســباقة فيها، إذ مثلت الفترة األخيرة محطة 
استثنائية في هذه الرحلة، حيث أظهرت اجلائحة األهمية البالغة لتطبيقات 
التكنولوجيــا الرقمية بوصفها محركا رئيســيا الســتمرارية األعمال، ومع 
الدور الذي قامت به في الربط بني الناس وقت األزمات، فإن القدرات الرقمية 
أصبحــت «الرابط» الذي يجمع بني ركائــز االقتصاد الرقمي: البنية التحتية 
الرقميــة، املنصات الرقمية، ريادة األعمال الرقمية، اخلدمات املالية الرقمية، 

واملهارات الرقمية.
اتخذت «زين» خطوات مبكرة في هذا التوجه االستراتيجي، بتأمني اخلدمات 

الرقمية املبتكرة في العديد من املجاالت:
Fintech

حققت زين تقدما نوعيا في قطاع التكنولوجيا املالية Fintech، إذ تواصل 
خططها االستراتيجية في توسيع نطاق خدماتها في هذا املجال، من أجل دعم 

االبتكار الرقمي وتطوير احللول في قطاع التكنولوجيا املالية.
وتلعــب زين دورا مؤثرا عندما يتعلق األمــر بتوليد تأثيرات اقتصادية 
إيجابية، واملســاعدة في جهود النمو االقتصادي، وخلق فرص عمل مباشرة 
في بيئة األعمال، فاخلدمات املصرفية املتنقلة باتت تلعب دورا حاســما في 
حياة الناس، لذلك اتخذت الشركة مبادرات مبتكرة في استراتيجية أعمالها 
الشاملة لضمان إدارة احتياجات العمالء بالشكل الذي يواكب تطورات األدوات 
املالية، والشــرائح التي بحاجة إلى اخلدمــات املصرفية املتنقلة، ومتحورت 
هذه املبادرات حول االستثمار في البيانات، وإدارة القيمة، والتحويل الرقمي.
وتأمــل زين أن تقدم شــراكتها الرقمية مع بنك بوبيــان منصة متطورة 
لتحفيز بيئة األعمال املتطلعة للخدمات املصرفية الرقمية، كما أنها ستدعم 
املشاريع والشركات الناشئة بفضل التنوع اجلغرافي الواسع لعملياتها، وفي 
هذا االجتاه تسعى الشركة إلى احلصول على ترخيص أول بنك رقمي، وهو 
ما سيؤهلها إلى قيادة قطاع االتصاالت في تأسيس «البنوك املنافسة» على 
مســتوى أسواق الشرق األوســط وأفريقيا. وكجزء من هذه االستراتيجية، 
تواصل زين اســتثماراتها في إنشــاء مجتمعات قائمة على التكنولوجيا، إذ 
حققــت حضورا قويا في االســتثمار فــي البنية التحتيــة الرقمية، التمويل 

االستهالكي املصغر، االستضافة السحابية، واألمن السيبراني.

Digital Health

تهدف زين إلى توسيع نطاق وصول محفظة خدماتها إلى قطاع الرعاية 
الصحية، بالتركيز على مبادرات التحول الرقمي في رحلة رعاية املرضى، 
فالبنية التحتية والقدرات التكنولوجية وقاعدة العمالء القوية التي متلكها 
بإمكانها توفير األدوات الرقمية الالزمة ملقدمي الرعاية الصحية، لذلك، من 
املتوقع أن تتوسع زين في إطالق العديد من خدمات الصحة اإللكترونية 

خالل الفترة املقبلة.
Zain Health

أطلقــت زين منصة Zain Health الرقمية لعمالء األعمال، التي متكن 
مقدمــي الرعاية الصحية من أطباء وهيئــات متريضية من تتبع حالة 
املريــض عــن بعد عبر عدد من األجهزة الطبية الذكية، مما يســهم في 

تسهيل عمل املنظومة الصحية خالل ظروف اجلائحة.
تعتبر منصــة Zain Health الرقمية نظامــا ذكيا ملراقبة املريض 
عــن بعد (RPM)، وتقــدم مجموعة من احللــول املتكاملة للتواصل 
عــن بعد بني مقدم الرعاية الصحية واملريض عبر بوابة إلكترونية 
وتطبيــق للهواتف الذكية العاملة بنظامي iOS وAndroid، وتعتمد 
املنصة على مجموعة من األجهزة الطبية الذكية والقابلة لالرتداء 
لقراءة املؤشــرات احليوية للمريض، مما يتيــح للطبيب متابعة 
حالته بشــكل دوري، وإبالغه بأي تغيرات مهمة، وإنتاج تقارير 

طبية حول حالته، واملزيد.
Shlonik App

اإلجناز البارز اآلخر ملجموعة زين في تعزيز قدراتها الرقمية 
خالل العام ٢٠٢٠، كان في التعاون مع وزارة الصحة إلطالق تطبيق 
«شلونك» Shlonik، حيث لعب فريق زين دورا رئيسيا في دعم 
الســلطات في احلد من انتشار جائحة «كوفيد - ١٩» من خالل 
هذا التطبيق، وهو األمر الذي أســهم في ضمان وسالمة جميع 
املواطنــني. وقامت زين بالتعاون مــع وزارة الصحة واجلهاز 
املركــزي لتكنولوجيا املعلومات، بتطوير منصة «شــلونك»، 
بهدف إدارة عملية العزل الصحي للعائدين من اخلارج، ويبرز 
تطبيق «شــلونك» القدرات الرقمية الهائلــة التي تتمتع بها 

مجموعة زين، ومكانتها كمزود خدمات رقمي موثوق فيه.
Live streaming

البث احلي - Zain Live Streaming - هو تطبيق إلكتروني 
يتيح حضور الفعاليات رقميا، مبا يتماشى مع توجيهات 
التباعد االجتماعي، وبسبب الظروف االستثنائية وااللتزام 
باالحترازات الصحية في الدولة، استضاف التطبيق أعمال 
اجلمعية العمومية لشركة زين من خالل البث احلي املباشر 
(livestreaming)، كما استضاف التطبيق فعاليات وجمعيات 
عمومية لكيانات أخرى في الكويت، سيتم توسيع نطاق 

هذه اخلدمة في أسواق عمليات املجموعة مستقبال.
ZAIN ESPORTS

اســتمرارا جلهودها الرامية إلــى التواصل مع فئة 
الشباب، الشغوف باحملتوى الترفيهي الرياضي الرقمي، 
مت إطالق منصة Zain esports كعالمة جتارية جديدة 
فــي العــام األخير، وهي العالمة التــي تقوم بتنظيم 
بطوالت إقليمية كبرى، إلى جانب العديد من أنشطة 
املشاركة الهادفة إلى بناء مجتمع نشط لالعبني على 

مستوى أسواق الشرق األوسط وأفريقيا.
Zain Ventures

أطلقــت زيــن مؤخــرا كيانهــا اجلديــد «زين 
فينتشرز»، املسؤول عن إدارة احملفظة االستثمارية 
لعملياتها، إذ ســيكون مســؤوال عن البحث عن 
أفضل الفرص االســتثمارية في أعمال الشركات 
الناشئة، رأس املال املغامر، التكنولوجيا املالية 
«فينتيك»، والفرص التكنولوجية، مع التركيز 

على االبتكارات الرقمية سريعة النمو.
ومتلك زين حاليا سلسلة من االستثمارات 
اإلستراتيجية املباشرة في الشركات الناشئة 
في أســواق الشرق األوســط وأفريقيا، حيث 
تقدم لتلك الشركات الدعم على جبهات متعددة 
مبا في ذلك إتاحة نطاق جغرافي واســع لها، 
ولقاعدة عمالئها املتزايدة، بهدف زيادة فرص 

توسع خطط أعمالها في هذه املجاالت.

«زين» تتوسع في تطبيقات 
التكنولوجيا الرقمية

العالمة التجارية  التي نقلت قطاع 
املشاريع إلى العالم الرقمي

«Zain Tech».. الكيان التكنولوجي 

اجلديد لـ «زين» في الشرق األوسط
أطلقت زين مؤخرا كيانا تكنولوجيا جديدا «زين تك» (Zain Tech)، لتؤســس واحدا من أكبر املتاجر اإلقليمية 

الشاملة التي توفر منصات احللول واخلدمات الرقمية للمؤسسات احلكومية والشركات في أسواق الشرق األوسط.
سيوفر الكيان اإلقليمي اجلديد احللول الرقمية للشركات املتعددة اجلنسيات عبر نقطة اتصال واحدة شاملة للمبيعات 
وخدمة العمالء، إذ ستوفر منصات «زين تك» حاضنة متطورة ملجموعة واسعة من خيارات احللول املدارة للخدمات السحابية، 

األمن السيبراني، البيانات الضخمة، إنترنت األشياء، الذكاء االصطناعي، املدن الذكية، واالبتكارات في األعمال الناشئة.
سيضم الكيان اجلديد أعمال شركة «NXN» ذراعها التشغيلية في مشاريع املدن الذكية، وأعمال شركتها «زين داتا بارك» 
(Zain Data Park) املركز اإلقليمي لالستضافة السحابية واألمن السيبراني، وهو املسار الذي يستهدف منه الكيان اجلديد 
«زين تك» أن يحقق النمو املتوقع في مجاالت االستضافات السحابية واخلدمات املدارة ملساعدة الشركات والكيانات احلكومية 
في خطط التحول الرقمي. وتطمح مجموعة زين ألن يساعدها الكيان التكنولوجي اجلديد في دمج أعمال شركة NXN و«زين 
داتا بارك» (ZDP) خلدمة توجهاتها االستراتيجية في مجاالت البنية التحتية الرقمية، إذ ستدفع هذه اخلطوة بخطط أعمالها 
لتجاوز خدمات االتصاالت، وحتقيق رؤيتها بأن تصبح املزود الرائد في تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وأمناط احلياة الرقمية. 
ميثل إطالق (زين تك) خطوة رئيســية الستراتيجية أعمال الشركة، وتطورا نوعيا حملفظة خدماتها اإلقليمية في القطاع 
الرقمي، إذ ســيركز الكيان التكنولوجي اجلديد األول من نوعه بني مشــغلي االتصاالت في أسواق املنطقة، على توفير حلول 
التحول الرقمي، كما أنها ستعزز القدرات التنافسية في املجاالت التكنولوجية، وستعزز من تآزر استثمارات وقدرات وإمكانات 
املجموعة، التي متتلك بصمة جغرافية إقليمية واسعة، ومن املنتظر أن تساعد هذه اخلطوة في تعظيم القيمة من الشراكات التي 

تبنيها املجموعة مع البائعني العامليني لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

Zain Data Park
«زين داتا بارك» (ZDP) هي شركة تابعة لشركة «زين تك»، وهي تلعب دورا حيويا في رحلة زين لتصبح مزود خدمات رقمية، مت 
 B٢B إطالقها في الكويت واألردن، وهي املسؤولة عن محافظ اخلدمات املدارة واألمنية املستضافة، وهي اخلدمات املتاحة لعمالء
من خالل شركات زين العاملة.  يعتبر مركز «زين داتا بارك» عنصرا رئيسيا في استراتيجية زين لألعمال التجارية لتصبح العبا متكامال في 
مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وتلبية احتياجات العمالء لنقل البيانات وحتويلها وتخزينها وتأمينها على مستوى كافة أسواقها.
وبفضل االستفادة من شبكة مراكز البيانات اإلقليمية التابعة ملجموعة زين - التي تشمل مركز Bunker The الفريد من نوعه في 
الشرق األوسط من حيث التحصني النووي - فإن محفظة اخلدمات املدارة اخلاصة مبركز «زين داتا بارك» تشتمل على مجموعة واسعة 
من اخلدمات السحابية التي تتراوح بني األجهزة االفتراضية وخدمات مراكز البيانات اخلاصة االفتراضية، وهي اخلدمات التي ميكن تنفيذها 

من خالل مجموعة متنوعة من السيناريوهات سواء داخل املقر من مراكز بيانات زين، أو في إعدادات بيئات هجينة.
 ،(SaaS) «إلى طبقة «البرامجيات كخدمة (IaaS) «يقوم مركز «زين داتا بارك» بتوسيع نطاق خدماته من طبقة «البنية التحتية كخدمة

.(BaaS) «و«اخلدمات املصرفية كخدمة (VSaaS) «مع ما يصاحب ذلك من عروض موسعة تشمل بالفعل «املراقبة بالڤيديو كخدمة

NXN 
شركة NXN هي شركة تابعة لـ«زين تك» ذراع اخلدمات الذكية والرقمية ملجموعة زين، إذ تقود تطوير منتجات زين الرقمية وعروض 

البيانات الضخمة، وقد منحت NXN األولوية لتطوير األمن الذكي، والرعاية الصحية الرقمية، وتتبع األصول، وحلول املدن/األحياء الذكية. 
إن خدمة «األمن الذكي كخدمة» (SECaaS) التي تقدمها شــركة NXN هي خدمة متطورة وشاملة متكن الشركات من حماية أفرادها 

وأصولها ومرافقها، وفي الوقت ذاته تتميز بإدارة متقدمة لقدرات مراقبة بالڤيديو وقدرات حتليلية تلبي احتياجات املراقبة املتطورة. 
تقدم شــركة NXN خدمة أمن رقمي فريدة ومبتكرة وفعالة من حيث التكلفة وتعمل بسالســة مع أعلى مستوى من التكامل بني إنترنت 
األشياء واألمتتة والذكاء والتحكم والبساطة، إذ جتمع في حل واحد بني املراقبة بالڤيديو والذكاء االصطناعي، وحتليالت الڤيديو الذكية وإدارة 
احلوادث، وكل ذلك في منوذج تسعيري على أساس الدفع لكل استخدام. إن حلول الرعاية الصحية الرقمية من NXN عبارة عن منصة خدمات 
شاملة من أجل سلسلة الرعاية الصحية إلدارة رحلة املريض من البداية إلى النهاية، ابتداء من املواعيد الطبية ومرورا باملنصة الرقمية لالستشارات 
عن بعد، وانتهاء بإدارة الوصفات الطبية والسجالت الطبية اإللكترونية، حيث تقدم حلول الشركة مبراقبة املرضى عن بعد، وهي إحدى خدمات 
NXN في قطاع الرعاية الصحية. طورت NXN خدمة حتليالت متقدمة فريدة وقوية، التي تساعد العمالء في تصميم وحتويل وتشغيل العمليات 
الذكية باالستفادة من الذكاء االصطناعي والتحليالت املدمجة، ميكن لتحليالت NXN املتقدمة أن تنشر ذكاء األعمال لدعم أي نوع من العمليات 

أو اإلجراءات أو تفاعالت العمالء فور حدوثها.
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ما حساب «الفوز» للجوائز، وما مميزات هذا احلساب؟
٭ حســاب الفوز هو حساب اجلوائز األول من 
نوعه بالكويت، حيث يتيح هذا احلساب اجلديد 
للعمالء فرصة الفوز مببلغ وقدره ١٠ آالف دينار 
أســبوعيا، وهي اجلائزة األسبوعية األعلى في 
الكويــت، كما ويقدم احلســاب جائزة ســنوية 
فريدة عبــارة عن راتب شــهري بقيمة ٥ آالف 

دينار ملدة ١٠ سنوات.

ومن الشريحة املستهدفة من هذا احلساب؟
٭ مبقدور اجلميع فتح حســاب «الفوز» سواء 
كانوا عمالء لــدى البنك األهلي الكويتي أم من 
غير العمالء، حيث إننا نهدف من خالل ذلك الى 
أن يكون احلساب متاحا للجميع ولكل األعمار 

من دون استثناء.

ما احلد األدنى للمشاركة في احلساب؟
٭ ميكن فتح حساب «الفوز» مببلغ يبدأ من ١٠٠ 
دينار ومضاعفاتها، وهذا يعطي العميل فرصة 
لدخول الســحب عــن كل ١٠٠ دينار، مبعنى أن 
كل ١٠٠ دينار متثل فرصة واحدة للفوز، وكلما 
زاد املبلغ كلما تضاعفت فرص العمالء في الفوز 
باجلوائز األسبوعية والشهرية والسنوية، ناهيك 
عن أن العميل ميكنه استخدام حساب «الفوز» 

كحساب توفير.

ما دافعكم من إطالق حساب الفوز للجوائز، وكيف 
تبلورت فكرته؟

٭ أســتطيع القول إن الوبــاء العاملي كان أحد 
األسباب احملفزة لنا لإلسراع بإطالق هذا احلساب، 
فالوباء قام بتغيير الكثير من العادات االستهالكية 
لدى الناس، ما جعل األمن واالستقرار املالي على 

رأس األولويات لكل أسرة.
وبصفتنــا في طليعة البنــوك الرائدة، فقد 
كنا ملزمني بتشــجيع العمــالء على االدخار بل 
ومكافأتهم على ذلك، لقد كان من ضمن أولوياتنا 
عند دراســة املنتج أن نكافــئ عمالءنا بجائزة 
توفر االستقرار املالي ملدة طويلة وهو ما تقدمه 

اجلائزة السنوية للحساب.
باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن اجلميــع يرغب 
باحلصــول على إجازة من العمل والروتني، لذا 
جاءت جائزتنا الكبرى لتكون عبارة عن تلبية 
هــذه الرغبة بتوفير فرصة ربح راتب شــهري 
وقدره ٥ آالف دينار ملدة ١٠ ســنوات مبا يعني 

أخذ إجازة ملدة ١٠ سنوات.

ما إجراءات عمليات سحب اجلوائز؟
٭ إميانا منا بالشفافية واملصداقية، فإننا نؤكد 
أن جميع السحوبات ستتم حتت إشراف ممثل 
عــن وزارة التجارة والصناعة، كمــا نؤكد انه 
ســتتم االستعانة مبدقق خارجي لضمان أعلى 

درجات الشفافية عند إعالن أسماء الرابحني.

متى سيكون أول سحب جلوائز حساب الفوز؟
٭ يســعدنا اإلعالن عن أن أول عملية ســحب 
للجائزة األســبوعية ستكون في شهر نوفمبر 

٢٠٢١، فيما سيتم السحب على اجلائزة الكبرى 
في سبتمبر ٢٠٢٢.

ما شروط التأهل للدخول في السحب؟
٭ حســاب الفوز للجوائز من أســهل املنتجات 
التي قدمها البنك األهلي الكويتي، حيث ال توجد 
أي شروط لفتح احلساب عدى إيداع مبلغ ١٠٠ 
دينار لفتح احلســاب، وبالطبع كلما زاد املبلغ 

زادت الفرص بالفوز كما مت ذكره سابقا.

للجوائز، ماذا  البنوك احمللية تقدم حساب  أغلب 
مييز حساب الفوز للجوائز؟

٭ لدى حساب الفوز للجوائز عدة مزايا، أهمها 
احلد األدنى لفتح احلســاب وهو ١٠٠ دينار، ما 
يجعلــه متاحــا جلميع شــرائح املجتمع ولكل 
األعمار، هذا باإلضافة إلى اجلائزة األســبوعية 
والتي تعتبر األعلى في الكويت، وكذلك اجلائزة 
الســنوية بقيمــة ٥ آالف دينار شــهريا ملدة ١٠ 
سنوات، وهي اجلائزة التي توفر للعمالء األمان 
وراحة البال للمستقبل، وتغير حياة الفائز كليا.

هل هناك مزايا أو برنامج للوالء؟
٭ نعــم، وهو في غاية البســاطة ولكنه محفز 
جدا، حيث سيتم احتساب جميع الفرص السابقة 
في السحوبات الشــهرية وإدخالها في السحب 
الســنوي، وبالتالي كلما قــام العميل باالدخار 
أكثر وفي وقت أبكر، كلما زادت فرصة الدخول 

في السحب السنوي.

كيف سيتم اإلعالن عن الفائزين بالسحوبات؟
٭ سنقوم بنشــر أسماء الفائزين بالسحوبات 
على موقعنا اإللكتروني، باإلضافة إلى نشرها 

بالصحف ووسائل التواصل االجتماعي.

باإلضافة إلى حساب الفوز، ما اجلديد الذي يقدمه 
البنك األهلي الكويتي؟

٭ في احلقيقة أن البنك ال يتوقف عن تقدمي كل 
مــا هو جديد لعمالئه، لذلــك ميكننا القول إننا 
قد قمنا مؤخرا بتقدمي املساعد التفاعلي «سند» 
والذي يقوم بالرد سريعا على استفسارات عمالء 
البنــك أو حتى غير العمالء مــن خالل تطبيق 

املوبايل اخلاص بالبنك األهلي الكويتي.
وال شــك أن مثل هذه اخلطوات إمنا تعكس 
اهتمام البنــك بالتكنولوجيا احلديثة لتطوير 
وحتسني جتربة العمالء للمساهمة في االرتقاء 
باخلدمات املصرفية إلى مستوى متميز يتجاوز 

نطاق اخلدمات املالية التقليدية.
ومن خالل خدمة «اسأل سند» اجلديدة التي 
يوفرها البنك األهلي الكويتي، يستطيع العمالء 
تنفيذ العديد من املعامالت املصرفية املتنوعة، 
مثل حتويل األموال، ودفع الفواتير، والرد على 
األســئلة واالستفســارات، التي تغطي مختلف 
جوانب اخلدمات املصرفية، ومنها - على سبيل 
املثال ال احلصر - فتح حسابات توفير جديدة، 
وطلب دفتر شيكات، وإجراء التحويالت احمللية 

والدولية وغير ذلك.

احلساب يقدم جائزة سنوية فريدة.. راتب شهري ٥٠٠٠ دينار ملدة ١٠ سنوات

قالت حنني الرميحي إن البنك أطلق مؤخرا حملة خاصة لتشجيع العمالء على تفعيل 
خدمة اإلشعارات الفورية في تطبيق البنك األهلي الكويتي، حيث متكن هذه اخلدمة 
العمالء اإلطالع على جميع معامالتهم املصرفية في كل وقت وحتى خالل السفر ومن 

.Wi-Fi دون احلاجة إلى تفعيل خدمة التجوال طاملا توافرت خدمة

خدمة اإلشعارات الفورية

حنني الرميحي: 
حساب «الفوز» من  « البنك األهلي الكويتي» 

األول من نوعه بالكويت

فتح احلساب بـ ١٠٠ دينار ومضاعفاتها.. كل ١٠٠ دينار متثل فرصة للفوز

الوباء العاملي كان أحد األسباب احملفزة لإلسراع في إطالق هذا احلساب

مساعد مدير عام إدارة اخلدمات املصرفية لألفراد في البنك لـ «األنباء»: 
أول سحب للجائزة األسبوعية في نوفمبر ٢٠٢١ و«الكبرى» في سبتمبر ٢٠٢٢

أكدت مساعد مدير عام إدارة اخلدمات املصرفية لألفراد في البنك األهلي الكويتي، حنني الرميحي، أن حساب «الفوز» الذي 
طرحه البنك مؤخرا يعتبر احلساب األول من نوعه في الكويت، والذي يتيح للعمالء الفرصة للفوز بجائزة أسبوعية قدرها ١٠ 

آالف دينار.
وأضافت الرميحي لـ «األنباء»  أن من ضمن املميزات الفريدة التي يوفرها احلساب كذلك جائزة سنوية فريدة من نوعها تتمثل 
في السحب على راتب شهري بقيمة ٥ آالف دينار ملدة ١٠ سنوات، الفتة في الوقت ذاته إلى أن حساب «الفوز» متاح جلميع 
العمالء ســواء كانوا عمالء لدى البنك األهلي الكويتي أم لم يكونوا عمالء لديه. ولفتت الرميحي إلى مواكبة «األهلي الكويتي» 
للخدمات التكنولوجية املتطورة، وذلك من خالل تقدمي خدمة املســاعد التفاعلي (ســند) والذي يقوم بالرد سريعا على 
استفسارات عمالء البنك أو حتى غير العمالء من خالل تطبيق املوبايل اخلاص بالبنك، ما يعكس اهتمام البنك بالتكنولوجيا 
احلديثة لتطوير وحتسني جتربة العمالء للمساهمة في االرتقاء باخلدمات املصرفية إلى مستوى متميز يتجاوز نطاق اخلدمات 
املالية التقليدية. وأشارت إلى أن خدمة «اسأل سند» اجلديدة التي يوفرها البنك األهلي الكويتي، تتيح للعمالء تنفيذ العديد 
من املعامالت املصرفية املتنوعة، مثل حتويل األموال، ودفع الفواتير، والرد على األسئلة واالستفسارات، التي تغطي مختلف 
جوانب اخلدمات املصرفية، ومنها - على سبيل املثال ال احلصر - فتح حسابات توفير جديدة، وطلب دفتر شيكات، وإجراء 

التحويالت احمللية والدولية وغير ذلك.. وفيما يلي املزيد من التفاصيل:
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احلالي في الواليات املتحدة األميركية والذي 
يقــارب ٠٪ مع الزيادة الكبيرة في معدالت 
التضخم، وإذا أضفنا إلى ذلك حتسن معدالت 
البطالة فإن ذلك قد يؤدي إلى توجه البنك 
الفيدرالي األميركي لرفع معدالت الفائدة خالل 
الفترة املقبلة، والذي من شأنه أن يؤدي إلى 
تخفيف حدة الصعود في أسعار البورصة 
العاملية، أو حتى انخفاضها من خالل حركة 
تصحيحية لتعود أســعار البورصات إلى 
مســتويات طبيعية غيــر متضخمة خالل 

عام ٢٠٢٢.
أما على الصعيد احمللي فمن املرجح أن 
يتبع مؤشر بورصة الكويت حركة األسواق 
العاملية في حال حتسنها أو انخفاضها، أما 
فيما يتعلق بحركة بورصة الكويت وتأثرها 
بالوضع احمللي فإنه من املتوقع اســتمرار 
استقرار بورصة الكويت مادام لم يكن هناك 
أي مستجد حول تطور اجلائحة، فإذا عادت 
اإلجراءات االحترازية من جديد، قسيؤدي 
ذلــك إلى تباطــؤ وتيرة حتســن االقتصاد 
وبالتالي قد يؤدي الى انخفاض في مؤشر 
البورصة بشكل مشابه ملا حدث في ٢٠٢٠.

التعافي من «كورونا»

وبالتوسع إلى نظرة شركة «كميفك» ألداء 
أسواق األسهم اإلقليمية والعاملية خالل العام 
احلالي، فقد اســتمرت البورصات العاملية 
باالرتفاع بعد التعافي من جائحة كورونا، 
حيث كان هذا الصعود مدعوما باالستقرار 
بأداء الشركات العاملية نظرا إلى عودة األمور 
إلى طبيعتها بشكل جزئي في بعض املناطق 

حول العالم.
كمــا ســاهم تخفيــض أســعار الفائدة 
وعمليات التيســير الكمي في هذا االرتفاع 
فــي البورصات العاملية، مما جعل أســعار 
البورصات العاملية تصعد بشكل كبير مقارنة 
بالناجت احمللي اإلجمالي مقارنة بالفترة ما 
قبل اجلائحة، وقد يكون ذلك مؤشــر على 
تضخم أســعار األوراق املالية خارج نطاق 

قيمتها الطبيعية.
وقد شــهد عام ٢٠٢١ حتى اآلن استقرارا 
في األداء املالي للكثير من الشركات العاملية، 
وعودة األسهم املتضررة من اجلائحة مثل 
شــركات الطيــران والفنــادق واملنتجعات 
والترفيــه إلى أســعارها الســوقية ملا قبل 
اجلائحة، ويرجع ذلك إلى عودة بعض هذه 
الشركات إلى ممارسة نشــاطها الطبيعي، 
وخصوصا بعد توفير اللقاحات إلى نسبة 
كبيرة من السكان، والذي اقترب في بعض 

الدول إلى مستوى املناعة املجتمعية.
أداء جيد خليجيًا

وعلى مستوى اخلليج فقد شهدت جميع 
البورصات اخلليجية صعودا خالل عام ٢٠٢١ 
متماشــية مع حتسن األوضاع االقتصادية 
العامليــة، وقد كان ســوق أبوظبي لألوراق 
املالية أكثر البورصات صعودا بنسبة ٥٢٫٦٪ 
منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر ٢٠٢١، 
بينما أقلها صعودا كانت بورصة مســقط 
بنسبة ٧٫٨٪، وكان ذلك بسبب توافر حجم 
كبير مــن اللقاح للمواطنــني واملقيمني في 
هذه الدول والذي أثــر على عودة انتعاش 

االقتصاد فيها.
أمــا علــى الصعيد احمللي، فقد شــهدت 
بورصة الكويت صعودا بنسبة ٢٣٫٨٪ منذ 
بداية العام وحتى سبتمبر ٢٠٢١ مما يجعلها 
ثالث أفضل بورصات اخلليج أداء خالل العام 
حتى اآلن، وقد كان قطاع التكنولوجيا األكثر 
صعودا منذ بداية العام بنسبة ٤٢٫١٪، بينما 
قطــاع املنافع األكثر نزوال بنســبة ١٤٫٤٪، 
والحظنــا أن العديــد مــن القطاعــات التي 
اســتفادت من اجلائحة مثل قطاع الســلع 
االســتهالكية لــم يرتفع بشــكل مؤثر مثل 
باقي القطاعات املتضررة من اجلائحة مثل 
اخلدمات االســتهالكية والبنوك واخلدمات 
املاليــة وغيرها خالل عــام ٢٠٢١، حيث إن 
أغلب هذه القطاعات قد عوضت االنخفاض 

الذي حدث لها في عام ٢٠٢٠.

من هذا التوسع، ففي ٢٠٢١ انضمت البورصة 
املصرية الى منصة «أوسط» ملا لها من أهمية 
إقليمية وعاملية وخصوصا بعد اإلصالحات 
االقتصادية الصريحة خللق بيئة استثمار 

إيجابية تتطابق مع املعايير الدولية.
خبرة واسعة

كما تقوم شركة الشرق األوسط للوساطة 
املالية الشــركة التابعة لكميفك بالتوســع 
فــي العديــد مــن املجــاالت، حيــث تهدف 
استراتيجيتها التوسعية إلى الوصول ألكبر 
شريحة ممكنة من العمالء، وذلك من خالل 
افتتاح فرع جديد لها في منطقة الفحيحيل، 
لتوفير خدماتها لعدد أكبر من العمالء، حيث 
تعمل الشركة حاليا على استيفاء اإلجراءات 
واملتطلبات القانونية باحلصول على الرخص 
التجارية وموافقة اجلهات املعنية باألمر، كما 
انها تستعد أيضا للتسجيل كوسيط أوراق 
مالية مؤهل مســجل في بورصــة األوراق 
املالية مما سوف يضيف مزيدا من اخلدمات 

املقدمة وأيضا املرونة والتعددية.
ومتتلك شــركة «كميفك» خبرة واسعة 
في مجال االستثمار باألوراق املالية، ولديها 
جميع اإلمكانات والعناصر املكونة من نخبة 
من الكفاءات اإلدارية والفنية جتعلها على 
اســتعداد تام لتقدمي أي خدمات وطرح أي 
أدوات ماليــة تتــم املوافقة عليهــا من قبل 
اجلهات الرقابية ومن شأنها أن تخدم بورصة 

الكويت وتعزز قوة السوق احمللي.
ومــن األدوات املالية املتوقع طرحها من 
قبل شــركة «كميفك» خالل الفترة املقبلة، 
في حال موافقة اجلهات الرقابية عليها، هي: 
«REPO»، اخليارات «Options»، والبيع على 
املكشوف «Short Selling»، وذلك على سبيل 

املثال ال احلصر.
تطلعات مستقبلية

بالنسبة لتطلعات شركة «كميفك» خالل 
عام ٢٠٢٢، فإنه نظرا النخفاض سعر الفائدة 

الشركات املدرجة في بورصة الكويت.
ومــن بني اخلدمات التي تخطط شــركة 
الكويت والشرق األوسط لالستثمار املالي 
«كميفك» لطرحها خالل الفترة القريبة املقبلة، 
خدمة التداول بالهامش «املارجن»، بعد ان 
مت اعتمادهــا واملوافقة عليها من قبل هيئة 
أسواق املال وهي خدمة متكن املستثمر من 
التداول بأوراق مالية محددة من خالل متويل 

جزء من محفظته.
كما ستقوم «كميفك» قريبا بطرح صندوق 
عقــاري «REIT» ليتم تداولــه في بورصة 
الكويت، وهو مناســب للمستثمرين الذين 
يرغبون في تنويع محفظتهم لتقليل املخاطر، 
وليكون لديهم انكشاف على السوق العقاري، 
ويحصلوا على توزيعات نقدية مســتقرة 

من عوائد العقار.
منصة التداول اإللكتروني «أوسط»

تعتبــر إدارة الوســاطة املالية بشــركة 
الكويت والشرق األوسط لالستثمار املالي 
من أكبــر مقدمي خدمات الوســاطة املالية 
املتكاملة بالكويت والتي توفر منصة التداول 
اإللكتروني «أوسط» للمؤسسات واملتداولني 
احملترفني وعمالء التجزئة للوصول إلى أدوات 
مالية متنوعة مبا فيها األســهم ومشتقاتها 
على نطاق واســع في أســواق املال احمللية 

والعاملية.
كما يعمل فريق اإلدارة دائما للبحث عن 
أفضل الفرص االستثمارية ليتم توفيرها من 
خالل منصة «أوسط»، حيث استطاع خالل 
فترة وجيزة توفير عدة منتجات في أسواق 
املال األميركية والســماح لعمالء الشــركة 
بالتداول في فترة ما قبل فتح السوق وما بعد 
اإلغالق لتكون «كميفك» أول شركة في الكويت 
تقدم هذه اخلدمة، هذا باإلضافة لفتح السوق 
املوازي للبورصات األميركية والتي تسمح 
للعمالء بشراء األسهم التي يقل سعرها عن 
الدوالر والتي توفر فرصا استثمارية مهمة 
ومجزية. ولم تستثن أسواق املال العربية 

تترقب شركة الكويت والشرق األوسط 
لالســتثمار املالي «كميفك»، طرح األدوات 
املالية احلديثة في بورصة الكويت، والتي من 
شأنها أن تدعم السوق وتزيد أحجام التداول 
والسيولة، وبالتالي حتسني مستوى السوق 
ليقتــرب إلى مســتويات األســواق الفعالة 
(Efficient Market)، مما يجعل األوراق املالية 
بالســوق أكثر جاذبية للمستثمر األجنبي 

واحمللي.
ومن هذا املنطلق تقوم «كميفك» بدورها 
ملساندة بورصة الكويت في تطوير السوق 
احمللي، حيث تكمن استراتيجية الشركة في 
تقدمي كل ما هو جديد من خدمات ومنتجات 
استثمارية لعمالئها وجمهور املستثمرين، 
حيث حترص على تقدمي ما هو موائم وداعم 
لتوجهات هيئة أسواق املال وبورصة الكويت، 
خاصة تلك الطموحات الرامية الستقطاب 

استثمارات جديدة إقليميا وعامليا.
ومتتلك شــركة «كميفك» الطاقم الفني 
واإلداري املتضمن كوكبة من أفضل الكفاءات 
والذي ســوف يساعدها ذلك ويجعلها على 
اســتعداد كامل لتقدمي هذه اخلدمات بشكل 
متميز وشامل، حيث يأتي في مقدمتهم رئيس 
مجلس إدارة الشــركة حمد صالح الذكير، 
الذي قاد الشركة لتحقيق جناحات متتالية 
بالفتــرة املاضيــة، عالوة علــى تطوير كل 
أعمالها من خالل استراتيجية جديدة تساعد 
على حتقيق التنمية املستدامة جلهة النمو 

ماليا وتشغيليا.
صانع السوق

تعتبر «كميفك» سباقة في تقدمي العديد 
من اخلدمات املالية، حيث إنها مستمرة في 
مواكبة التطور مبجال االستثمارات احلديثة، 
ومنها استخدام التكنولوجيا في االستثمار 
والتداول اإللكتروني والتحليل املالي، ومن 
بني اخلدمات التــي تقدمها «كميفك» خدمة 
«صانع السوق»، حيث كانت أولى الشركات 
التي مت تسجيلها للعمل صانع سوق على 

سّباقة في تقدمي العديد من اخلدمات املالية للشركات املدرجة
.. وأول شركة تقدم خدمة «صانع السوق والتداول اإللكتروني» في «بورصة الكويت»

«كميفك»
.. مسيرة ناجحة لتحقيق منو مستدام

الشركة تترقب طرح األدوات املالية احلديثة في «البورصة» لزيادة فاعلية وأحجام التداول

التخطيط لطرح صندوق عقاري في «البورصة» لتنويع محافظ املستثمرين وتقليل املخاطر

الشركة تستهدف طرح خدمة «املارجن» لتمكن املستثمر من التداول باألوراق املالية في البورصة

«كميفك» لديها خبرة واسعة باالستثمار في األوراق املالية وإدراة احملافظ والصناديق االستثمارية.. 

ولديها اإلمكانات ملواصلة النمو

حمد صالح الذكير

08
االحد ٣١ اكتوبر ٢٠٢١

االقتصاد الكويتي .. مستقبل واعد
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بيان العائد الكلي للصندوق

2002

2003-2005

2006-2008

2009-2011

2012-2014

2015-2017

2018-2021

3.70%

117.18%

-55.94%

-27.73%

2.69%

17.71%

53.14%

العائد (٪) السنة 

أعضاء الهيئة ا�دارية

عبداهللا عبداللطيف الروضان سليمان زيد المسلم

منـذ سبتمبر 2020
حتى سبتمبر 2021

% - 3% 1 8

مؤشر السوق العام

% 27.31% 5 7

منذ التأسيس
حتى سبتمبر 2021

%18.30

تم عمل هذا االعالن �غراض ترويجية.

قيمة وحدة االستثمار في الصندوق متغيرة وقد تخضع للنقص أو الزيادة.

هذا االعالن تم إعداده لتبيان أداء الصندوق، هذا ولم يتم إغفال ذكر أي بيانات ضرورية عن االستثمار

في صندوق الهدى االسالمي.

للحصول على نسخه من النظام االساسي والتقارير المالية للصندوق يرجى زيارة الموقع االلكتروني

لمدير الصندوق www.kmefic.com أو زيارة مقر الشركة الموضح أدناه.

يرجى من عمالء الصندوق مراجعة مقر الشركة لتحديث بياناتهم.

هذا االعالن ال يمكن االعتماد عليه بالنسبة للنتائج المستقبلية.

العائد منذ بداية العام
حتى سبتمبر 2021

للصندوق لعام
2020
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تم عمل هذا االعالن �غراض ترويجية.

قيمة وحدة االستثمار في الصندوق متغيرة وقد تخضع للنقص أو الزيادة.

هذا االعالن تم إعداده لتبيان أداء الصندوق، هذا ولم يتم إغفال ذكر أي بيانات ضرورية عن االستثمار

في صندوق الرؤية.

للحصول على نسخه من النظام االساسي والتقارير المالية للصندوق يرجى زيارة الموقع االلكتروني

لمدير الصندوق www.kmefic.com أو زيارة مقر الشركة الموضح أدناه.

يرجى من عمالء الصندوق مراجعة مقر الشركة لتحديث بياناتهم.

هذا االعالن ال يمكن االعتماد عليه بالنسبة للنتائج المستقبلية.

أعضاء الهيئة ا²دارية

عبداهللا عبداللطيف الروضان سليمان زيد المسلم

بيان العائد الكلي للصندوق

2002

2003-2005

2006-2008

2009-2011

2012-2014

2015-2017

2018-2021

150.00%

150.98%

-46.08%

-6.54%

3.68%

-2.99%

12.89%

العائد (٪) السنة 

%20.09

منـذ سبتمبر 2020
حتى سبتمبر 2021

% - 1 3% 2 0

مؤشر السوق العام

% 27.31% 1 8 1

منذ التأسيس
حتى سبتمبر 2021

العائد منذ بداية العام
حتى سبتمبر 2021

للصندوق لعام
2020



برزت أول ســيارة رياضية كهربائية من بورشــه بأدائها القوي 
وجتهيزاتهــا اخلاصــة التي جتعلها الســيارة املثالية جلميع أمناط 
احلياة، فيما متيزت بعناصر التصميم املبتكر التي حتافظ بالكامل 
على بصمة صناعة الســيارات الرياضية من بورشــه، حيث كتبت 
هذه السيارة فصال جديدا في تاريخ بورشه املمتد على مدى ٧٠ عاما 
وكذلك في تاريخ الســيارات الرياضية الفاخرة. وشــهدت «بورشه 
تايــكان» طلبا كبيرا في جميع أنحاء العالم فيما حصدت على أكثر 
من ٥٠ جائزة مرموقة عن هندستها وتصميمها وأدائها، لتكون أكثر 
ســيارات بورشــه حتصد هذا الكم من اجلوائز فــي عامها األول من 
االنطالق.  وال شك أن جنم بورشه سطع من جديد مع أولى سياراتها 
الرياضيــة الكهربائية التي انطلق في أســواق العالم في عام ٢٠٢٠. 
وبهندســة متقدمة حتافظ علــى مفهوم الســيارة الرياضية واألداء 
املتفوق والتصميم املنفرد، برزت تايكان بســرعتها وأداء بطاريتها، 
ناهيــك علــى حتقيق بورشــه ألولوياتها الهادفة إلى املســاهمة في 
حتقيق االستدامة على مستوى العالم بفضل هذه السيارة الرياضية 
الكهربائية ذات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون احملدودة، فهي سيارة 
رياضيــة في جميع تفاصيلها، ولكنها أيضا ســيارة صديقة للبيئة 
متاما، وتتوافر تايكان بأربع طرازات والتي تشــمل تايكان، تايكان 

.S ٤، تايكان توربو، تايكان توربوS
أداء غير متوقع

تضاهي سيارة تايكان توربو S وقت التسارع في سيارة بورشه 
٩١١ RS GT٢ األسطورية، حيث تنطلق من السكون إلى ١٠٠ كم/ س في 
٢٫٨ ثانية فقط، بينما يحقق طراز توربو هذا التسارع في ٢٫٣ ثانية، 
ويحققه طراز ٤S في ٤ ثوان فيما حتققه تايكان في ٥٫١ ثوان. ويعد 
طــراز توربو S من أقوى طرازات بورشــه التي دخلت خط اإلنتاج، 
 Launch) «حيث تبلغ قدرته ٧٦١ حصانا مع نظام «التحكم باالنطالق
Control)، بينما تبلغ قدرة احملرك في طراز توربو ٦٨٠ حصانا ويأتي 
طراز ٤S تاليا لهما بإنتاج ٥٧١ حصانا عند جتهيزه ببطارية «األداء 
الفائــق بالس» (Performance Battery Plus)، فيما تبلغ قدرة محرك 
تايــكان ٤٦٩ حصانا عند جتهيــزه ببطاريــة «األداء الفائق بالس» 

.(Performance Battery Plus)
وتأتي هذه القوة الفائقة من محركي الدفع املتزامنني فائقي األداء 
على احملورين األمامي واخللفي، ما يجعل سيارة الصالون ذات األربعة 
أبواب ســيارة مجهزة بنظام الدفع الرباعي. ويتعزز األداء من خالل 
ناقل حركة ثنائي السرعة على احملور اخللفي، وهو األول من نوعه 
في العالم في ســيارة كهربائية، ما يتيح التســارع في وقت قصير 
للغايــة والســرعة العالية. ويقترن نظام الدفــع الرباعي الكهربائي 
 Porsche Traction Management بنظــام توزيع العزم املتغير ونظام
للدفع الرباعي الذكي. ويتشــارك طرازا تايكان توربو وتوربو S في 
نفس الســرعة القصــوى، والتي تبلغ ٢٦٠ كــم/ س. وتصل أقصى 

سرعة لطراز تايكان ٤S إلى ٢٥٠ كم/ س.
 ،(WLTP) ووفقا لالختبار العاملي اجلديد املوحد للسيارات اخلفيفة
تتميز طرازات تايكان األربعة بقطع مسافة طويلة بعد شحنها ملرة 
واحدة، حيث ميتلك طراز تايكان ٤S القدرة على قطع مسافة تصل 
إلى ٤٦٣    كم تقريبا بعد شحنه ملرة واحدة مع بطارية «األداء الفائق 
بــالس»، ويليه طراز توربو بـــ ٤٥٠ كم تقريبا وتوربو S بـ ٤١٢ كم 

تقريبا وتايكان بـ ٣٤٠ كل تقريبا.
بطارية ذات السطح الواحد وذات السطحني

يأتــي طرازا تايكان توربو S وتايــكان توربو مجهزين ببطارية 
«األداء الفائــق بالس» ذات الســطحني بســعة إجماليــة قدرها ٩٣٫٤ 
كيلوواط ساعة كتجهيز أساسي، بينما تأتي بطارية «األداء الفائق» 

ذات السطح الواحد كتجهيز أساسي في طراز ٤S األساسي. ويستطيع 
مالكو تايــكان ٤S احلصول على بطارية «األداء الفائق بالس» ذات 
السطحني مقابل تكلفة إضافية، وذلك لتعزيز قوة السيارة وكفاءتها.

تصميم موجه نحو املستقبل

تعكــس تايكان املنهج اجلديد الذي بدأت بورشــه باتباعه على 
مستوى التصميم، والذي يتميز بالبساطة والتطلع إلى املستقبل 
دون التفريط بســمات تصاميم بورشه الفريدة. تستمد السيارة 
تصميم السقف الرياضي املنزلق إلى اخللف حتى مؤخرة السيارة 
من طراز ٩١١، والذي يعمل على توفير مساحة أكبر تكفي لوجود 
املقاعــد اخللفية باإلضافة إلى ٣٦٦ ليترا من مســاحة التخزين. 
وتتميز السيارة بانخفاضها، ويبلغ ارتفاعها ١٫٣٨٠ ملم وعرضها 
١٫٩٦٦ ملم، ما مينحها مظهرا رياضيا ملحوظا من األمام، يبرزه 
غطــاء احملرك املنحدر الذي يذكرنا بتصميم األجيال األولى من 
سيارات ٩١١، ويوفر ٨١ ليترا إضافية من مساحة التحميل. إلى 
جانب ذلك، تشمل سمات التصميم املعهودة في عالمة بورشه 
خطي اجلناحني البارزين احمليطني باملصابيح األمامية بتقنية 
LED ذات التصميم اجلديد، بينما في اخللف، تتميز الســيارة 
بشــريط اإلضاءة املمتد بعرض السيارة بالكامل والذي يعود 
إلى أول طراز توربو من طرازات ٩١١، مع إضافة ملسة جديدة 

.Porsche من خالل دمج احلروف ثالثية األبعاد لكلمة
مقصورة داخلية مبتكرة

اســتلهم شــكل لوحة عدادات تايكان املســتقلة املنحنية 
قياس ١٦٫٨ بوصة فوق عمود التوجيه بشــكلها املســتدير 
املعهــود من بورشــه من تصميم لوحة جتهيزات بورشــه 
األمامية في طرازات ١٩٦٣، وتتضمن أربعة أمناط للعرض 

ميكن للسائق االختيار من بينها. 
ومتتد األجزاء العلوية والسفلية من لوحة التجهيزات 
األمامية بعرض السيارة بالكامل على شكل جناح، وتشتمل 
على شاشة عرض نظام املعلومات والترفيه املركزية قياس 
 ١٠٫٩ بوصــات وشاشــة العرض اخلاصــة مبقعد الراكب 

األمامي كتجهيز اختياري.
وحلت لوحة التجهيزات األمامية السوداء مكان العديد 
مــن أدوات التحكم في الســيارة، مثل املفاتيح واألزرار، 
وتشمل اللوحة قوائم سريعة االستجابة تعمل باللمس 
وميكن تشغيلها عن طريق وظيفة التحكم الصوتي، التي 

.«Hey Porsche» تستجيب ببساطة لعبارة
تتوافر طرازات تايكان مبجموعة متنوعة من جتهيزات 
املقصــورة الداخلية والتصميم اخلارجي، والتي تأتي 
بأسلوب تقليدي أو حديث. كما تتوافر سيارة تايكان 
أيضا مع مقصورة خالية متاما من اجللد ألول مرة. 

شحن البطارية

تعد تايكان أول سيارة تدخل خط اإلنتاج مع نظام 
شــحن بقوة ٨٠٠ ڤولت، ومتثل هذه اخلاصية ميزة 
استثنائية عندما تتوافر إمكانية الشحن عالي الطاقة، 
ما يجعل الوقت الالزم لشحن السيارة قصير للغاية. 
كما ميكن جلميع مالكي تايكان شــحن ســياراتهم 
بســهولة مع شــاحن التيار املتردد بقوة تصل إلى 
٢٢ كيلوواط في املنزل، أو في العمل عبر الشاحن 
الصناعي الســريع، أو عبر أي محطة شحن عامة 

أثناء تنقالتهم.

انطالقا من تركيز بورشه على تلبية رغبات 
العمالء الشــخصية كجزء مهم من التجربة 
املنفردة التي تقدمها لهم، تتميز تايكان كباقي 
طرازات سيارات بورشه بإمكانية تخصيصيها 
عبر برنامج التصنيع حسب الطلب املعروف 
باسم Exclusive Manufaktur ، ناهيك 
عن تلبية رغبات عمالئها ومتطلباتهم بشــكل 
أكبر من خالل توفيــر مجموعة جديدة ومتنوعة 
من املنتجات واخلدمات ، وتتوافر لسيارة تايكان 
أكثر من ٩٠ خيارا حصريــا لتخصيصها. وتتضمن 
املجموعة اجلديدة من اخلدمات خيارات متنوعة 
إلضفاء الطابع الشخصي على سيارات بورشه الرياضية 
لتصبح سيارات فريدة من نوعها. وتعمل الشركة على 
توسيع خيارات التخصيص للتجهيزات الفردية مباشرة 
في برنامج «اختيار جتهيزات السيارة»، إلى جانب تعزيز 

مجموعتها احلالية من السيارات اجلديدة واملستعملة 
والكالسيكية بتوفير مجموعة جتهيزات األداء الفائق 
 «Performance Parts»  . وفي إطار استراتيجيتها 
لإلبداع املشترك، تقدم الشركة أيضا مفهوما جديدا 
لبرنامج الطلب املخصص  «Sonderwunsch»  الرائد 
الذي مت طرحه في أواخر الســبعينيات، حيث يتيح 
تصميم سيارات متفردة في املستقبل، يشارك في 
ابتكار تصميمها العميل، فيما تعمل بورشه على تنفيذ 

األفكار اجلديدة بحرفية فائقة .
وميتد نطاق خيارات التخصيص للسيارات اجلديدة 
حاليا من تقدمي االستشــارات للعمالء أثناء اختيار 
التجهيزات وصوال إلى إنتاج نسخ خاصة محدودة من 
الطرازات. كما توفر بورشــه من خالل قسم «بورشه 
تكويبمنت» العديد من امللحقات وخيارات التعديل 

لسيارات العمالء الفريدة.

Porsche Traction ManagementPorsche Traction ManagementPorsche Traction Management
 في 

 ،(WLTP) ووفقا لالختبار العاملي اجلديد املوحد للسيارات اخلفيفة

 بـ  كم 

تتوافر طرازات تايكان مبجموعة متنوعة من جتهيزات 

تعد تايكان أول سيارة تدخل خط اإلنتاج مع نظام تعد تايكان أول سيارة تدخل خط اإلنتاج مع نظام تعد تايكان أول سيارة تدخل خط اإلنتاج مع نظام 

استثنائية عندما تتوافر إمكانية الشحن عالي الطاقة، 
ما يجعل الوقت الالزم لشحن السيارة قصير للغاية. 

ما سر اإلقبال العاملي على «تايكان» 
أول سيارة كهربائية من «بورشه»؟

السيارة الرياضية التي حصدت أكثر من ٥٠ جائزة مرموقة عن هندستها وتصميمها وأدائها في عامها األول

برنامج تخصيص السيارات: 
أكثر من ٩٠ خيارًا حصريًا لـ «تايكان»
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بخطى ثابتة ورؤية ثاقبة، جنحت شركة االستثمارات 
الوطنية في االنطالق نحو حتقيق النجاحات االستثنائية 
على مختلف األصعدة خالل عام ٢٠٢١، لتؤكد الشركة من 
جديد مكانتها الرائدة واملرموقة كواحدة من أكبر شركات 
االستثمار في الكويت واملنطقة، واملضي قدما في تنفيذ 
استراتيجية طموحة وفعالة ترتكز على احلضور الفعال 
في السوق وحيازة ثقة العميل وتعزيز االبتكار الرقمي 
في املنتجات واخلدمات االستثمارية. وقد استهلت شركة 
االستثمارات الوطنية العام ٢٠٢١ بحصولها على ٥ جوائز 
مرموقة من كبرى املنصات الرائدة في العالم، وذلك تتويجا 
جلهود الشــركة في توفير أعلى مســتوى من اخلدمات 
االســتثمارية واملنتجات املالية وحرصها على استمرار 
التميــز فــي أداء أعمالها، حيث تعد تلــك اجلوائز حافزا 
ملزيد من اإلجناز والنجاح بشــكل يتناســب مع االهتمام 

الذي حتظى به الشركة محليا واقليميا.
وفي هذا السياق، صرح فهد املخيزمي – الرئيس التنفيذي 
لشركة االستثمارات الوطنية: «شكل العام ٢٠٢١، انطالقة 
قوية لشــركة االســتثمارات الوطنية، وذلــك بعد األداء 
اإليجابي للشــركة في خلق مســارات جديدة للنمو رغم 
التحديات االقتصادية، وذلك باقتناص الفرص املتميزة 
والتطلع نحــو تعزيز الريادة من خــالل طرح منتجات 
وخدمات اســتثمارية على نطاق واسع، وحتقيق عوائد 
مالية مميزة، معتمدة في ذلك على أسلوبها االستثماري 
الواضــح ودعم فريق عملها الــذي يتمتع بخبرة طويلة 

وسجل حافل باإلجنازات».

إطالق «صانع السوق»

أوضح املخيزمي أنه ضمن جهود شركة االستثمارات 
الوطنية إلطالق خدمات ومنتجات تواكب آمال وطموحات 
العمالء، جنحت الشــركة في إطالق خدمة صانع السوق 
في بورصة الكويت وذلك ابتداء من ٢٢ أغســطس ٢٠٢١، 
ومت اختيار ســهم شركة بورصة الكويت ليكون باكورة 
الشــركات التي ستقدم عليها هذه اخلدمة، فيما انضمت 
شركة اخلليج للكابالت إلى القائمة، ومن املتوقع إضافة 

املزيد من الشركات األخرى خالل الفترة املقبلة.
وأشــار املخيزمي إلى أن شركة االستثمارات الوطنية 
حرصــت على تقدمي خدمة صانع الســوق في البورصة 
من منطلق توفير الســيولة للشــركة التي تقدم اخلدمة 

الرئيس التنفيذي فهد املخيزمي

عليهــا من خالل توفير طلبات الشــراء وعروض البيع، 
حيث يهدف صانع الســوق إلى إيجاد توازن مستمر بني 
العــرض والطلب وانحســار الفجوة بني ســعري البيع 
والشراء، وتوفير أسعار بشكل مستمر وحقيقي، وأيضا 
توفير الكميات الالزمة ســواء في حالة الشراء أو البيع، 
واستكشاف سعر التوازن للسهم من خالل إدخال الطلبات 

والعروض.

خدمات رقمية متطورة 

وقال املخيزمي ان شركة االستثمارات الوطنية تسعى 
دائما إلى حتويل أعمالها إلى رقمية كاملة باستخدام الذكاء 
االصطناعي، حيث تعمل الشــركة على وضع اللمســات 
األخيــرة إلطالق خدمــة (NICTRADE) الرقمية للتداول، 
والتي تتيح لعمالء الشــركة تداول األســهم في بورصة 
الكويت واألســواق اخلليجية واألميركية باإلضافة إلى 
أكثر من ٨٠ ســوقا عامليا، لتوفــر أفضل جتربة للعمالء 
من خالل االســتفادة من أحدث التقنيات املبتكرة ســواء 
عن طريق املوقع اإللكترونــي أو تطبيقات التداول عبر 

الهواتف الذكية.
وذكــر املخيزمي أن خدمة (NICTRADE) توفر للعميل 
التداول واالستثمار بأدوات مالية احترافية، مثل الصناديق 
املدرجة (ETFs) وعقود اخليارات في الســوق األميركية 
(Options) والصناديــق العقاريــة (REITs) والعديد من 
األدوات املاليــة املدرجة في األســواق الدولية، باإلضافة 
إلى إمكانية تفعيل خصائص التنبيه اخلاصة بالتغيرات 
الســعرية أو األخبار الصادرة أوال بأول، كما متكن هذه 
اخلدمة من االطالع على حسابات التداول واإلملام باملعلومات 

حول حركة السوق.
وفي خطوة رائــدة وطموحة ملواكبة التحول الرقمي 
لألعمال على مستوى شركات االستثمار احمللية واإلقليمية، 
ذكــر املخيزمي أن شــركة االســتثمارات الوطنية جنحت 
فــي إطالق خدمة البوابــة االلكترونية للعمالء من خالل 
موقع الشركة اإللكتروني، وهي منصة مبتكرة تهدف الى 
تســهيل عملية االستثمار الرقمي، ومتت تسمية اخلدمة 
بـ «منصة العميل» وستمكن العمالء من الوصول إلى كل 
اخلدمات واملنتجات املقدمة بأســهل الطرق، كما تساهم 
في تقليل الزمن املستغرق لتقدمي اخلدمات ورفع نسبة 
األمتتة، وذلك حتقيقا ألهداف الشركة االستراتيجية في 

رفع مستوى جودة اخلدمات املقدمة.
وأوضح املخيزمي أن شركة االستثمارات الوطنية سلطت 
الضوء على منوذج أعمال الشركة القائم علي حتقيق رضا 
العمالء من خالل توفير منتجات وخدمات يتم تصميمها 
خصوصا لتوائم متطلبات واحتياجات العمالء، وحتقيق 
أهدافهم ســواء قصيرة االمد أو طويلة االجل، وجميعها 
استنادا الي معايير واضحة من الشفافية، واتفاق متبادل 
بني العمالء ومسؤولي الشركة حول مستويات املخاطر 
التي يتم حتديدها مسبقا، مما جعل شركة االستثمارات 
ذات ســمعة متينة وضمن قائمة الشــركات الكبرى في 

الكويت واملنطقة. 

نتائج مالية قوية

وبالتوازي مع إطالق شــركة االســتثمارات الوطنية 
للعديد من املنتجات واخلدمات اجلديدة للعمالء، حققت 
الشركة قفزات كبيرة وغير مسبوقة على مستوى األداء 
املالــي خالل النصف األول من عــام ٢٠٢١، حيث متكنت 

الشــركة مــن حتقيق صافــي أرباح بلــغ ١٥٫٠٥٥ مليون 
دينار في النصف األول وربحية لكل ســهم بقيمة ١٨٫٨٧ 

فلسا للسهم.
وحققت «االستثمارات الوطنية» منوا مميزا في إجمالي 
األصول مبا يقارب ١٥٪ حيث بلغت ٢٣٩٫٥١ مليون دينار 
خالل النصف األول من العام احلالي، مقارنة بأصول بلغت 
٢٠٨٫١٩ ماليني دينار خالل الفترة املقارنة من العام املاضي 
٢٠٢٠، وشهدت حقوق املساهمني للشركة األم منوا كبيرا 
خالل الفترة بنحو ١٩٪ حيث بلغت ١٨٩٫٢١ مليون دينار 
بنهاية النصف األول من العام احلالي، مقارنة مبا قيمته 
١٥٩٫٣٤ مليون دينار، مع األخذ بعني االعتبار قيام الشركة 
بتوزيع أرباح نقدية للمساهمني عن السنة املالية املنتهية 

في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ تقارب ٩ ماليني دينار. 
وتعقيبا على النتائج املالية املتميزة لشركة االستثمارات 
الوطنية خالل النصف األول، ذكر فهد املخيزمي أن إجمالي 
األصول املدارة على ســبيل األمانة من قبل الشــركة بلغ 
١٫١ مليار دينار بنهاية النصف األول من عام ٢٠٢١، وذلك 
على الرغم من التحديات والتقلبات التي مازالت تواجه 
املنطقة والعالم جراء تفشي جائحة كورونا (كوفيد-١٩)، 
مشيرا إلى أن «االستثمارات الوطنية» حافظت على أرباح 
واحتياطيــات قابلة للتوزيع مببلــغ ٣٨٫٩ مليون دينار 

والتي تشكل ما نسبته ٤٨٫٧٦٪ من رأس املال.
وذكر املخيزمي أن النتائج املالية التي حققتها الشركة 
خــالل النصــف األول من العام اتســمت باإليجابية وأن 
«االســتثمارات الوطنية» جنحت باستقطاب العديد من 
االستثمارات اجلديدة في قطاعات البنية التحتية واالئتمان 
وتكنولوجيا املعلومات وامللكية اخلاصة، مشيرا إلى أن 
الشــركة بدأت العام ٢٠٢١ مبجموعة قوية من العمليات 
االستثمارية التي شملت عددا من عمليات الدمج واالستحواذ 
لصالح عمالئها وعدد من عمليات البيع وإعادة الهيكلة، 
فضال عن تعاقدات لتقدمي خدمات استشارية عامة، على 
الرغم من أن التحديات ما زالت تشهدها املنطقة والعالم 

من تداعيات على األسواق.

توزيعات جيدة

من جهة ثانية، ذكر فهد املخيزمي أن شركة االستثمارات 
الوطنيــة جنحت خالل العام احلالــي في احملافظة على 
التوزيعات اخلاصة بعمالئها املســاهمني باســتثماراتها 
العقارية التجارية في بريطانيا والواليات املتحدة األميركية، 
وزيادة العائد اجلاري الســنوي من ٩٪ إلى ١٠٪ سنويا 
في استثمارها العقاري الواقع في اململكة املتحدة مبنطقة 

مانشستر.
وأفاد املخيزمي بأن «االستثمارات الوطنية» استثمرت 
مع مجموعة من عمالئها في مشروعني لتطوير مستودعات 
لوجستية في أوروبا وحتديدا في إيطاليا وأملانيا، حيث 
مت تأجير املشروع األول وهو املستودع الكائن في إيطاليا 
على شركة فيدكس (FedEx)، أما املشروع الثاني والكائن 
في أملانيا فإنه مت توقيع عقد التأجير مع إحدى الشركات 
الكبرى في القطاع اللوجستي، حيث من املتوقع أن يحقق 
املشروعان عائدا سنويا يبلغ ٨٪ و٨٫٥٪ على التوالي. 

وأوضح املخيزمي أن «االستثمارات الوطنية» في إطار 
استراتيجيتها االستثمارية املوسعة والتي تستهدف قطاع 
التكنولوجيا، فقد جنحت الشركة مؤخرا في االستثمار في 
شركة (Pipe Technologies) املتخصصة في التكنولوجيا 
املالية ســريعة النمو، وهي أول منصة تداول في العالم 
لإليــرادات التكرارية، حيث تقــدر قيمتها بنحو ٢ مليار 

دوالر أميركي، ومقرها الواليات املتحدة األميركية.

أداء متميز لصناديق الشركة

من جهة ثانية، أعلنت «شركة االستثمارات الوطنية»، 
أن صناديقها االستثمارية جنحت في حتقيق معدالت أداء 
قياســية خالل فترة التسعة أشهر األولى من عام ٢٠٢١، 
وذلــك بفضل النهج الســليم وحصافــة أداء فريق إدارة 
الصناديق واخلبرة الواسعة التي تتمتع بها الشركة في 

إدارة صناديق األسهم االستثمارية. 
وتعقيبا على هذا األداء، قال فهد املخيزمي إن صندوق 
الوطنية االستثماري حقق أداء جيدا بلغت عوائده ٢٥٫٣٥٪ 
خالل فترة التســعة أشهر األولى من العام، لتقفز عوائد 
الصندوق إلى ٢٩١٫٧٠٪ منذ التأسيس، موضحا أن صندوق 
الدارج االستثماري حقق عائدا بلغت نسبته ٢٠٫٨٢٪ خالل 
نفس الفترة، ويســعى الصندوق لتحقيق أعلى العوائد 
على أساس معدل املخاطر، حيث يتيح الصندوق الوصول 

إلى األسهم املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية في األسواق 
احمللية واخلليجية.

وذكر املخيزمي أن صندوق زاجل للخدمات واالتصاالت 
سجل خالل فترة التسعة أشهر األولى من العام أداء جيدا 
بلغت نسبته ١٨٫٧٦٪، حيث يهدف الصندوق إلى استثمار 
رأس املال في أسهم مختارة في قطاع اخلدمات واالتصاالت 
وفق الشــريعة اإلسالمية لشركات مدرجة وغير مدرجة 

في السوق احمللي واألسواق املالية العربية.
وعلى صعيد الصناديق اخلليجية، ذكر فهد املخيزمي 
أن صنــدوق موارد للصناعة واخلدمــات النفطية حقق 
أعلى أداء ليتفوق بذلك على صناديق األســهم املؤسسة 
داخل الكويت محققا عوائد بلغت نسبتها ٣٧٫٢٣٪ خالل 

فترة التسعة أشهر األولى من العام. 

استمرار النمو

وذكر املخيزمي أن «االســتثمارات الوطنية» مستمرة 
فــي تفوقها وقدرتها على املنافســة لنيل ثقة األوســاط 
االســتثمارية محليا وخارجيا، كما أن املســتقبل يحمل 
الكثير من اإلجنازات في ظل اإلستراتيجية الواعدة التي 
تعمل بها قطاعات الشركة كافة، وأن مثل هذه التقديرات 
العاملية تلقي على عاتق شركة االستثمارات الوطنية املزيد 

من املسؤوليات للحفاظ على مستويات األداء املميزة.
وأعرب املخيزمي عن سعادته على اجلهود الكبيرة التي 
بذلتها الشــركة في حتقيق هــذا األداء، والنمو اإليجابي 
والذي يتماشى دائما مع اخلطة اإلستراتيجية وااللتزام 
بتحقيــق أفضل النتائج للعمالء من خالل دعم القرارات 
االســتثمارية باألبحاث الدقيقة واالستثمار في األصول 
التي تتســم باجلودة، والدعم املطلق الذي يحصل عليه 
من قبل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، مشــددا على 
أن هذا النهج ســوف يستمر في املســتقبل بدقة وكفاءة 
متناهية لتلبية كافة تطلعات العمالء على النحو األمثل 

وعلى كافة األصعدة احمللية واإلقليمية.

جناح دائم.. وجوائز مرموقة

على صعيد آخر، وبفضل جهود الشركة الدؤوبة ومتيز 
أدائها خالل ٢٠٢١ حصلت شركة االستثمارات الوطنية على 
٥ جوائز مرموقة من كبرى املنصات العاملية املتخصصة، 
وجاءت تلك اجلوائز لتؤكد من جديد النجاح الذي حتققه 
الشركة على مختلف األصعدة، حيث تعد اجلوائز إضافة 
للعديد من اجلوائز األخرى التي يتوالى الفوز بها سنويا 
في مجاالت العمل املتنوعة وعلى فترات زمنية مختلفة، 
كشــهادة تقدير وإشــادة من أكبر وأكثر اجلهات العاملية 
متابعة ألداء املؤسسات املالية واالستثمارية في املنطقة 

والعالم.
وقال فهد املخيزمي إن فوز شركة االستثمارات الوطنية 
بهــذه اجلوائز وغيرهــا دافع قوي نحو بــذل املزيد من 
التطوير لألداء وحتقيق النجاح بشكل دائم بفضل اجلهود 
احلثيثة واملساهمات القيمة لسائر إدارات الشركة، والتي 
تؤمن بضرورة تعزيز ممارسات العمل واالرتقاء بها إلى 

أعلى املستويات العاملية.
وأوضــح املخيــزمي «أن اجلوائز املقدمة إلى الشــركة 
تعكس مدى تفوق «االســتثمارات الوطنية» في االبتكار 
واإلجناز وتنفيذ االســتراتيجية والتغييــرات التقدمية 
وامللهمة التي حتدث داخل القطاع املالي، وتؤكد على أن 
الشــركة تسير على النهج الصحيح، وأنها تعمل بنضج 
مؤسسي وشفافية كفيلني بنيل رضا العمالء، خصوصا 
في ظل احلرفية التي تتبعها في جميع أنشــطتها أو من 
خالل التعامل مع اجلهات الرقابية والتنظيمية املختلفة».

وحول اجلوائز اخلمس التي حصدتها شركة االستثمارات 
الوطنية فإنها متثلت في جائزة أفضل شركة إلدارة األصول 
فــي اخلليج لعام ٢٠٢١ من قبــل إحدى املنصات العاملية 
الرائــدة (Global Banking & Finance)، وقد مت منح هذه 
اجلائزة تقديرا ألداء «االســتثمارات الوطنية» في إدارة 
األصول كونها واحدة من أكبر الشركات إقليميا من حيث 
حجم األصول املدارة التي بلغت ١٫١ مليار دينار كويتي.

وفازت شركة االستثمارات الوطنية بجائزة ثانية خالل 
العام احلالي متثلت في جائزة «الشركة األكثر متيزا في 
إدارة احملافــظ في الكويت للعــام ٢٠٢١» من قبل املنصة 
العاملية «»International Financial Awards، ومت االستناد 
في منح تلك اجلائزة إلى األرقام والبيانات املالية ومعدالت 
النمو املعتمدة التي حققتها «االستثمارات الوطنية»، إلى 
جانــب معايير فنية متعــارف عليها عامليا لقياس ثبات 

واستقرار أداء الشركات املتخصصة.
أمــا اجلائزة الثالثة فتمثلت في جائزة أفضل شــركة 
إلدارة الثــروات في الكويت لعــام ٢٠٢١، من قبل املنصة 
«Global Business Outlook » والتــي تعتبــر إحدى أبرز 
املنصات املتخصصة في القطاع املالي واملنصة الرائدة في 
مجال تقدير ومكافأة املؤسسات االستثمارية واملالية حول 
العالم ومقرها لندن - اململكة املتحدة، وفازت الشــركة 
بهذه اجلائزة بناء على مجموعة واسعة من املعايير مثل 
حجم األعمال واالبتكار والقيادة والتصنيفات االئتمانية 
وجودة األصول وحجم األصول املدارة واألرباح السنوية 
ومعدالت الكفاءة ومؤشــرات األداء الرئيسية واخلدمات 

املميزة واملنتجات املبتكرة. 
وتعكــس جائزة أفضل شــركة إلدارة الثروات التزام 
شــركة االستثمارات الوطنية بتقدمي أفضل اخلدمات في 
إدارة الثروات، وأيضا التأكيد على قدرة الشركة والعالقات 
املتميزة التي تربطها مع العمالء والشراكات طويلة األجل 
التي تعتمد على الثقة الكبيرة واحلصافة في إدارة الثروات 

«االستثمارات الوطنية» في ٢٠٢١
مسيرة حافلة بالنجاحات والتطور

 أداء استثنائي غير مسبوق للشركة تكلل بالفوز بعدد من اجلوائز املرموقة عامليًا 
الشركة تعزز حضورها ومكانتها الرائدة واملرموقة كواحدة من كبرى شركات االستثمار في الكويت واملنطقة 

األداء املتميز لشركة االستثمارات الوطنية يعكس مدى جناح اإلدارة التنفيذية في تبني إستراتيجيات فعالة متسمة بالدقة واإلحكام
عام ٢٠٢١ شّكل انطالقة قوية للشركة من جهة األداء اإليجابي وخلق مسارات جديدة للنمو رغم التحديات االقتصادية

الشركة تسير على النهج الصحيح وتعمل بنضج مؤسسي وشفافية بجميع أنشطتها وفي التعامل مع اجلهات الرقابية والتنظيمية
الشركة حتافظ على أرباح واحتياطيات قابلة للتوزيع مببلغ ٣٨٫٩ مليون دينار.. على الرغم من أوضاع االقتصاد في املنطقة
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وبالتعــاون مــع جمعية النجاة اخليريــة برعاية بعض 
األنشــطة البارزة والسنوية، ومن ضمنها حفظة القرآن 
الكــرمي للعام الثانــي على التوالي خالل شــهر رمضان 
املبارك وأيضا التعاون مع البنك الكويتي للطعام واإلغاثة 

برعاية املشاريع الرمضانية املتنوعة. 
وأشــار املخيزمي إلى أن شركة االستثمارات الوطنية 
ملتزمــة بالقيام بدورها في املجتمــع وذلك ضمن خطة 
استراتيجية مت إعدادها وتنفيذها من قبل الشركة، وذلك 
باملشاركة في شتى مجاالت العمل اإلنساني واالجتماعي 
واخليري، السيما من خالل املساهمات املجتمعية وزيادة 
الوعي واملشاركة املجتمعية، حيث حققت الشركة خالل 
الســنوات األخيرة قفزة نوعية في خططها االجتماعية، 
باعتبار أن ذلك األمر واجب ميليه عليها حســها الوطني 
للمساهمة في التنمية االقتصادية التي لها تأثير مباشر 

وفاعل في تطور املجتمع ومنوه.
وشدد املخيزمي في نهاية حديثه على أن رسالة شركة 
االستثمارات الوطنية ورؤيتها حتتمان عليها االستمرار 
فــي أداء دورها احليوي والفاعــل في مختلف القطاعات 
باألسواق احمللية واخلليجية والعاملية، ومواصلة جهودها 
في تنمية موارد عمالئها من خالل توفير أفضل الفرص 
االستثمارية التي حتقق أعلى معدالت العوائد، واحملافظة 
على منظومة عمل واستراتيجية مؤسسية حترص على 
تقدمي أداء إيجابي وخلق مسارات جديدة للنمو واقتناص 

الفرص املتميزة والتطلع نحو الريادة.

املنطقــة، من حيث حجم األصول املدارة وإدارة صفقات 
االستحواذ واالندماج، باإلضافة إلى العديد من اخلدمات 

االستثمارية املتنوعة التي تقوم بإدارتها. 
أما اجلائزة اخلامسة، فتمثلت في جائزة الشركة األسرع 
منوا في االستثمار- الكويت ٢٠٢١، وذلك من قبل منصة 
International Financial Awards والتي تعتبر واحدة من 
بني املنصــات الرائدة في العالم، وتســتند اجلائزة إلى 
مجموعة كبيرة من املعايير االســتثمارية التي وضعها 
خبراء اخلدمات املالية واالقتصادية، التي من أهمها عدد 
وحجم الصفقات، واخلدمات واالستشارات االستثمارية 
املقدمة، واجلهود املبذولة ملواجهة السوق، باإلضافة الي 

االبتكار املتطور واألداء املتميز محليا ودوليا.
وقال فهد املخيزمي إن حصول شــركة االســتثمارات 
الوطنيــة على هــذا التقدير الدولي يعــد دليال واعترافا 
دوليا على قدرة وكفاءة فريق الشركة في تقدمي خدمات 
ومنتجات اســتثمارية ومتطورة ومبتكــرة تتواءم مع 

أوضاع السوق وحتدياته.
وأضاف املخيزمي: «تأتي هذه اجلائزة كنتيجة إلمتام 
(االســتثمارات الوطنية) عدة صفقات ناجحة في مجال 
اخلدمــات املصرفية خالل العام، واالســتمرار في تقدمي 
مســتوى عال من االحترافية والدقــة، خاصة في مجال 
خدمات استشــارات االندماج واالستحواذ، واستشارات 
االدراج، واالستشــارات التمويلية وغيرها، كما تعكس 
اجلهــود الدؤوبــة، والعمل املســتمر، والفهــم املتعمق 

مبستويات احترافية، وتوفير منتجات استثمارية متكاملة 
للعمــالء مع تقدمي احللول واخلطط التي تســاعدهم في 

حتقيق أهدافهم املالية املختلفة.
وقال فهد املخيزمي إن «االســتثمارات الوطنية» لديها 
ســجل كبير وحافل من العالقــات املتميزة التي تربطها 
مع العمالء والشــراكات طويلة األجــل التي تعتمد على 
الثقة الكبيرة واحلصافة في إدارة الثروات مبســتويات 
احترافيــة وتوفير منتجات متكاملــة للعمالء مع تقدمي 
احللول واخلطط وتبني أحدث األســاليب االســتثمارية 
في إدارة الثروات، فخالل عام ٢٠٢١ مت استقطاب رؤوس 
أموال جديدة من عمالء الصناديق واحملافظ االستثمارية 

ما يقارب قيمتها ٧٣٫٠٥ مليون دوالر أميركي.

جائزة أفضل شركة إلدارة االستثمار

أما اجلائزة الرابعة فتمثلت في جائزة أفضل شــركة 
إلدارة االســتثمار في الكويت لعام ٢٠٢١، من قبل مجلة 
«International Business Awards» الرائدة في عالم األعمال 
واالســتثمار املالي، ومقرها دبي بدولة اإلمارات العربية 
املتحدة، ويعتبر فوز الشركة بتلك اجلائزة اعترافا دوليا 
باألداء املتميز واالستثنائي للشركة في مختلف اخلدمات 
االستثمارية التي تقدمها في الكويت، السيما أن اجلائزة 
تسلط الضوء على تطلعات الشركة وما حتققه دوما من 
منو، باعتبارها إحدى كبرى الشــركات االستثمارية في 

الحتياجات عمالئنــا ومتطلباتهم االســتثمارية، حيث 
نؤمن بأن لكل عميــل متطلبات فريدة، لذا نقوم باتباع 
األســلوب االستشاري إليجاد احللول املبتكرة املناسبة 
لــه، باإلضافة إلى حرص فريق العمــل على تلبية هذه 
االحتياجات عن طريق اخلبرة املتخصصة واملرونة في 
التأقلم مع متغيرات السوق من أجل حتقيق أفضل قيمة 

الستثماراتهم».
كما أشــاد املخيزمي باملســار الواعد الذي تسير عليه 
شركة االستثمارات الوطنية والذي يتماشى مع خطتها 

االستراتيجية ورؤيتها املستقبلية.

مسؤولية اجتماعية رائدة 

من جهة أخرى، وضمن جهود شــركة االســتثمارات 
الوطنية للمحافظة على موقعها الريادي بني شركات القطاع 
اخلاص على الصعيد اإلنســاني وترســيخا ملسؤوليتها 
االجتماعية باعتبارها إحدى كبرى الشركات االستثمارية 
في الكويت، حتافظ «االستثمارات الوطنية» على سجل 
حافــل من املســؤولية االجتماعية، وكثفت الشــركة من 
جهودها االستراتيجية في مجال املسؤولية االجتماعية 
كجزء من برنامجها الســنوي، حيــث ركزت على تلبية 
احتياجــات ومتطلبات من هم بحاجة للدعم واملســاندة 
من باب التكافل االجتماعي ومن منطلق حســها الوطني 
واستشــعارها للمســؤولية االجتماعيــة، حيــث قامت 

إطالق خدمة صانع السوق في البورصة والعمل  على سهمي «شركة البورصة» و«اخلليج للكابالت»
الشركة تعمل على وضع اللمسات األخيرة إلطالق خدمة (NICTRADE) الرقمية للتداول التي تتيح التداول في أكثر من ٨٠ سوقًا عامليًا

«االستثمارات الوطنية» تسعى دائمًا  ألن تكون سّباقة لالرتقاء بقطاعات الشركة  إلى آفاق جديدة وأوسع
إطالق خدمة البوابة اإللكترونية للعمالء  ومتت تسميتها بـ«منصة العميل»..  ومتكن العمالء من الوصول إلى كل اخلدمات واملنتجات املقدمة بأسهل الطرق

قفزة في أرباح الشركة خالل النصف األول  من العام لتحقق أرباحًا صافية  بقيمة ١٥٫١ مليون دينار 
األصول املدارة في الشركة بلغت ١٫١ مليار دينار.. ومنو مميز في إجمالي أصول الشركة  إلى ٢٣٩٫٥ مليون دينار 

صناديق الشركة االستثمارية جنحت في حتقيق أداء قياسي خالل فترة التسعة أشهر األولى  من عام ٢٠٢١
 «االستثمارات» بدأت العام ٢٠٢١ مبجموعة  من عمليات الدمج واالستحواذ وعمليات البيع وإعادة الهيكلة وخدمات استشارية متنوعة

 حصول «االستثمارات الوطنية» على ٥ جوائز عاملية خالل العام مبنزلة ترجمة جلهود جماعية
 جهود إستراتيجية مكثفة في مجال املسؤولية االجتماعية على مدار العام وتركيز على تلبية احتياجات ومتطلبات املجتمع
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٨ سنوات من إسعاد عمالئها بأحدث هواتف «آيفون»
شــركة Ooredoo لالتصــاالت، أول 
شركة اتصاالت تقدم اخلدمات الرقمية 
املبتكرة في الكويت، وذلك للعام الثامن 
 ،Ooredoo على التوالي، تســجل شركة
إجنازا يضاف إلى رصيد إجنازاتها في 
عالــم االتصــاالت واألجهــزة احلديثة، 
وذلــك بإطالق أكبر حفــل ملنح العمالء 
فرصــة احلصول علــى باقات حصرية 
 «iPhoneوبأسعار تنافسية مع أجهزة «١٣
 iPhoneو«١٣ ،«iPhoneاجلديدة كليا: «١٣
 iPhone١٣ Pro»و «iPhone١٣ Pro»و ،«Mini
Max»، والتي طرحت هذا العام بتميز غير 
مسبوق مع تقنية «Bionic A١٥»، حيث 
متكن جميع العمالء من التمتع بأقوى 

أداء ال يتوافر في أي هاتف ذكي آخر.
وقد انطلقت فعاليات احلفل األكبر 
من نوعة بالكويت يوم ١٤ أكتوبر ٢٠٢١، 
حيث امتدت على مدار ٣ أيام كاملة في 
برج «Ooredoo» بقلب العاصمة، وشهد 
احلفل حضور حشــد كبير من العمالء 
ومحبي أجهــزة «آيفــون»، وجتاوزت 

أعدادهم الـ ٣ آالف عميل.
حفل اإلطالق األكبر

التزاما من شــركة Ooredoo الكويت 
بتولي عجلة الريادة واالبتكار واإلبداع 
وتقــدمي املنتجــات واخلدمــات الرائدة 
لعمالئهــا، تقــف اليــوم كعادتهــا أمام 
املنافسني بقوة لتثبت قدرتها على تلبية 
متطلبات السوق والعمالء املتغيرة وإثراء 
جتربة العميل الرقمية. أقامت الشركة 
أكبر حفل إطالق ألحدث مجموعة أجهزة 
 «iPhoneهواتف «١٣ «Apple» من شركة
في أجواء حماسية جذبت مئات األفراد 
ملدة ٣ أيام متتالية بدءا من يوم اخلميس، 
املوافق ١٤ أكتوبر وحتى أمس (السبت)، 
ليكون بذلك األكبر واألول من نوعه في 
البالد. واستقبل برج Ooredoo في قلب 

مدينة الكويت، العديد من العمالء ومحبي 
التكنولوجيا والهواتف الذكية وبالتحديد 
أجهــزة «iPhone» الذيــن حرصوا على 
التواجد في املقر الرئيسي للشركة من 
الساعة السادسة مساء وحتى ساعات 
الصباح األولى لالستفادة من العرض 
احلصري واألقــوى في البالد مقدم مع 
باقات شــامل برو بأســعار تنافســية 
ومزايــا فريدة وهدايــا مجانية مميزة، 
حيث قدمت الشركة عرضا خاصا على 
 ،«iPhone ١٣ Mini»و ،«iPhone أجهزة «١٣
 iPhone ١٣ Pro»و ،«iPhone ١٣ Pro»و
Max».  وإلى جانب احلضور، شهد احلفل 
حضور عدد من ممثلي وســائل اإلعالم 
ومشاهير شبكات التواصل االجتماعي، 
مثل فوز الفهد ومحمود بوشهري ومحمد 
ميــرزا ونورة العميري وعبداحملســن 
الكوت وإسراء الهاجري وصالح السند. 
كمــا احتضــن احلفل طيفا واســعا من 
وســائل الترفيــه املميــزة التي حققت 

أعلى املعاييــر وفاقت توقعات العمالء 
لتضمن بذلك راحتهم وحصولهم على 
جتربة اســتثنائية ومفاجأتهم بجوائز 
مميــزة، وشــهد مشــاركة العديــد من 
الشركات واجلهات الكبرى في الكويت 
مثل: االولى للوقود، وشــركة فالكون، 
 New Market اململوكــة من قبل شــركة
والرائدة في الكويت واملنطقة في تقدمي 
أحدث اخلدمات والتكنولوجيا املختصة 
 ،CAVARATYو ،DJI بالطائــرات الدرون
وشركة السور لتســويق الوقود (ألفا 

للوقود) وعيادة امليدان.
جناح ساحق

وتعليقا علــى جناح حفل اإلطالق، 
 Ooredoo أعرب الرئيس التنفيذي لشركة
الكويت عبدالعزيز البابطني عن سعادته 
بنجاح فعاليات اإلطــالق وثمن جهود 
جميع املشاركني وقال: «أتوجه بالشكر 
والتقدير جلميع من ســاهم في إجناح 

 ،Ooredoo من iPhoneحفل إطالق أجهزة ١٣
وفخورون بتقدمي األفضل لعمالئنا الذين 
حضــروا للحفــل واســتمتعوا بأفضل 
الباقات املطروحة في السوق وبأسعار 
غير مسبوقة وتنافسية عالوة على أننا 
كنا حريصون على تقدمي مزايا وهدايا 
حصرية لهم مع باقات شامل ألول مرة».

وقال البابطني: «إن حفل هذا العام يعد 
مميزا ومختلفا عن الســنوات املاضية، 
حيث يشهد شراكة استراتيجية مع البنك 
األول في الكويت واملنطقة «بنك الكويت 
الوطني» نفتخر بها، حيث منحنا عمالء 
البنك أولوية في احلصول على عروض 
مميزة وحصرية وقمنا بتخصيص قاعة 
خاصة الستقبال عمالء البنك من كبار 
الشــخصيات إلــى جانــب عمالئنا من 
النخبة». وأضاف البابطني بالقول: «إننا 
فخورون بالتعاون هذا العام كذلك مع 
القائمني على تطبيق V-thru من الشباب 
الكويتــي املبدع - وهو التطبيق األول 

من نوعه في الكويت لتســليم طلبات 
املطاعم وغيرها بنظام Drive-thru، حيث 
متــت خدمة العميل ممن طلب جهاز الـ 
١٣ iPhone ومت تسليمه اجلهاز إلى موقف 
السيارات املخصص لهم، فقد خصصنا 
لهــم مدخال خاصا في مواقف الشــركة 
بهدف حصولهم على عملية شراء سلسلة 
وميسرة وجتربة عميل استثنائية حتدث 

ألول مرة في الكويت».
عروض حصرية

مــن جانبــه، قــال مديــر أول إدارة 
االتصال املؤسســي مجبــل األيوب إن 
Ooredoo ملتزمة ومنذ سنوات بالتفرد 
في طرح أجهزة iPhone وتقدمي جتربة 
اســتثنائية دائمــا للعمــالء تتضمــن 
مكافأتهم على مدار العام بشــكل فريد 
وبشتى الطرق، من خالل ما تطلقه من 
حمالت استثنائية وعروض تتيح لهم 
فرصــة دخول العديد من الســحوبات، 

والفوز بجوائز قيمة مت تصميمها وفقا 
لتطلعاتهم، حيث تعتبر مكافأة العمالء 
ركيزة أساسية في استراتيجية الشركة 
إلثراء جتربة العميل. وأضاف: «قدمت 
Ooredoo عروضا حصرية لعمالء الذهبي 
واخلدمات املميزة في بنك الكويت الوطني 
حاملــي بطاقــات Privilege Banking و

Private Banking شملت أولوية احلصول 
على هاتف iPhone١٣ اجلديد عند تقدمي 
بطاقة الوطني للسحب اآللي باإلضافة 
 VIP إلى التمتع مبيزة الدخول إلى قاعة
والنخبة في الشركة والتي صممت لهم 
على مستوى عال من الفخامة والرقي. 
كما حرصت Ooredoo على تقدمي عروض 
مميزة وحصرية لعمــالء النخبة على 
أجهزة ١٣ iPhone اجلديدة كليا تشــمل 
هدايــا قيمة ومزايا فريدة. إال أن عمالء 
البنك سيحصلون حصريا على باقات 
شــامل برو تبدأ من ٢٥ دينارا للشــهر 

 .«٢ AirPods وتتضمن هدايا منها

فهد الكندري وفاطمة دشتي وأجهزة «آيفون ١٣» «Ooredoo»عبدالعزيز البابطني ومحمد العثمان في صورة جماعية مع مسؤولي «الوطني» و

وقعت شــركة Ooredoo لالتصاالت، اتفاقية 
توزيع حصرية مع شركة االتصاالت البريطانية 
(BT)، املزود الرائــد خلدمات وحلول االتصاالت 
العاملية، حيث تشمل االتفاقية تقدمي خدمات االتصال 
املدار واخلدمات الصوتية وحلول مركز االتصال، 
فضال عن خدمات حلول األمن السحابي واخلدمات 

االستشارية.
ونظــرا للتطور الســريع والطبيعة املتغيرة 
للمخاطر والهجمات السيبرانية، مع ارتفاع عدد 
العاملني من املنزل وعن بعد واعتمادهم الكثيف 
على اخلدمات السحابية، أصبح أمن املعلومات من 
األولويات الرئيسة للشــركات واحلكومات على 

حد سواء.
ومن هنا، ستقدم شركة BT خدمة إدارة املعلومات 
األمنية واألحداث (SIEM) التي تقدم للعمالء رؤية 
عميقة وشاملة ملا يحدث على الشبكة في الوقت 
الفعلي، حيث تقوم بجمع وحتليل الكميات الهائلة 
من التهديدات السيبرانية املتاحة وإظهارها للعميل 
أو فرق عمل تكنولوجيا املعلومات ألخذ خطوات 
احتياطية وليكونوا أكثر استباقية في مكافحة هذه 
الهجمات األمنية وتأمني البيئة السحابية وحماية 

بيانات الشركة املهمة.
ومت توقيع العقد من قبل مدير أول االتصاالت 
العاملية لدى شــركة BT، ديف ديسلي، افتراضيا 
وعن بعد، حيث مت تبــادل اإليجاب والقبول بني 
الطرفني (شركة Ooredoo الكويت وBT) عبر شبكة 
اإلنترنت بحضور النائب جيمس كليفرلي وزير 
الدولة لشؤون الشرق األوسط وشمال أفريقيا في 
وزارة اخلارجية والتنمية البريطانية، والسفيرة 
البريطانيــة لدى الكويت بيلندا لويس، باإلضافة 
إلى مديرة إدارة التجارة واالستثمار لدى سفارة 

اململكة املتحدة شيكا تيواري. 
حضر من شــركة Ooredoo الكويت، الرئيس 
التنفيذي عبدالعزيز يعقوب البابطني، ورئيس قطاع 
العمليات فادي قعوار، ورئيس قطاع التمويل ستيفني 
كولينز، ومدير أول إدارة االتصال املؤسسي مجبل 
األيوب، ومدير إدارة تسويق الشركات بالل أغا، 
ومدير العالقات العامة واالتصاالت الداخلية ناظم 

شــراكتهما املميزة، ويسعدني أن أرى مثل هذه 
الشراكات االستراتيجية التي تعزز العالقات بني 
البلدين وتنمي اقتصادهما، فلطاملا عرفت شركة 
BT بتاريخ عريق بتقدمي خدمات وحلول االتصاالت، 
ولطاملا عرفت شركة أوريدو الكويت بتقدمي أفضل 
اخلدمات الرقمية املبتكرة في الدولة».  وأضافت: 
«حتماً ستكون هذه الشراكة خطوة فريدة ستمنح 
بتقدمي خدمات ومنتجات BT فــي الكويت. كما 
سيستمر فريق إدارة التجارة الدولية (DIT) اخلاص 
 BT حيث يقدمان خدمات Ooredooو BT بي في دعم
في االتصال املدار وحلول مركز االتصال وخدمات 
حلول األمن السحابي واخلدمات االستشارية في 

الشرق األوسط».
من جهته، علــق مدير أول االتصاالت العاملية 
بشركة BT، ديف ديسلي: «نتطلع إلى العمل مع 
موزعنــا اجلديد واملوثوق فــي الكويت لتزويد 
الشركات في الدولة بنفس اخلدمات املتاحة لعمالئنا 
العامليني حول العالم. حيث تضع البنوك الرائدة في 
العالم ومقدمو الرعاية الصحية وشركات الطاقة 
واحلكومــات ثقتهم بنا لربط عملياتهم وتأمينها. 
علما أنه مت تصميم خدماتنا وفقا ألهداف عمالئنا 
ومتطلباتهم والتي تتوافق مع املعايير األكثر تطلبا 

من حيث املوثوقية واألمان».

الغبرا، ومدير مبيعات الشركات أرز نعيم، ومديرة 
التسويق االستراتيجي وتخطيط األعمال - قطاع 

الشركات زينب الشمري.
بينمــا تواجد من شــركة BT كل من: رئيس 
القناة غير املباشرة AMEA فيبول ناروال، ورئيس 
املبيعات في الشرق األوسط وشمال إفريقيا والهند 
واليابان إيف نحاس، ومدير حسابات االتصاالت 

بيدا نيكانني.
وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لدى 
البابطني:  الكويت عبدالعزيــز يعقوب   Ooredoo
«أصبحت الشركات اليوم تعمل في بيئة أكثر تعقيدا 
التغيير والتطور املستمر في التكنولوجيا  حيث 
يعتبر من أكبر التحديات التي تواجهها املؤسسات 
من أجل حماية احدى أهم أصول الشركات، وهي 
البيانات. لذلك، من املهم جدا مســاعدة الشركات 
كبيرة وصغيرة احلجم على تبني املمارسات التي 
تساعدهم على سرعة التحول الرقمي، باإلضافة إلى 
توفير خدمات وحلول األمن السيبراني التي حتدد 
الثغرات وتكشــف الهجمات السيبرانية احملتملة 
بأســرع وقت لتجنب حــدوث أي اختراق أمني 

لبيانات الشركة».
من جانبها، قالت الســفيرة البريطانية بيلندا 
لويــس: «أهنئ كال من BT وأوريدو الكويت على 

«Ooredoo الكويت» موّزع حللول االتصاالت 
«BT» واألمن السحابي من

ستيفني كولينز وفادي قعوار وعبدالعزيز البابطني وديف ديسلي وجيمس كليفرلي وبيلندا لويس وشيكا تيواري

Ooredoo الكويت..  «الشبكة األسرع 
في الكويت» لعام ٢٠٢١

حصدت شركة Ooredoo لالتصاالت، أول شركة اتصاالت تقدم اخلدمات الرقمية املبتكرة في الكويت، 
على جائزة «الشبكة األسرع في الكويت» لعام ٢٠٢١، وذلك وفقا للمؤشر العاملي لسرعة اإلنترنت 
Speedtest global index من Ookla، الشركة الرائدة عامليا في تطبيقات وبيانات وحتليالت اختبارات 
سرعة شبكات اإلنترنت الثابتة واملتنقلة. واستحقت Ooredoo الكويت هذه اجلائزة والتي منحت بعد 

أن اجتازت كافة املعايير املطلوبة 
واختبارات السرعة املعتمدة من 
Ookla Speedtest. كما أحدثت 
الشــركة نقلة نوعية في عالم 
االتصاالت وشــبكات الهاتف 
احملمول طوال العامني املاضيني 
وخالل اجلائحة واستمرت في 
تعزيز شبكاتها حتى يومنا هذا، 
فكانت السباقة كعادتها بتحقيق 
إجنازات تضاف إلى مســيرة 
جناحها. ليس هذا فحسب، بل 
خطت الشركة خطوات استباقية 
الكويتي وتفوقت  السوق  في 
على منافسيها في توفير أفضل 
وأسرع تغطية خاصة بعد تطوير 
البنية التحتية لشبكتها على مدى 
العامني املاضيني حيث استثمرت 
ما قيمته ٦٨ مليون دينار بهدف 

تطوير شــبكتها، عالوة على تعزيز وإثراء جتربة العمالء وتوفير أفضل جتربة ٥G وأكثر كفاءة 
بفضل الســرعات الفائقة ومعدالت االستجابة املنخفضة (latency) جدا لنقل البيانات. كما عملت 
Ooredoo وبجهود حثيثة من العاملني في قطاعي التكنولوجيا والشبكات وبدعم مباشر من اإلدارة 
العليا على زيادة عدد أبراجها ملا يقارب الـ ٢٫٠٠٠ برج لضمان تغطية أوسع وأشمل جلميع مناطق 
الكويت السكنية والشــاليهات واملزارع واجلزر، إلى جانب إطالق ٥G للنطاقات املستخدمة حاليا 
لتشــمل املناطق الداخلية املغلقة لتوفير أفضل وأســرع تغطية لتكنولوجيا الـ ٥G. كما طورت 
من تقنية التطور طويل األمد (Long Term Evolution) بهدف توفير ســرعات بيانات أعلى بكثير 
وحتســني األداء، باإلضافة إلى انخفاض تكاليف التشغيل. وفي تصريح له بهذه املناسبة، أعرب 
الرئيــس التنفيذي لدى Ooredoo الكويت، عبدالعزيز يعقوب البابطني عن ســعادته وفخره بهذا 
اإلجنــاز واللقب قائال: «إن هذا اإلجناز يعكس جهودنــا املتواصلة لتحقيق رؤيتنا املتمثلة بإثراء 
جتربة األفراد الرقمية واستراتيجيتنا في متكني املجتمع الكويتي من خالل قيادة التحول الرقمي. 
حيث عملت هذه االستراتيجية على دفعنا باستمرار على االستجابة للتغيرات السريعة واملتطلبات 
املتغيرة لعمالئنا وتوفير حلول ومنتجات وخدمات رقمية فاعلة على الدوام عالوة على االستمرار 
في تطوير البنية التحتية لشــبكاتنا واالستثمار فيها لتوفير أسرع وأفضل تغطية على مستوى 
الكويت». وأضاف البابطني بالقول: «لقد حرصنا على توفير أفضل وأســرع تغطية على مستوى 
الدولة خاصة بعد تطوير البنية التحتية لشبكة Ooredoo، حيث مت استثمار ما قيمته ٦٨ مليون دينار 
على مدى العامني املاضيني بهدف تطوير الشبكة وتعزيز وإثراء جتربة عمالئنا الرقمية. واليوم.
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جاء إعالن بنــك بوبيان 
عــن انطالق أعمــال عالمته 
 Nomo التجاريــة اجلديــدة
Bank بالكامــل فــي الكويت 
واململكة املتحدة بعد إطالق 
قائمة التســجيل املبكر في 
يوليو ٢٠٢١ في البنك اجلديد 
مبنزلــة نقلة جديدة، حيث 
يعد بنك Nomo أول بنك رقمي 
إسالمي عاملي من لندن لديه 
القدرة علــى تقدمي خدماته 
للجميع ســواء مــن عمالء 

بوبيان أو غيرهم.
التنفيذي  الرئيس  وقال 
املصرفيــة  للخدمــات 
الشخصية والرقمية في بنك 
التويجري  بوبيان عبداهللا 
«إن جتربــة البنك احلديث 
املصرفيــة التي تعتمد على 
اخلدمــات الرقميــة بشــكل 
أساسي تتيح للمستخدمني 
تقدمي طلب لفتح حساب بنكي 
في اململكة املتحدة في غضون 
دقائق باســتخدام الهواتف 
الذكية وهو ما مينحهم جتربة 
مصرفية مميزة وفريدة من 
نوعها على مستوى الكويت 
والعالــم». وأضاف: إن ذلك 
يختصــر إجــراءات تقــدمي 
الطلبــات املطولــة التي قد 
تستغرق شهورا ومن خالل 
تطبيق الهاتف الذكي الواضح 
وســهل االســتخدام، يتيح 
بنك نومــو للعمالء اإلنفاق 
وإرسال واستثمار ثرواتهم 
بشكل مســتمر مع إمكانية 
الوصول إلى حساباتهم على 
مدار الساعة (٢٤ ساعة طوال 
أيام األســبوع) مبا يناسب 

أمناط حياتهم املتنوعة.
فرص البنك اجلديد 

التويجــري «إن  وقــال 
اخلدمــات املصرفيــة التــي 
يقدمها بنــك Nomo فريدة، 
حيث إنها تتيح لغير املقيمني 
في اململكة املتحدة من الكويت 
فرصة مميزة لفتح حساب 
بنكي فــي اململكــة املتحدة 
املزايــا  والتمتــع بجميــع 
املرموقة للنظــام املصرفي 

باململكة املتحدة».
وبالنســبة للكويتيــني 
الزائريــن بشــكل متكــرر 
للمملكة املتحدة، فإن حلول 
بنك Nomo للخدمات املصرفية 
احمللية يتيح للعمالء جتنب 
الرســوم الدولية املرتفعة، 
باإلضافة إلــى إتاحة فرص 
اســتثمارية قــد ال تتاح في 
املعتــاد لغيــر املقيمــني في 

اململكة املتحدة.

اخلدمات املصرفية اإلسالمية 
جتاه مســتقبل أكثر إبداعا 
حيث تكون راحة العميل هي 
األولوية من خالل تقدمي كافة 

اخلدمات بشكل رقمي».
«جــاء  املاجــد:  وقــال 
إطــالق البنك اجلديــد بعد 
عــدة ســنوات مــن البحث 
الحتياجــات  والدراســات 
العمالء مبختلف شرائحهم 
في الكويت واملنطقة والتي 
كشــفت عن حاجتهم املاسة 
خلدمــات مصرفية عاملية ال 
البنوك  ميكــن ان توفرهــا 
التقليديــة، مــن هنا جاءت 
فكــرة Nomo Bank كمنصة 
رقميــة ميكــن أن توفر لهم 
متطلباتهم من خالل تطبيق 

الهواتف الذكية».
وأضــاف «من خالل هذه 
الدراسات مت االستقرار على أن 
لندن حتديدا واململكة املتحدة 
بشــكل عــام متثــل اخليار 
االفضل للعمالء في الكويت 
واملنطقة كمكان يحتل مكانة 
خاصة لديهم الى جانب الثقة 
في النظام املالي واملصرفي 
البريطاني على مدار العقود 
املاضية، باإلضافة الى املناخ 
املالئــم واآلمن الذي متنحه 
للمســتثمرين مــن مختلف 

أنحاء العالم».
وأشاد املاجد باجلهود التي 
يقوم بها بنك الكويت املركزي 
وسعيه نحو وضع األسس 
الفنية والتشغيلية الالزمة 
لتأســيس البنــوك الرقمية 
في الكويت في اطار خططه 
املستمرة لتطوير القطاعني 

املالي واملصرفي. 
موارد البنك البشرية

وتقدم املاجد بالشكر لكل 
من ســاهم فــي حتقيق هذا 
االجناز الذي وقبل أن يضاف 
الى إجنــازات مجموعة بنك 
بوبيان فهو اجناز سيسجل 
باســم الكويــت الرائدة في 
مجال العمل املصرفي، ويؤكد 
التي  مدى االبداع واالبتكار 
باتت تتمتع به بنوك الكويت.

وأضاف «لعل ابرز ما مييز 
Nomo Bank أن شباب الكويت 
من بنك بوبيان كان لهم دور 
رئيسي في انطالقه من خالل 
التعــاون مع الفريــق الذي 
سيقوم بإدارته والذي يضم 
نخبة من اخلبراء السابقني 
في العديد من البنوك العاملية 
والذين ساهموا في تأسيس 
بنــوك رقمية عديــدة حول 

العالم».

وأشــار التويجــري الى انه 
مع Nomo ال توجد رسوم على 
اإلنفــاق فــي اململكــة املتحدة 
باجلنيــة اإلســترليني أو على 
إلــى احلســابات  التحويــالت 
البنكية في بريطانيا، األمر الذي 
يساعد العمالء على اإلنفاق وعلى 
إرسال أموالهم بكل سهولة أثناء 

تواجدهم في اململكة املتحدة.
 وميكن لعمالء Nomo كذلك 
تنمية ثرواتهم في بريطانيا من 
خالل الودائع الثابتة ألجل ذات 
معدالت الربح واألطر الزمنية 
 Nomo احملددة. كما أن حسابات
محمية في اململكة املتحدة، حيث 
تتمتــع الودائع حتــى ٨٥٫٠٠٠ 
جنيــه إســترليني باحلمايــة 
مبوجــب نظــام تعويضــات 
 Financial) املاليــة اخلدمــات 
 Services Compensation

.(Scheme
قــال  مــن ناحيــة أخــرى، 
 Nomo «يعتبــر  التويجــري 
عالمــة جتاريــة تابعــة لبنــك 
لندن والشــرق األوســط وهو 
بنك مرخص بالكامل في اململكة 
املتحدة، ويتيح الفرصة للعمالء 
لالستفادة من أحد أرقى النظم 
املصرفية فــي العالم»، مضيفا 
أن البنك اجلديد فرص استثمار 
متوافقة مع الشريعة اإلسالمية 
من خالل طرح ودائع ثابتة ذات 
أجل محدد وخدمات بنكية رقمية 
إسالمية، متاحة للجميع من أي 

مكان في العالم.
وكانت مجموعة بنك بوبيان 
 (Nomo Bank) اعلنت عن إطالق
كأول بنك رقمي إسالمي عاملي 
مــن لنــدن مرخــص بالكامــل 
وخاضــع للرقابة فــي اململكة 
املتحدة ويقدم خدماته للعمالء 
برؤيــة ماليــة عاملية، حيث مت 
إطالقه عالمة جتارية لبنك لندن 
والشرق األوسط (BLME) ومقره 
اململكة املتحــدة، والذي ميتلك 
بنك بوبيان غالبية األسهم فيه.

وقد مت تطوير البنك اجلديد 
الستيعاب شريحة متنامية من 
العمالء في الكويــت واملنطقة 
احتياجــات  لديهــم  والذيــن 
مصرفية دولية، حيث يقدم لهم 
Bank Nomo حلوال رقمية إلدارة 
مدخراتهم وحتويلها واستثمارها 
في اململكة املتحدة ودوليا بكل 

سهولة وضمان.
وقــال التويجري «إن بنوك 
اململكــة املتحــدة كانت موضع 
العالــم أجمــع  إعجــاب مــن 
نظــرا الســتقرارها ومرونتها 
واملستويات العالية للحوكمة»، 
مضيفــا ان رقمنــة اخلدمــات 
ســتعمل علــى متكــني العمالء 

لندن من خالل بنك لندن والشرق 
األوســط (BLME) الذي يتخذ 
من لندن مقرا له والذي يعتبر 
جزءا من مجموعة بنك بوبيان 
واخلاضــع لقوانــني ســلطات 

الرقابة املالية البريطانية.
وقتها عقــد مؤمتر صحافي 
عاملــي بحضور نائــب رئيس 
والرئيــس  االدارة  مجلــس 
التنفيذي ملجموعة بنك بوبيان 
إدارة بنــك  ورئيــس مجلــس 
لندن والشــرق االوســط عادل 
عبدالوهاب املاجد الذي قال وقتها 
«ميثــل البنك اجلديــد تطبيقا 
عمليــا الســتراتيجية بوبيان 
في التوسع خارجيا بعد تأكيد 
مكانتنا محليا وامتدادا خلطط 
بوبيان للتوســع في اخلدمات 

املصرفية الرقمية».
وأضاف «نحن فخورون بكون 
Nomo Bank أول بنك من نوعه 
فــي العالم يجمع بــني التطور 
التقني كبنك رقمي متوافق مع 
أحكام الشريعة االسالمية وهو 
ما يؤكــد صدارة مجموعة بنك 
بوبيان وسعيها الدائم منذ عام 
٢٠١٠ إلحداث التغيير في صناعة 
املال والصيرفة االســالمية مبا 
ينعكس ايجابيــا على العمالء 

ويلبي طموحاتهم».
 Nomo وأشــار املاجد الى أن
Bank عالمة جتارية خاصة ببنك 
 (BLME) لندن والشرق األوسط
والذي ميتلك فيه بوبيان حصة 
االغلبية وبعبارة أخرى فانه بنك 
بريطاني بالكامل يخضع لرقابة 
 «FCA» هيئــة الســلوك املالــي
 «PRA» وهيئة الرقابة التحوطية
وهو ما يعني أن جميع معامالت 
البنك خاضعة للسلطات الرقابية 
البريطانيــة. وكذلك فإن البنك 
حاصل علــى تصنيف ائتماني 
A٣ من وكالة فيتش للتصنيف 

االئتماني.
من ناحية أخرى، أشار املاجد 
 Nomo Bank الى أنه «مت تطوير
الستيعاب شريحة متنامية من 
العمالء ســواء فــي الكويت أو 
املنطقــة ممن لديهم احتياجات 
مصرفية دولية، حيث ميكنهم 
الوصول إلى أموالهم وحتويلها 
واستثمارها في اململكة املتحدة 

والعالم بكل سهولة وأمان».
اخلدمــات  «إن  وأضــاف: 
املصرفية اإلسالمية على مستوى 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
ككل كانــت عامال رئيســيا في 
الطفرة التي شهدتها الصناعة 
املصرفية االسالمية على مستوى 
العالــم مــن حيــث املنتجــات 
واخلدمــات املقدمة للعمالء في 
الوقت الذي نهدف فيه الى دفع 

في الشــرق األوســط من فتح 
احلســابات البنكية في اململكة 
املتحدة واالستفادة من مزاياها 
مــع االطمئنــان إلــى توافقهــا 
مع أحــكام ومبادئ الشــريعة 

اإلسالمية الغراء».
وأوضــح التويجري أنه في 
Nomo Bank قمنــا بتشــكيل 
فريق رائع مــن اخلبراء الذين 
ميتلكون خبرة كبيرة في إنشاء 
النظم املصرفية الرقمية، كما مت 

تشكيل فريق من خبراء الدفع 
الرقمية  واخلدمات املصرفيــة 
العاملية ملساعدتنا على صياغة 
مســتقبل اخلدمــات املصرفية 

الرقمية الدولية اإلسالمية.
وأضــاف «ميكن مــن خالل 
Nomo Bank القيام بالعديد من 
اخلدمات املصرفية االساســية 
رقميا حيــث ســتكون البداية 
للعمالء في الكويت ثم التوسع 
لدول املنطقة وبعدها ستكون 

البنك اجلديدة جلميع  خدمات 
دول العالــم»، مشــيرا الــى ان 
ألجهــزة  متوافــر  التطبيــق 
اآليفون حاليا، وقريبا سيشمل 

األندرويد. 
البداية واالنطالق

وكان بنك بوبيان قد أعلن في 
يوليو املاضي عن إطالقه للعالمة 
 Nomo Bank التجارية اجلديدة
كأول بنك رقمي اسالمي عاملي من 

عادل املاجد وعبداهللا التويجري خالل املؤمتر الصحافي

بنك بوبيان ُيطلق للعالم 
أول بنك رقمي إسالمي عاملي خلدمة عمالئه وغيرهم 

وتقدمي أعلى مستويات اخلدمات املصرفية الرقمية

٭ فتح احلساب في دقائق من خالل هاتفك الذكي 
والتحكم في حسابك على مدار الساعة في أي 

وقت ومن أي مكان.
٭ رسوم مجانية للسحب النقدي في بريطانيا (رمبا 
تكون هناك رسوم بسيطة ملاكينات السحب).
٭ احلساب اجلاري باجلنيه االسترليني والدوالر 

األميركي.
٭ احلصول على بطاقة ماستركارد للسحب اآللي باجلنيه.

٭ التحويــالت املصرفية داخــل اململكة املتحدة 
مجانية بينما الدولية برسوم تنافسية.

٭ الودائع محددة األجل باجلنيه االسترليني والدوالر 
األميركي.

٭ دعم باللغتني العربية واإلجنليزية.
٭ ال توجد أي رسوم خالل األشهر الثالث األولى 

من فتح احلساب.
.Apple Pay ٭ قريبا إمكانية الدفع واستخدام خدمات

Nomo Bank هو العالمــة التجارية التابعة لبنك لندن 
والشرق األوسط وهو بنك حاصل على ترخيص من قبل 
هيئة الرقابة التحوطية ويخضع للرقابة من قبل هيئة 
السلوك املالي «Financial Conduct Authority» وهيئة 
الرقابة التحوطية وحاصل على تصنيف ائتماني A٣ من 

 NOMO وكالة فيتش للتصنيف االئتماني، كما أن ودائع
باجلنيه اإلســترليني محمية مبوجب نظام تعويضات 
اخلدمات املالية وفقا للشروط واألحكام اخلاصة بذلك. 
ويعتبر بنك لندن والشرق األوسط جزءا من مجموعة بنك 
بوبيان الذي ميتلك فيه نسبة تصل الى حوالي ٧١٪ حاليا.

هي كلمة مشــتقة من كلمة (منــو) باللغة العربية 
والتي تعنــي النمو في كل اجلوانب وهي الوعود 
التي مينحها البنك لعمالئه وقد مت اختيار االســم 
ليكون فريدا - بســيطا - مناسبا للنطق والكتابة 

ومناسب للخدمات الرقمية.

تقدمت إدارة بنك بوبيان بالشــكر لبنك الكويت 
املركزي على اجلهود التي يبذلها في سبيل تطوير 
القطاع املصرفي ومواكبته للتطورات احلاصلة في 
مجال اخلدمات املصرفية الرقمية وإعداد البنوك 

لتكون أكثر جاهزية للمرحلة املقبلة من التغيير.

ملاذا تفتح حسابًا في Nomo Bank؟

بنك لندن والشرق األوسط

شكرًا  للبنك املركزيما معنى كلمة «Nomo»؟

املاجد: NOMO تطبيق عملي إلستراتيجيتنا في االنطالق خارجيًا وامتداد خلطط «بوبيان» للتوسع في اخلدمات املصرفية الرقمية 

التويجري: البنك مفتوح جلميع عمالء بنك بوبيان وبقية العمالء في الكويت أوًال ثم املنطقة والعالم وميكنهم فتح احلسابات وإدارة عملياتهم املصرفية عبر تطبيق البنك
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تأكيدًا على ريادة الشركة مبجال متكني التحول الرقمي في الكويت

«solutions by stc» تدعم أصحاب املشاريع الصغيرة.. عبر «وّياك»

أطلقت شــركة «solutions by stc»، ذراع شــركة االتصاالت الكويتية 

«stc» املتخصصة في توفير خدمات الشركات، عرضا للعمالء من أصحاب 

املشاريع الصغيرة واملتوسطة حتت مظلة مبادرة «وياك» لدعم الشركات 

واملشاريع الوطنية.

وقالت الشركة ان هذا العرض يأتي استكماال للمبادرة املجتمعية التي 

أطلقتها stc الشــهر املاضي «وياك»، بهدف متكني التحول الرقمي ودعم 

املبادرات املبتكرة واملشاريع املتجددة.

وبصفتهــا ذراع stc خلدمات الشــركات، أعلنــت solutions by stc عن 

عروض متميزة لعمالئها من الشركات واملشاريع املتوسطة والصغيرة 

على خدمات االتصال ومنتجات تكنولوجيا املعلومات وخدمات االتصال 

املتنقل، في إطار ســعيها الدائم من أجل تعزيز باقات حلولها وخدماتها 

لالتصال وتزويد الســوق بالعروض املتميزة اجلديدة جلذب املزيد من 
العمالء.

وأشارت إلى انه ميكن للشركات الصغيرة واملتوسطة اآلن االستفادة 

مــن عروض solutions by stc من خالل االشــتراك فــي خدمات االتصال 

واالنترنــت وحلــول خدمات تكنولوجيــا املعلومات الســحابية واألمن 

الســيبراني، مما سيســاعدهم على احلصول على بداية رائعة ألعمالهم 

وعبــر دخــول عالم التكنولوجيا ســيتمكن أصحاب املشــاريع من رفع 

االنتاجية وحتقيق الكفاءة التشغيلية السيما في ظل اخلدمات االلكترونية 

والتطبيقات واحللول املتنوعة التي توفرها الشركة مبا يساعدهم على 

خفض التكاليف التشغيلية.

وفي الســياق ذاته، أشــارت إلى أن املشاريع املشاركة ستحصل على 

عدد من األنشطة الترويجية وأيضا الفرصة على االطالع على اخلدمات 

 stc ألصحــاب األعمــال، ذراع شــركة solutions by stc التــي ســتوفرها

املتخصصة في توفير خدمات الشــركات، باإلضافة الى فرصة الوصول 

الى قاعدة كبيرة من العمالء احملتملني عبر منصاتها التواصل االجتماعي 
اخلاصة بالشركة.

وقالت الشــركة «انطالقا من دورنا احليوي في دعم االقتصاد احمللي 

ومســاعدة الشــركات على مختلف احجامها وتخصصاتهــا عبر اعتماد 

حلــول تقنية مبتكرة ومتجددة، أطلقنا «وياك» لتعزيز التحول الرقمي 
للشركات».

وأضافت: «جاءت فكرة احلملة انطالقا من هدف املبادرة التي أطلقتها 

stc والتي تركز على الوقوف الى جانب الشــركات في ســبيل دعمها مبا 

يجعلها قادرة على العودة الى العمل مجددا بعد التحديات التي واجهتهم 

بسبب الوباء، ومن هنا جاء اسم (وياك) ليصبح هو عنوان املبادرة».

هذا، ويســتهدف العــرض العمالء اجلدد الراغبني في االســتفادة من 

مجموعة متنوعة من الباقات ذات األسعار التنافسية مثل خدمات االتصال 

واخلدمات الالســلكية واحللول الســحابية واألمن السيبراني وخدمات 

تكنولوجيا املعلومات، وباعتبارها شريكا لهم في رحلتهم نحو النجاح، 

تسعى solutions by stc من خالل املبادرة الى توفير خدمات الدعم على 

مدار الساعة طوال أيام األسبوع. وتزويد شركائها بالوسائل التي متكنهم 

من حتقيق التحول الرقمي ألعمالهم.

وأكدت solutions by stc: «نسعى جاهدين في سبيل مواصلة عروضنا 

املبتكرة والهادفة الى تشــجيع ودعم الشــركات الصغيرة واملتوســطة 

لتعزيــز أعمالها من خــالل تزويدهم باخلدمات واحللــول بالتعاون من 

أكبر مزودي اخلدمات في العالم».

هذا، وكانت stc قد أطلقت مبادرة مجتمعية حتت شعار «وياك» تهدف 

الى الوقــوف الى جانب املشــروعات الوطنية لعبــور املرحلة احلرجة 

التي خلفتها كورونا عبر الترويج لتلك املشاريع عبر منصات التواصل 

االجتماعي اخلاصة بالشركة.
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أصول الصندوق السيادي.. قفزة مليارية.. ودارت عجلة التنمية واإلصالحالقطاع املصرفي.. صالبة وقوة مالية
دائما مــا يثبت القطاع املصرفي الكويتي أنه األقدر 
على دعم االقتصاد وتوفير التمويل الالزمة للتنمية، وقد 
حتسنت ربحية البنوك الكويتية بشكل ملحوظ بالنصف 
األول من ٢٠٢١، حيث أظهرت نتائج البنوك ارتفاع صافي 
األرباح إلى ٣٨٥٫٥ مليون دينار بنمو ٧٦٪، مقارنة بأرباح 
بلغت ٢١٩ مليون دينار بالنصف األول من ٢٠٢٠، والذي 

شهد بدء انتشار ڤيروس كورونا.
وتزامن االرتفاع الكبير في أرباح البنوك الكويتية خالل 
النصف األول مع حتسن النظرة املستقبلية لالقتصاد 
ما دعم خفض املخصصات االحترازية التي مت تراكمها 
خالل العام األول من األزمة الصحية كما تزامن ذلك مع 

حتسن األنشطة املصرفية األساسية وتوسع امليزانية.
وفي إشارة إلى قوة املركز املالي بلغ إجمالي أصول 
البنوك بنهاية يونيو املاضــي ٩٣٫١٢ مليار دينار بنمو 

بلغت نسبته ٤٫٣٣٪ على أساس سنوي.

عكســت حتركات مجلس الوزراء خالل األشهر 
املاضية مــن العام احلالي رغبــة حكومية قوية في 
وضع أساس قوي لالنطالق نحو سنوات من التنمية 
االقتصادية تبدأ بإصالحات إدارية واقتصادية واسعة 
لتمهيد البيئة التشغيلية والبنية التحتية لبدء مرحلة 

من النمو.
وقد وضع اجتماع احلكومة في مركز جابر األحمد 
الثقافي حتت عنوان «الكويت ما بعد اجلائحة» أساسا 
قويا لتلك االستراتيجية، حيث متت مناقشة برنامج 
عمل احلكومة واملشاريع التنموية والترفيهية الكبرى 
اجلاري تنفيذها والرؤية املستقبلية للمشاريع املزمع 
تنفيذها وكذلك املســؤوليات واملهام املناطة بقياديي 
الدولة في املرحلة املقبلة، كما جنم عن االجتماع تكليف 
الوزراء مبتابعة قياديي اجلهات التابعة لهم لوضع خطة 

عمل تنفيذية لكل قيادي وفق جدول زمني محدد.

حققت الكويت مكاسب سيادية قياسية خالل جائحة كورونا 
لتشــهد أصول صندوق األجيال املقبلة واحملفظة االســتثمارية 
للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية قفزات مليارية في إجمالي 
قيمة أصولها على خلفية االرتفاعات التاريخية التي شهدتها أسواق 

املال العاملية وخاصة األسهم األميركية.
قفز إجمالي أصول صندوق احتياطي األجيال املقبلة ٣٣٪ خالل 
عام واحد فقط، حيث المست قيمة األصول ٧٠٠ مليار دوالر في 
نهاية مارس املاضي، بحسب بيان رسمي لوزارة املالية وتقديرات 
وكالة بلومبيرغ إلجمالي األصول. وبذلك يكون الصندوق قد تفوق 
على أداء كبرى الصناديق السيادية وصناديق التقاعد حول العالم.

كذلك ارتفعت إجمالي قيمة أصول احملفظة االستثمارية للمؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية بنحو ٦٫٣ مليارات دينار خالل السنة 
املالية ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ لتصل إجمالي قيمة أصول احملفظة إلى ٤٠٫٤ 
مليار دينار بنمو ٢٠٫٩٪ على أساس سنوي ومعدل عائد عام على 

االستثمار ١٦٫٥٪.

االقتصاد الكويتي قوي مبواجهة األزمات
.. واإلصالح يظل مطلبًا رئيسيًا

اقتصاديون لـ «األنباء»: الوضع ما زال بحاجة خلطة إصالح شاملة تخرجه من سيطرة النفط واالعتماد على القطاع العام فقط

أحمد  باقر: 
حترير األراضي وتوفيرها 
للشباب واملستثمرين.. 

يخلق فرص عمل 
ويحقق عوائد للدولة

عبدالوهاب الرشيد: 
تنفيذ «خطة إصالح 

اقتصادي شاملة» .. احلل 
الوحيد لتصحيح مسار 

االقتصاد الوطني

د.أماني بورسلي: 
إشراك القطاع اخلاص 

بتوظيف الشباب.. 
يخفف األعباء املالية 

ويحفز منو االقتصاد

علي  البدر: 
معاجلة االختالالت 

بتخفيض حتكم القطاع 
العام في املنظومة 

االقتصادية ألقل من ٥٠٪

د.نايف الشمري: 
الكويت بحاجة في 

الوقت احلالي إلى تنفيذ 
إصالحات اقتصادية.. 

وليست مالية فقط

يســارع قطــار االقتصــاد 
الكويتي للعودة إلى مسار النمو 
بعدما أثبت صالبته في مواجهة 
واحــدة من أقوى األزمات التي 
ميكــن أن يواجهها أي اقتصاد 
بالعالــم، حيث فرضت جائحة 
«كورونــا» حتديــات صعبــة 
على البيئة التشغيلية وحركة 
التجــارة ونشــاط األعمال في 
جميع القطاعات على مستوى 
العالــم، وذلــك بالتزامــن مــع 
تراجعات قياسية ألسعار النفط.
الكويتــي  لكــن االقتصــاد 
تلــك  يتخطــى  أن  اســتطاع 
املعوقات، بفضل استراتيجيات 
استثمارية ناجحة وحصيفة في 
إدارة أصول البالد السيادية التي 
وصلت إلى مستوى ٧٠٠ مليار 
دوالر، رغم تداعيات اجلائحة، 
عــالوة على وجود سياســات 
نقديــة حصيفة مــن قبل بنك 
الكويــت املركــزي، جنحت في 
احلفاظ على مستويات السيولة 
وصالبة القطاع املصرفي الكويت 

وقت األزمة.
ومــع جنــي ثمــار اجلهود 
احلكوميــة املعنية بانحســار 
تفشي الوباء واإلسراع بوتيرة 
التطعيمات واتخاذ اإلجراءات 
املناســبة إلعادة فتح األنشطة 
االقتصادية تدريجيا، باإلضافة 
الى القفزة الكبيرة التي سجلتها 
أسعار النفط واستقرارها عند 
مستوى ٨٠ دوالرا للبرميل، أعلى 
مستوى منذ ٢٠١٨، فقد حتسنت 
النمو وعدلت املؤسسات  آفاق 
الدوليــة وبيــوت األبحاث من 
توقعاتها لنمو االقتصاد خالل 

عام ٢٠٢١، والسنوات املقبلة.
وهــو مــا دفــع ثانــي أكبر 
البنــوك اليابانية «MUFG» أن 
يتوقع منوا اقتصاديا بالكويت 
عند ٣٫٧٤٪ لعام ٢٠٢١، مقارنة 
بآخر معدل منو اقتصادي سجله 
االقتصادي قبل انتشار جائحة 
كورونا بنسبة ٠٫٤٣٪ في ٢٠١٩، 
كذلك رفع صندوق النقد الدولي 
توقعاته لنمو االقتصاد في ٢٠٢١ 
إلى ٠٫٧٪، أما البنك الدولي فقد 
توقع أن تســجل الكويت منوا 

بنسبة ٢٫٤٪.
التنويع االقتصادي

وعلى الرغــم من هذا األداء 
االقتصــادي اجليــد مبواجهة 
تداعيــات اجلائحــة، والتفاؤل 
بتحقيق معدالت منو جيدة خالل 
العام احلالي والسنوات املقبلة، 
إال أن خبراء االقتصاد بالكويت 
يرون أن االقتصاد الكويتي مازال 
بحاجة إلى خطة شاملة وإعادة 
هيكلة وعدم االعتماد على مصدر 
واحد للدخل، خاصة أن اإليرادات 
النفطية باتت تشــكل ما يزيد 
على ٨٠٪ من امليزانية العامة.

وشــددوا علــى أن الكويت 
إلــى تنويــع مصادر  بحاجــة 
الدخل، مطالبني بضرورة إشراك 
القطــاع اخلاص فــي املنظومة 
االقتصادية مع وضع شــروط  
لــه بهدف تخفيــف العبء عن 
القطاع العــام، وحتميله جزءا 
مــن املســؤولية الوطنيــة من 
خــالل توظيف عــدد كبير من 
الكويتي، واستغالل  الشــباب 
أراضي الدولة خللق مشــاريع 
استثمارية كبيرة تعود بالنفع 

على الكويت.
وأضافوا ان هناك العديد من 
الفرص إلعادة هيكلة االقتصاد 
الوطني، حيث ال ينقص الكويت 
إرادة حقيقيــة  شــيء ســوى 
واضحة لفعل ذلك، خاصة مع 
توافــر كل اإلمكانــات والبيئة 

املهيأة لذلك.. وفيما يلي التفاصيل:
اإلصالح االقتصادي

في البدايــة، قال وزير التجارة 
والصناعة والنائب األســبق أحمد 
باقــر، إن الكويــت يجــب أن تبدأ 
ســريعا وبشــكل عاجل في تنفيذ 
عمليــة اإلصالح االقتصــادي وأن 
تصــدر قوانني حتقق إيــرادا ماليا 
للدولة خاصــة ان معظم إيراداتها 
من النفط، بينما تعد اإليرادات غير 
النفطيــة ضعيفة جدا في املوازنة 
العامــة للدولــة وهو مــن مظاهر 

االختالالت بامليزانية.
وتابع أن اإليرادات غير النفطية 
تبلغ نحو ١٫٧ مليار دينار معظمها من 
دفع الرسوم ومخالفات «الداخلية» 
وقانون الــزكاة واجلمارك، إضافة 
الى قانون التأمني الصحي للوافدين 
واملرسوم بقانون بفرض ٢٫٥٪ على 
أرباح الشركات املدرجة لدعم العمالة 

الوطنية.
وأضــاف باقــر ان األراضي في 
الكويــت يجــب أن تقــوم بتحرير 
للشــباب  وتوفيرهــا  األراضــي 
واملستثمرين، ولكن بشرط توظيف 
الشــباب الكويتيني وزيــادة دخل 
الدولــة، وكذلك زيــادة اإليجارات 
علــى األراضــي احلاليــة اململوكة 
للدولــة وحتريرهــا، الســيما ان 
٩٠٪ مــن األراضي في الكويت تعد 
ملكا للدولة لذلك يجب استغاللها 
وتشجيع املواطنني على العمل بها.
وأوضــح أن الصــرف اجلاري 
الذي تقوم به الدولة يجب أن يكون 
استثماريا بهدف خلق فرص عمل 
جديدة للشــباب وتقــدمي خدمات 
مميزة للمواطنني ولكن الصرف الذي 

تستطيع الدولة حتفيز االقتصاد.
وأشارت إلى انه من ضمن أهداف 
تلك املنظومة املتكاملة كيفية تنويع 
مصادر الدخل وتخفيض االعتماد 
على اإليــرادات النفطية من خالل 
جملة من اإلجراءات واملشاريع التي 
حتفــز االقتصاد كمشــروع مدينة 
احلريــر والتــي بدورها ســتخلق 

وظائف للمواطنني.
وأضافــت بورســلي ان حتفيز 
االقتصادي يجب أن يتم من خالل 
قطاع خاص له كوتا كبيرة للشباب 
الكويتي، بحيث يكون هناك توزيع 

البطالة املقنعة.
مكافحة الفساد

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة 
اجلمعيــة االقتصاديــة الكويتيــة 
عبدالوهــاب الرشــيد، ان اجلمعية 
طالبــت بضــرورة وجــود خطــة 
لإلصــالح االقتصــادي احلكومــي 
خاصــة، مشــيرا إلــى أن اجلمعية 
تدعــم بشــكل كامــل مــا ورد فــي 
وثيقة اإلصالح االقتصادي، والتي 
تتحدث عن إصالح مؤسسي وإصالح 
اقتصادي وإصالح مالي مقسمة على 
سنوات على املدى القصير واملتوسط 

والبعيد.
وأوضــح أنــه قبــل أي عمليــة 
إصالح يجــب اســتعادة الثقة من 
قبل املجتمع، والذي بدوره يتطلب 
وجود رغبة حقيقيــة في التغيير 
واإلصالح ومكافحة الفساد كي يتم 
البناء على أساس قوي ومتني وبثقة 

مجتمعية.
وأضاف الرشيد ان هناك بعض 
التشــريعات التي يجب أن تطبق، 
من أبرزها حتريــر أراضي الدولة، 
كما أننا منلك حتليال وفلسفة كاملة 
لهذا األمر وإصالحات أخرى وقوانني 
أخرى، منها ترشيد وكفاءة اإلنفاق 
وتعديل بعض القوانني القائمة حاليا، 
وبسؤاله حول كيفية سبل معاجلة 
االختالالت والعجز في املوازنة العامة 
للدولة، أكــد ان هذا األمر يعود بنا 
إلــى تنويع مصادر الدخل وتغيير 
الفلسفة الهيكلية التي نسير عليها 
في الوقت احلالي، وعلى سبيل املثال 
ال احلصر فاالحتياطي العام يشهد 
نفــادا واحلديث اليــوم عن قانون 
الدين العام أو رفع سقف االقتراض 

تقوم به احلكومة حاليا سواء من 
االحتياطي العام أو صندوق األجيال 

سيؤدي إلى نفاد تلك األموال.
حتفيز االقتصاد الوطني

من جانبها، قالت وزيرة التجارة 
والصناعة ووزيرة الدولة لشؤون 
التخطيط والتنمية السابقة د.أماني 
بورسلي إن حتفيز االقتصاد الوطني 
يحتــاج إلــى منظومــة كاملة من 
القرارات والتشريعات واإلجراءات، 
وجميــع تلك األمور يجب أن تأتي 
حتت مظلــة واحدة وغيــر ذلك ال 

عادل لهذه املشــاريع، مما يجعلها 
مشــاريع محفــزة خللــق وظائف 
للشباب الكويتي والهدف من ذلك هو 
تخفيض فاتورة الرواتب احلكومية، 
وإشــراك القطاع اخلاص بتوظيف 

املواطنني.
وشــددت علــى ضــرورة حــل 
مشــاكل أساسية في الدولة، ومنها 
خلل التركيبة الســكانية، وإدخال 
الشباب الكويتي بسوق العمل ليحل 
محــل الوافدين، الفتــة إلى أن ذلك 
ســيحفز النمو االقتصادي ويحفز 
الشــباب على العمل ويخفض من 

أو اللجوء إلى صندوق «األجيال» 
وجميع تلك األمور نراها خاطئة 
ما لم يتم إقرارها بخطة إصالح 

اقتصادي.
إشراك القطاع اخلاص

من جانبه، قال عضو املجلس 
األعلــى للتخطيــط والتنميــة 
ورئيس مجلس إدارة بنك اخلليج 
السابق علي رشيد البدر، إن أي 
تعديالت اقتصادية تتم في الدولة 
يجب أن تقل حصة احلكومة فيها 
عن ٥٠٪ خاصة ان القطاع العام 
في الكويت يسيطر على ما يزيد 
علــى ٧٥٪ من جميع األنشــطة 
االقتصادية في الدولة وتخفيض 
معظم األعمال احلكومية وإدخال 
املســتثمرين والقطاع اخلاص 
بشــكل تدريجي فــي املنظومة 
االقتصاديــة، مضيفــا انه عدد 
قليل من دول العالم تعمل بنفس 
منظومــة الكويــت االقتصادية 

ومنها كوريا الشمالية.
وشــدد البــدر علــى أهمية 
قيام القطــاع اخلاص بالدخول 
فــي معظــم املشــاريع ومنهــا 
املشاريع االســتثمارية والنقل 
العام واملشــروعات السياحية، 
مما سيعود بالنفع على االقتصاد 
الوطنــي، حيــث ان معاجلــة 
االختالالت االقتصادية تبدأ من 
نظام اخلصخصة املدروس بشكل 
جيد، مما ســينتج عنه تخفيف 
األعبــاء عن القطــاع احلكومي 
وتوزيع أعباء احلكومة ومنها بند 
الرواتب والدعوم ما بينها وبني 
القطاع اخلاص مما سيتسبب في 
تخفيض العجز ومعاجلته في 

املوازنة العامة للدولة.
إصالح اقتصادي وليس ماليا

بدوره، قال أستاذ االقتصاد 
في كلية العلوم االدارية بجامعة 
الكويــت د.نايف الشــمري، ان 
الكويــت مازالت لألســف متلك 
إجــراءات وال متلك سياســات، 
فال توجد هناك سياسة واضحة 
لتنويع االقتصاد الكويتي فنحن 
نتحدث عن أنه حتى ما قبل الغزو 
إلى اآلن فإن األنشطة االقتصادية 
بالقطاع اخلاص تتراوح بني ١٨ 
و٢٢٪ من إجمالي الناجت احمللي 

كحد أقصى.
الشــمري ان أي  وأضــاف 
إصالح يجب أن يكون اقتصاديا 
من الدرجة األولى وليس إصالحا 
ماليا ولكن لألسف ما يتم حاليا 
إصالحــات مالية فقــط وكأن 
االختالالت املالية املوجودة في 
االقتصاد احمللي مرتبطة فقط 
بفرض ضرائب ورســوم وهو 
غير صحيــح باملرة، فالكويت 
يجب أن تعالج املسألة معاجلة 
اقتصاديــة وليســت معاجلة 
محاســبية، وبســؤاله حــول 
معاجلة االختالالت االقتصادية 
والعجز املســتمر في امليزانية 
منــذ ما يزيد على ٥ ســنوات، 
أكــد الشــمري أن احلــل يجب 
أن يكون مبعاجلــة اقتصادية 
طويلة األمد، فاملعاجلة املالية 
تعني تخفيض العجز على املدى 
القصيــر وأثــر ذلك قــد يكون 
تكلفته عالية على املســتويني 
الشــعبي والسياســي، وقد ال 
يغير فــي ســيناريو التنويع 
االقتصــادي، وذلك التنويع ال 
يعني تنويع اإليــرادات فقط، 
لذلك فإننا نخشــى فــي حالة 
ذهابنا لإلصالحــات املالية ان 
ننسى اإلصالحات االقتصادية 
احلقيقيــة لذلك علــى الكويت 
البدء باإلصالحات االقتصادية 

قبل اإلصالحات املالية.

علي رشيد البدر د.نايف الشمريعبدالوهاب الرشيدد.أماني بورسلي أحمد باقر

تســعى الكويت إلى مواصلة تعافي معظم األنشطة 
االقتصادية الذي يشهده االقتصاد خالل العام ٢٠٢١ 
من خالل ميزانية توســعية للعام املالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ 
بإجمالي نفقات بلغت ٢٣ مليار دينار حسب امليزانية 
التقديرية وبزيادة ٦٫٩٪ عن إجمالي اإلنفاق في العام 
املالي السابق وهو ما يقابله زيادة في اإليرادات حسب 
سعر النفط املتوقع بامليزانية والبالغ ٤٥ دوالرا الذي 
جاء أقل بشكل ملحوظ من األسعار التي مت تسجيلها 

علــى مدار النصف األول من العام والذي ينتهي في 
٣٠ سبتمبر. وقد زادت مخصصات اإلنفاق الرأسمالي 
في ميزانيــة العام املالي احلالــي بنحو ٢٠٪ مقارنة 
بالعام املالي املاضــي لتصل إلى ٣٫٥ مليارات دينار، 
وذلك في الوقت الذي اســتقرت مخصصات اإلنفاق 
االستثماري احلكومي الفعلية طوال السنوات املالية 
األربعة املاضية حول مستويات ٢٫٢ مليار دينار بحسب 

بيانات احلساب اخلتامي.

عكست جائحة كورونا مدى حصافة بنك الكويت 
املركزي واستباقه مبواجهة التحديات، حيث جنح 
املركزي في تطبيق سياسة نقدية تيسيرية لتحفيز 
النمو وتعافي االقتصاد من تداعيات اجلائحة والتي 
جاءت مبكرة، إذ مت خفض ســعر اخلصم مرتني 
بواقع ١٫٢٥٪ ليصل إلى ١٫٥٪ عند أدنى مســتوياته 
التاريخية، كما مت خفض معدل الفائدة على اتفاقيات 

إعادة الشراء مبقدار ١٪. ولم تشمل السياسة النقدية 
لدعم االقتصاد والقطاع املصرفي األدوات النقدية 
فقط، امنا امتدت لألدوات الرقابية وخاصة معايير 
السيولة وكفاية رأس املال والتركز االئتماني والتي 
ساهمت في توفير سيولة بالبنوك الكويتية تصل 
إلى ٥ مليارات دينار بتكلفة صفرية ما يدعم قدرتها 

على اإلقراض مبستويات فائدة منخفضة.

ميزانية توسعية.. وإنفاق رأسمالي أكبر

حصافة نقدية.. وإجراءات استباقية ملواجهة «كورونا»
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االقتصاد الكويتي .. مستقبل واعد



 



«التركية».. جتربة سفر مميزة 
ُحتلق بك إلى ٣٢٦ وجهة حول العالم

الشركة العاملية ُتسير رحالت لوجهات أكثر من غيرها بالعالم.. عبر أسطول جديد يخدم ١٢٧ دولة

عندما تســافر مع اخلطوط اجلوية التركية، 
ميكنك التطلع ليس فقط إلى شبكة وجهات قوية 
يقدمها الناقل الوطني التركي، ولكن أيضا ميكنك 
التمتع باخلدمات واملرافق ذات املستوى العاملي 
واملأكوالت احلائزة على اجلوائز والضيافة التركية 

املشهورة عامليا. 
وتدير شركة الطيران العاملية، التي حتلق إلى 
دول ووجهات أكثر من غيرها بالعالم، أســطوال 
جديدا وشابا يخدم ٣٢٦ وجهة في ١٢٧ دولة عبر 
القارات اخلمس، من احملور املركزي لشركة الطيران 
في مطار إســطنبول اجلديد، يحتل املســافرون 
موقعا استراتيجيا لالتصال بأكثر من ٦٠ وجهة 
خالل رحلة مدتها ٣ ســاعات، ما يجعل خيارات 

االستكشاف ال نهاية لها.
احتياطات «كورونا»

في ظل انتشار جائحة ڤيروس كورونا حول 
العالم، يبقى االهتمام بصحة وسالمة املسافرين 
علــى رأس أولويات اخلطــوط اجلوية التركية، 
ففي عــام ٢٠٢٠، قدمت «التركيــة» بروتوكوالت 
صحيــة على مــنت طائراتها، ومــا زال العمل بها 

مستمرا حتى اليوم. 
كما مت تعيني طاقم مقصورة «خبير بالنظافة» 
في الرحالت اجلوية لفرض جميع إجراءات النظافة 
والتباعد االجتماعي على منت الطائرة، وليتأكد من 
التزام طاقم املقصــورة والركاب بقواعد التباعد 
االجتماعــي، ومراقبة إزالة األقنعــة أثناء تقدمي 
الطعــام والشــراب واحلد من العــدوى على منت 
الطائرة، ومصلى الركاب. كما يزود خبراء النظافة 
املســافرين بـ «أطقم النظافة» التي حتتوي على 

قناع للوجه ومطهر وأنسجة مطهرة. 
ويتم تطهير طائرات اخلطوط اجلوية التركية 
قبل كل رحلة من خالل طرق تنظيف شاملة. يتم 
ضمــان النظافة في املقصورة حيث يتم تنظيف 
جميع نقاط االتصال في طائرتنا متاما باستخدام 
مــواد كيميائيــة آمنة لصحة اإلنســان، وبطرق 
أثبتــت فعاليتهــا علميا. يتم اســتخدام املعدات 
واملواد الكيميائية اخلاصة لألسطح املختلفة مثل 
املقاعد والنوافذ والشاشات واملراحيض، كما يقوم 
خبراء النظافة أيضا بتطهير املراحيض وإجراء 

فحوصات السالمة أثناء الرحلة. 
جتربة سفر آمنة

يقول رئيس مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية 
لشركة اخلطوط اجلوية التركية إم إلكير أيجي: 
«نحــن نعمل بجدية على جميــع نقاط االتصال 
لضمان جتربة سفر صحية وآمنة ملسافرينا. نحن 
نقــدم خدمات مهمة لركابنا من خالل إرشــاداتنا 
املعززة للســفر اآلمن والتطبيقات اجلديدة مثل 
أطقم مقصورة خبراء النظافة لدينا الذين يشرفون 

على النظافة التامة على منت الطائرة وإنفاذ تدابير 
التباعد االجتماعي، ملساعدة ركابنا على الشعور 
مبزيد من الراحة واالسترخاء بشأن رحالتهم». 
وحصلت شــركة الطيران على أعلى مستوى 
«ماسي» من قبل (APEX) (جمعية جتربة ركاب 
اخلطوط اجلوية) للســالمة الصحية، بدعم من 
SimpliFlying، جلهود الشركة املستمرة في ضمان 

توفر أعلى معايير النظافة والصرف الصحي.
وسائل الراحة

في عام ٢٠٢١ أطلقت اخلطوط اجلوية التركية 
عدة بوابات جديدة في أميركا الشمالية، ففي شهر 
مايو ٢٠٢١، افتتحت فانكوفر البوابة الكندية الثالثة، 
مع البوابة العاشــرة في الواليات املتحدة، مطار 
نيويورك الدولي، لتنضم إلى البوابة الرئيسية 
ألميركا الشــمالية في جون إف كينيدي الدولي. 
في ســبتمبر ٢٠٢١، سيتم افتتاح بوابة الواليات 
املتحدة رقم ١١ لشــركة الطيران العاملية، داالس 
فورت وورث انترناشــيونال، في تكساس. ومن 
املقرر افتتاح بوابة إضافية في دنفر، كولورادو. 
وبالتعــاون مع أحد أكثر الفنانني شــهرة في 
تركيــا، املصمم ديفرمي اربيــل، أطلقت اخلطوط 
اجلوية التركية أيضا مجموعة جديدة وحصرية 
من مجموعات السفر. يتم توفيرها جلميع ركاب 
درجة رجال األعمــال على منت رحالت مدتها من 
خمس إلى ثماني ساعات، وتتميز وسائل الراحة 
لألطفال بقناع للعني، وسدادات أذن، وجوارب غير 
قابلة لالنزالق، ومجموعة العناية باألســنان مع 
معجون أسنان، وكرمي لليدين، ومرطب للشفاه 
من ماركة أنتيبــودز النيوزيلنديــة، واملعروفة 
برائحتها ومكوناتها طبيعية بالكامل. ويتم تقدميها 
في ثمانية تصاميم فنية مختلفة، كل منها يتميز 

مبعلم أيقوني مختلف ينتمي السطنبول. 
كما مت اســتئناف تقدمي خدمة طاه متخصص 
علــى منت الطائرة على الرحالت الطويلة، كما مت 
استئناف تقدمي خدمة تناول الطعام والوجبات 
الســاخنة على مــنت اخلطوط اجلويــة التركية. 
ميكن للمســافرين االســتمتاع بأطبــاق الذواقة 
التــي أعدها Flying Chefs ملنــح الركاب الرفاهية 
والشــعور بتناول الطعام في مطعم مرتفع فوق 
السحاب. قد تشــمل عينات من األطباق الشهية 
على منت الطائرة مــا يلي: تناول اإلفطار، قرص 
العســل من Erzincan، وكرمي «kaymak» املتخثر 
مــن Afyon، والفلفل احلار على طراز األناضول، 
 ،«Manti» بينما ميكن للمســافرين االستمتاع بـ
رافيولي تركي محلي الصنع مع حلم البقر املفروم 
وصلصة الطماطم، ثم الزبادي في العشاء. تقدم 
اخلطوط اجلوية التركية أيضا مجموعة مختارة من 
املشروبات الساخنة والباردة والعصائر الطازجة 

 .«Fly Good، Feel Good» وشاي العافية
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مستوى جديد من الضيافة التركية 

حلظات ال تنسى في انتظارك 

صالة رجال األعمال.. 
عالم آخر من الترفيه واملتعة

اكتشف مستوى جديدا من الضيافة التركية في الصاالت احلصرية للخطوط اجلوية 
التركية في مطار إســطنبول، أكبر صالة مطار في العالم تبدأ من الصفر بسعة سنوية 
متوقعة تبلغ ٢٠٠ مليون مبجرد اكتمالها بالكامل. في مطار إســطنبول، تقدم اخلطوط 
اجلوية التركية، صالتني حصريتني، «صالة اخلطوط اجلوية التركية لألعمال» و«أميال 
وابتسامات اخلطوط اجلوية التركية»، وهي متتد على مساحة مرتفعة تغطي ٩٦٠٠ متر 
مربع مع مجموعة كبيرة من خدمات الطعام والترفيه. وتستوعب كل صالة ٧٢٠ راكبا عبر 
مجموعة مختارة من املساحات املزينة بتصميم معاصر مع عناصر من التراث الثقافي 
الغني لتركيا.  وتتوافر مجموعة متنوعة غنية من خيارات الطعام ترحب بالضيوف مع 
املأكوالت التركية والعاملية التي تناسب كل ذوق. يقوم الطهاة بإعداد أطباق طازجة، مثل 
الرافيولي التركي (مانتي) واللحوم واخلضراوات املشوية مع السميت املخبوز والبوريك. 
مجموعة كبيرة من أكثر من ٤٠ نكهة لذيذة من جميع أنحاء تركيا تشمل العديد من 
الزيتون واجلنب مع العصائر الطازجة املتاحة. تنتشر في الصاالت خزانات املشروبات 

التي تقدم املشروبات الغازية وغيرها من املشروبات.
بينما توفر حديقة الشاي املريحة مجموعة متنوعة من الشاي السائب املجلوب من 
جميع أنحاء العالم لالســتمتاع بالبهجة التركية احللــوة (lokum). وفرة من احللويات 
احللوة بداية من البقالوة التركية إلى املعجنات احللوة هي الرفيق املثالي للقهوة، وهي 
متوافرة من عدد من احملطات، ومناســبة لكل األذواق بدءا من القهوة التركية التقليدية 

إلى الكابتشينو.

تتوافر خدمة Miles & Smiles «أميال وابتســامات» باخلطوط اجلوية 
التركية جلميع ركاب درجة رجال األعمال وركاب الدرجة السياحية على 
اخلطــوط اجلوية التركية من حملة مايلز آند ســمايلز إليت. ميكن 
للمسافرين على الدرجة الســياحية على اخلطوط اجلوية التركية 
من أعضــاء Elite Plus الدخول مع بــدل إضافي لضيف واحد أو 
أفراد األسرة (الزوج والطفل/ األطفال حتى سن ٢٥ عاما). وباملثل، 
 Star Alliance Gold يتم منح مسافري الدرجة السياحية األعضاء في
وأعضاء الشركات في اخلطوط اجلوية التركية إمكانية الوصول لضيف 
إضافــي. للوصول إلى صالــة Miles & Smiles للخطوط اجلوية التركية، 
 Miles & Smiles للوصول إلى صالة Cاستقل املصعد املقابل لبوابة الصعود ١
التابعة للخطوط اجلوية التركية، في طابق املغادرة الدولي، باإلضافة إلى مناطق 
اجللوس املريحة واملأكوالت العاملية، ألولئك الذين ينتظرون لفترة أطول، يتوافر 
١٢ جناحــا خاصا للضيوف جنبا إلى جنب مع دش ومرافق احلمام وغرف تغيير 
املالبس. ويكتمل ذلك بسرير نهاري وأخصائي تدليك متنقل ملساعدة الركاب على 

االسترخاء واالستمتاع بكل مرحلة من مراحل الرحلة.
في Turkish Airlines Lounge Miles & Smiles، ميكنك أيضا العثور على سينما رائعة 
مع الفشار الطازج وجتربة ألعاب وحدة التحكم وملعب أطفال واسع حيث ال تنتهي املتعة 
مطلقا. إذا كنت ترغب في اســتغالل وقتك بعناية، ففكر في املكتبة وخدمات األعمال، 
ست غرف اجتماعات خاصة متاحة ومجهزة مبرافق مؤمترات الڤيديو واملؤمترات عن 
بعد بينما تتوافر مجموعة كبيرة من الصحف واملجالت العاملية يوميا. ميكن االستمتاع 
بها في منطقة االسترخاء املزودة بكراسي استلقاء تطل على صاالت السفر، بينما تهتم 
خدمة املكــواة باحتياجات خزانة املالبس. وتتوافر أيضا خدمة الواي فاي املجانية في 

جميع أنحاء الصاالت.

تتوافر صالة Business التابعة للخطوط اجلوية التركية للمسافرين على درجة رجال 
األعمال في اخلطوط اجلوية التركية أو طيران ســتار أالينس، وتقع في طابق املغادرة 
 .Eالدولي، وميكن الوصول إليها عبر سلم متحرك مقابل بوابة الصعود إلى الطائرة ١

وتوفر صالة األعمال التابعة للخطوط اجلوية التركية مقاعد تتسع لـ ٧٦٥ شخصا 
مبساحة تزيد على ٦٠ ألف قدم مربع، ومت تزيينها بأروقة، وهي عنصر رائع في العمارة 
العثمانية والسلجوقية، وتضم أيضا معرضا فنيا يضم مجموعة من املقتنيات الفنية من 
أسطنبول احلديثة والعصرية. ومنطقة حديقة زيتون بها أشجار حية عمرها ١٥٠ عاما. 
كما يتوافر عدد ال يحصى من وســائل الترفيــه، من عروض البيانو إلى جدار من 
القنوات اإلخبارية مع سماعات الرأس بلغات مختلفة. يتوافر منوذج طائرة مع محاكاة 
وبالي استيشــن لألطفال في منطقة لعب كبيــرة، باإلضافة إلى ألعاب تفاعلية وغرفة 
حضانة. إذا كنت حتب رياضة السباقات، ففي جميع أنحاء إسطنبول، ميكنك اللعب في 

محاكاة سباقات كاريرا، أو ممارسة التأرجح باستخدام جهاز محاكاة للغولف. 

اكتشف مستوى جديدا من الضيافة التركية في الصاالت احلصرية للخطوط اجلوية 

مربع مع مجموعة كبيرة من خدمات الطعام والترفيه. وتستوعب كل صالة 

الرافيولي التركي (مانتي) واللحوم واخلضراوات املشوية مع السميت املخبوز والبوريك. 

التابعة للخطوط اجلوية التركية، في طابق املغادرة الدولي، باإلضافة إلى مناطق 
اجللوس املريحة واملأكوالت العاملية، ألولئك الذين ينتظرون لفترة أطول، يتوافر 

Turkish Airlines Lounge Miles & Smiles فيTurkish Airlines Lounge Miles & Smiles فيTurkish Airlines Lounge Miles & Smiles
مع الفشار الطازج وجتربة ألعاب وحدة التحكم وملعب أطفال واسع حيث ال تنتهي املتعة 
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املصانع احمللية 
أّمنت احتياجات الكويت 
من املواد الغذائية والطبية

الصناعة الكويتية احلصن احلصني للكويت

.. قبل وبعد «كورونا»
ال أحد ينكر الدور الذي لعبه القطاع 
الصناعي الكويتي منذ وقوع جائحة 
ڤيــروس كورونــا املســتجد-كوفيد 
١٩- حتى يومنا هذا، حيث استطاعت 
الصناعات الكويتية تأمني احتياجات 
الكويت الرئيسية من جملة كبيرة من 
املنتجات الصناعية الغذائية والطبية 

واالستهالكية في ذات الوقت.
وكمــا هــو معروف، فــإن الكويت 
متتلك عددا من مصانع تصنيع الورق 
واألغذية والزيوت النباتية واملشروبات 
واألطعمة املجمدة واألجبان واملنظفات 
الكيميائية وامليــاه احملالة واألنابيب 
اخلرسانية، ومواد البناء، واأللبسة، 
واملنتجــات املعدنيــة، واآلالت غيــر 
الكهربائية، إلــى جانب األدوية، فيما 
يبلغ إجمالي االســتثمار الرأســمالي 
في قطاع الصناعة نحو ٣٫٣ مليارات 
دينار (١٠٫٩ مليارات دوالر)، ويستحوذ 
قطاع الصناعات الكيميائية على نحو 
نصف حصة الصناعة، تليه مواد البناء 
املعدنيــة وغير املعدنيــة بنحو ٣١٪، 
وتتوزع املناطــق الصناعية الكبيرة 
بالكويت في ١٣ مركزا صناعيا وحرفيا 

وخدميا.
وبينمــا أكــد عدد مــن الصناعيني 
احملليني، أن القطــاع الصناعي عانى 
كثيرا أثنــاء جائحة كورونا بســبب 
الظــروف غير االعتيادية التي مر بها 
العالــم في ذلك الوقت، إال أن املصانع 
الكويتية كانت على قدر املســئولية، 
حيــث لبت حاجة الكويــت من املواد 
الغذائية األساسية تارة، واملواد الطبية 
والصحيــة تارة أخــرى، حيث ارتفع 
عدد املصانع العاملة في مجال صناعة 
الكمامات واملســتلزمات الطبية، كما 
قامت مصانع املواد املطهرة واملعمقة 
مبضاعفــة إنتاجهــا لتلبيــة حاجــة 
املواطنني واملقيمني من هذه املنتجات.

في البداية، قال رئيس مجلس االدارة 
في الشــركة األولــى لصناعة احلديد 

أحمــد حســني اخلرافــي، ان املصانع 
الكويتية اســتطاعت جتــاوز جائحة 
كورونــا بجهودهــا الذاتية ومن دون 
أي دعم حكومي، حيث اقتصر الدعم 
الذي تلقاه القطاع الصناعي على جهود 
بعــد أصحاب الصناعات أنفســهم أو 
دعم احتاد الصناعات الكويتية فقط.

وأكد اخلرافي أن الصناعة الكويتية 
افتقــدت مــن يســاعدها علــى تأمني 
احتياجــات املواطــن واملقيــم خــالل 
اجلائحة، حتى ان الكثير من املصانع 
الكويتية تضررت وتكبدت اخلسائر 
خالل الفترة املاضية في ظل عدم وجود 
الدعم واالهتمام، لكنها مللمت جراحها 

لتواصل عملها رغم اجلراح.
ولفــت إلــى أن مــا زاد مــن أزمــة 
الصناعــة فــي املرحلــة الالحقة هو 
موضوع العمالة، حيث عانت الكثير 
من املصانع من رحيل عمالتها بسبب 
عدم قدرتها علــى توفير رواتبهم، أو 
بســبب عدم قدرتهم على العودة بعد 
إغــالق املطار، وذلك فــي الوقت الذي 
تشــددت فيه إدارة القوى العاملة مع 

املشاريع الضخمة بجناحيها (احلكومي 
واخلاص)، وبطء وتيرة املشاريع التي 
كانت قائمة بسبب تطبيق االشتراطات 
الصحية وإغالق املطارات واملوانئ بشكل 
أثر على حركة استيراد وتصدير املواد 

األولية الالزمة للصناعة بشكل عام.
نقطة أخــرى تطرق إليها الرفاعي 
تتعلــق ببــطء حركــة الســيولة بني 
الشركات الصناعية، حيث قال إن تأخر 
دفعــات املقاولني أثــر بطبيعة احلال 
على دفعات املوردين، األمر الذي كبد 
بعض الشركات الصناعية خسائر مالية 
كبيرة دفعتها إلى إغالق أبوابها وخروج 

بعضها من السوق إلى االبد.
وأكد الرفاعي أن القطاع الصناعي 
كغيره من القطاعات احليوية بالكويت 
يعول كثيرا على عودة طرح املشاريع 
احلكومية من جديد، وإن كانت الصورة 
في هذا اخلصــوص مازالت ضبابية، 
حيث تشير التوقعات إلى أن عام ٢٠٢٢ 
سيكون عام ترقب حكومي، على الرغم 
من حتسن أسعار النفط التي ارتفعت 
من ٢٠ دوالرا قبل اجلائحة إلى ٨٠ دوالرا 

املصانع املتضررة والتي لم تعد قادرة 
على دفع رواتب موظفيها، األمر الذي 
استنزف السيولة التي كانت متوافرة 
لدى املصانع ودفعت بعضها لإلفالس 
واالنهيــار. وتابــع اخلرافي يقول: ان 
موضوع العمالة مازال ميثل هاجســا 
حقيقيا للمصانع، السيما أن اإلجراءات 
اجلديدة التــي طبقتها احلكومة فيما 
يتعلــق بالعمالة أصبحــت إجراءات 
طويلــة ومعقدة وحتتاج إلى أشــهر 

طويلة قبل الوصول إلى نتيجة.
تأثير كبير

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لشركة 
إنشــاء القابضة م.هيثــم الرفاعي، أن 
جائحة ڤيروس كورونا كان لها أثر كبير 
على كل القطاعات االقتصادية بالكويت 
مبــا فيها القطــاع الصناعي، وحتديدا 

قطاع مواد البناء واملواد االنشائية.
وأضاف أنه في الوقت الذي انتعشت 
فيــه صناعات االدويــة واألغذية، فإن 
صناعات البناء شــهدت تراجعا كبيرا 
يرجــع بالدرجــة االولــى إلــى توقف 

اليوم، ورمبا ١٠٠ دوالر للعام املقبل.
دعم اجلهود احلكومية

مــن جانبه، قــال مدير عــام مصنع 
يوركان للسجاد أركان العرادة، ان مصنع 
يوركان للسجاد طبق سياسة التكاتف مع 
جميع الدوائر احلكومية مبا فيها الدوائر 
الرئيسية بالدولة، حيث تطوع املصنع 
بدوره بتعقيم الســجاد واألرضيات من 
دون مقابل، حيث عمل بالتعاون مع رئاسة 
األركان العامة للجيش الكويتي بتعقيم 
أرضيات مطار الكويت الدولي، ومجلس 
االمة، واملسجد الكبير ومؤسسة اخلطوط 
اجلوية الكويتية، وغيرها من اجلهات.

وأضاف أن املصانع الوطنية لم تتخل 
عن واجبها الوطني، وهذا هو الدور الذي 
تبنته إدارة مصنع يوركان للسجاد، وهنا 
ميكن القول ان الكويت لم تخســر أثناء 
اجلائحــة وإمنا ربحت حــب أهلها وكل 
من يعيــش على أرضهــا، حيث تكاتف 
كل واحــد معها وقام بدوره جتاه خدمة 

الوطن من دون مقابل.
ولفت العرادة إلى أن «يوركان»، التي 

اكتسبت رصيدا كبيرا من محبة العمالء 
بالكويت، جنحت في جتاوز آثار جائحة 
ڤيروس كورونا، بدليل أنه بعد أن بدأت 
األزمة تتالشى كانت «يوركان» من بني 
الشركات الصناعية الناجحة التي متكنت 
مــن جتاوز آثــار هذه اجلائحــة وإكمال 
مسيرتها الصناعية التي بدأت قبل نحو 

٢٠ عاما.
واختتــم العرادة بقوله: ان مســيرة 
«يوركان» احلاليــة مازالت تعتمد على 
السمعة الطيبة التي حققتها منذ انطالقها 
حتى يومنا هذا، وأن الشركة قد استفادت 
من الســيولة املوجودة حاليا في أيدي 
املواطنني بســبب توقف حركة الســفر، 
حيث بدأت شريحة كبيرة من املواطنني 
بتحديث أثاث وسجاد بيوتهم، األمر الذي 
انعكست آثاره االيجابية على العديد من 

الشركات واملصانع احمللية.
انتعاش السوق

مــن ناحيتــه، قال مدير عام شــركة 
البغلي لصناعة االسفنج توفيق البغلي، 
ان شركة البغلي كانت من بني الشركات 
الصناعية التي لعبت دورا رئيسيا خالل 
جائحة ڤيروس كورونا، حيث أمر رئيس 
مجلس إدارة الشــركة آنذاك أحمد طاهر 
البغلي باملساهمة في املستشفى امليداني 
الذي أقامته احلكومة على أرض املعارض 

الدولية مبشرف.
وأضاف أن الشركة قامت على الفور 
بإمــداد املستشــفى امليدانــي باملراتــب 
واملخــدات إلــى جانــب توفيــر االثــاث 
والســرائر واخلزائن، وكافة احتياجات 
الغرف الطبية باستثناء األجهزة الطبية 
التي يحتاجها املستشفى بشكل عام، وذلك 
مساهمة منها في دعم اجلهود احلكومية 
التي تهدف إلى التغلب على جائحة كورونا 
والقضاء عليها، مبينا أن شركة البغلي 
لم تكن الشــركة الوحيــدة التي فزعت 
خالل اجلائحة، خاصــة إذا ما عرفنا أن 
من عادة أهل الكويت الفزعة باألزمات.

أركان العرادة توفيق البغلي أحمد اخلرافي هيثم الرفاعي
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«أكسيس» تواصل توسعها في التحول الرقمي واحللول املتكاملة 
لتكنولوجيا املعلومات وإنترنت األشياء في الشرق األوسط

 Telematics & Mobility Solutions 1 -  أنظمة النقل الذكية وميكنة العمليات

Vehicle Tracking System أنظمة التتبع اآللي للمركبات -
Driver Management System أنظمة إدارة وتقييم أداء السائقني -

Fuel Management System أنظمة إدارة وميكنة توزيع وتعبئة الوقود واستهالكه -
Weighing System أنظمة وزن احلمولة للمركبات -

 Temperature Monitoring System أنظمة تتبع ومراقبة درجات احلرارة للحمولة -
Scheduling and Dispatching System أنظمة توزيع وجدولة التوصيل واملهام وخطوط العمل -

- أنظمة كاميرات الذكاء الصناعي AI based Video Telematics مليكنة عمليات مراقبة املركبات واملعدات
ADAS & Fatigue  أنظمة مراقبة ودعم السائقني اآللية -

Infrastructure Solutions 2 -  أنظمة البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

Data Telecommunication Network تصميم وتنفيذ شبكة نقل املعلومات والهاتف -
Cyber Security Solutions تقدمي حلول لألمن السيبراني وحماية نظم املعلومات -

 Data Center Preparation تصميم وتنفيذ غرف احلاسب الرئيسي -
 Integrated Physical Security Systems تصميم وتنفيذ األنظمة األمنية املتكاملة -

 Audio Video integrated Solutions تصميم وتنفيذ األنظمة الصوتية واملرئية املتكاملة -
Low Current Systems تصميم وتنفيذ أنظمة التيار املنخفض -

Intelligent Building Management system تصميم وتنفيذ أنظمة إدارة املباني الذكية -
 Smart Parking Management system تصميم وتنفيذ أنظمة إدارة املرافق الذكية -

- توريد وتركيب أجهزة حاسب آلي متعددة األنواع مع اخلوادم املركزية 
 Financial Solutions 3 -  حلول مصرفية ومالية

 Automated Teller Machines (ATMs) أجهزة الصراف اآللي للبنوك املصرفية -
 Interactive Teller Machines (ITMs) أجهزة الصراف اآللي التفاعلي للبنوك املصرفية -

 Software Monitoring System برمجيات مراقبة األجهزة املتعلقة بالعمليات النقدية -
Payment Gateways برمجيات ميكنة عمليات الدفع -

 Self Service Payment Kiosks أنظمة البيع والدفع الذاتي -
 Cash Management خدمات وبرمجيات عد وفرز ونقل األوراق النقدية وإدارة األموال -

 Cash Sorting & Counting Machines أجهزة عد األوراق النقدية وفرزها -
 Coins Cash Sorting، Counting and Wrapping Machines أنظمة عد وفرز وتغليف العمالت املعدنية -

 Smart Safe اخلزينة الذكية لقطاع البيع بالتجزئة -
- توريــد وصيانــة أجهــزة اخلدمــات الذاتيــة لعمليات طباعة املســتندات واالســتمارات وتصاريــح الدخول 

Self service Kiosk (documents & gate pass) واخلروج

مجاالت وأنشطة األعمال

أبرز اإلجنازات 

٭ الشركة تتوسع في مجال أنظمة اجلهد املنخفض وتوقع 
عددا من الشراكات املهمة مع شركات التكنولوجيا العاملية
٭ تطوير أنظمة وبرمجيات شبكات السحب اآللي للبنوك الكويتية

٭ تقدمي أنظمة نقل الركاب الذكية وإجناز أحد أهم مشاريع 
حلول النقل الذكية خلدمات النقل العام في املنطقة

٭ تنفيذ عدة مشاريع ألنظمة اجلهد املنخفض واحللول األمنية 
وشبكات الكمبيوتر لعدة مجمعات جتارية مهمة

٭ تنفيذ عدد من املشاريع مع بنوك مصرفية كويتية ألنظمة 
Bulk Cash Deposit ماكينات السحب واإليداع اآللي

٭ إجناز عدة مشاريع كبيرة في القطاع التعليمي لتنفيذ أنظمة 
البنية التحتية ألنظمة اجلهد املنخفض وأنظمة ميكنة ذكية 

عديدة
٭ تطوير أنظمة وخدمات مراقبة وحماية أجهزة السحب اآللي

٭ إجناز مشاريع تتبع املركبات اآللي في القطاع التعليمي 

٭ تنفيذ عدة عقود مهمة في مجال البنية التحتية للشبكات املعلوماتية 
واألنظمة األمنية لعدد من املنشآت اجلديدة في القطاع األمني 

٭ تتوسع الشركة وتقدم حلوال متكاملة في مجال األنظمة الصوتية واملرئية 
في عدة مجاالت من غرف االجتماعات إلى قاعات املؤمترات واملسارح 

إلى أنظمة العرض احلديثة في املتاحف 
٭ توريد وصيانة أنظمة عد وفرز النقود إلى بنوك مصرفية كويتية وشركات 

نقل أموال

٭ تطوير أنظمة ميكنة توزيع وتعبئة الوقود
٭ حتديث منصة التتبع اآللي إلدارة املركبات وإضافة العديد من األجهزة 

واملجسمات
٭ حتديث أنظمة نقل الركاب الذكية اخلاصة بأهم مشاريع حلول النقل 

الذكية خلدمات النقل العام في املنطقة
 Remote ٭ تطوير أنظمة التحكم وإدارة أجهزة الصراف اآللي عن بعد

Management

٭ إنشاء وحدة أعمال احللول املالية واملصرفية وأنظمة الدفع املتخصصة 
خلدمة البنوك املصرفية الكويتية 

٭ التوسع في الشراكات واحللول اخلاصة بأنظمة النقل الذكي وحلول 
Routing & Dispatching Solutions التوزيع املتقدمة

حلول النقل 
والتوزيع الذكية

البنية التحتية ألنظمة
 اجلهد املنخفض

تقنية 
املعلومات

إدارة
 املشاريع            

شبكات 
نقل املعلومات

حلول 
مالية ومصرفية

Smart Safe ٭ خدمات اإليداعات الكبيرة لشركات التجزئة
 Cash Center ٭ أنظمة ميكنة عمليــات املراكز النقدية

Automation
 AI Video ٭ تقدمي أنظمة كاميرات الــذكاء اإلصطناعي

Telematics في خدمات النقل الذكي
٭ التوسع في أنظمة اإلدارة والتحكم باستهالك الوقود للمركبات 

واملعدات

٭ قدمت الشركة حلوال ذكية لقطاع الفنادق لألمتتة وتوفير الطاقة
٭ تطوير أنظمة وبرمجيات وصيانة مكائن فرز وعد األموال

٭ إجناز عدة مشاريع خاصة بتشغيل شبكة الصراف اآللي 
٭ إضافة أنظمة قياس وزن احلمولة ومراقبة والتحكم بحرارة الشحنات 

٭  إجناز أهم مشاريع إدارة وتتبع مركبات ومعدات قطاع نظافة املدن

٭ تقدمي خدمات التتبع اآللي للمركبات وإجناز أهم املشاريع 
في القطاع اللوجستي والقطاع النفطي إلدارة وتقييم السائقني 

وقياس االلتزام مبعايير الصحة والسالمة
٭ تقدمي احللول املتكاملة ألنظمة البنية التحتية لنظم ونقل 

املعلومات وأنظمة اجلهد املنخفض

تقدم «أكسيس» خدمات التحول الرقمي من خالل حلول 
أنظمة النقل الذكي وإنترنت األشــياء IoT اخلاصة بإدارة 
وجدولــة مســارات العمــل Route Optimization، وأنظمة 
ميكنة خدمات التوزيع Dispatching، إدارة استهالك الوقود 
وصيانــة املعدات، إدارة وزن وحرارة الشــحنات واألمن 
الغذائــي، أنظمة كاميرات الذكاء الصناعي، أنظمة مراقبة 
وتقييم أداء الســائقني. ويشمل عمل «أكسيس» قطاعات 
مختلفــة ومنها القطاعــان احلكومي والنفطــي، والعديد 
من الشــركات الرائــدة في مجال نقل الــركاب واخلدمات 
اللوجستية، واملعدات الثقيلة، وتأجير املركبات وشركات 
خدمــات النظافة والبنيــة التحتية. كما ركزت الشــركة 
أيضا في أعمالها على قطاع خدمات نقل الركاب من خالل 
تقــدمي أحدث أنظمة امليكنة العاملية اخلاصة بهذا القطاع 
ضمن شــراكتها االستراتيجية مع أكبر الشركات العاملية 
املتخصصة بتطوير خدمات الدفع اإللكتروني اآللي وجدولة 
وإدارة الشبكة واخلدمات وإدارة املوارد، وتقدمي خدمات 
إضافيــة غنية ملســتخدمي اخلدمة عــن طريق تطبيقات 
الهاتف واملوقع اإللكتروني وشاشات معلوماتية متصلة 

Real-time Passenger Information systems (RTPI)
تغطي أكســيس خدمات احللــول املصرفية واملالية 
للبنوك الكويتية ملســاعدة السوق املالية على اكتساب 
الدرايــة احمللية واإلقليمية من خالل تقدمي جودة عالية 
ومعايير أعلى وخدمات أفضل. وتشمل خدمات التحول 
الرقمي (Digital Transformation) إنشاء شبكات الصراف 
 Bulk) وخاصية اإليداعات الكبيرة (ATMs) اآللي الذكية
Deposit) وأجهزة الصراف اآللي التفاعلي ITMs، باإلضافة 
الى خدمات ذوي االحتياجات اخلاصة. كما تشمل حلول 
البرمجيــات املتقدمــة اخلاصة بشــبكة الصــراف اآللي 
كالتســويق املوجــه personalized marketing، وعمليات 
السحب واإليداع عن طريق التطبيقات البنكية دون ملس 
 Touch-less، Card-less transactions ماكينة الصراف اآللي

.(NFC، OTP، QR) عن طريق أحدث طرق املصادقة
كما توفر توريد وصيانة أجهزة أنظمة البيع والدفع 
وأجهزة اخلدمات الذاتية (Self Service) املصممة خصيصا 
حســب احتياجات كل قطاع، أنظمــة عد وفرز وتغليف 
 (Smart Safe) العمالت الورقية واملعدنية، اخلزينة الذكية
لشركات البيع بالتجزئة، توريد وصيانة برامج مراقبة 
األجهــزة املتعلقة بالعمليات النقدية وتشــمل مجموعة 
اخلدمــات املقدمة االستشــارات والتدريــب، وتقدم هذه 
احللــول إلى جميــع العمالء لتعزيز كفاءة ســير العمل 
وتسهيل عملياتها اليومية، ومساعدتها على متييز نفسها 

ضد منافسيها.
وتوفر شركة أكسيس خدمات البنية التحتية ألنظمة 
 (Network) وشبكات نقل املعلومات (ELV) اجلهد املنخفض

ونظم املعلومات (IT) املتخصصة في مختلف القطاعات 
األمنية والتعليميــة والصحية والطاقة وإدارة املباني 
احلديثة وذلك من خالل تقدمي أحدث األنظمة التكنولوجية 
املتكاملة مــن معدات وبرمجيات بالشــراكة مع أفضل 
الشركات العاملية، ويتم تنفيذ وتركيب وبرمجة احللول 
من قبل فريق تقني مؤهل وذي خبرة عالية، وذلك في 
تصميم وتنفيذ شبكات نقل املعلومات والهاتف بشقيها 
(Active & Passive) خلدمة املناطق احمللية والواســعة 
(LAN & WAN) من خالل الوسائط السلكية والالسلكية 
املتعددة مبا يشمل تركيب أجهزة االستقبال وكيبالت 
األلياف الضوئية وتوفير أنظمة حماية البيانات واألمن 

السيبراني.
كمــا جتهز الشــركة حلــوال متكاملة إلنشــاء غرف 
احلاسب اآللي (Data Center Preparation) مبا يلزمها من 
بنية حتتية لألنظمة الكهروميكانيكية واألعمال املدنية 
وأنظمة إنذار وإطفاء احلريق اخلاصة بغرف احلاسب 
اآللي، كما تقوم الشــركة بتقــدمي احللول املتخصصة 
باخلــوادم ومراكز البيانات ونظام احلوســبة املوحدة 
وأجهزة التخزين املركزية وحلول تقنية البنية التحتية 

االفتراضية لسطح املكتب.
ومتتلك الشركة حلوال أمنية متكاملة ألجهزة املراقبة 
(CCTV) والتحكم بالدخول (Access Control) والنداء اآللي 
(Intercom) واملركزي (Public Address) وغرف التحكم 
والسيطرة (Command Control Center) وأمن البوابات 
وأجهزة الكشف عن املتفجرات واملعادن، وأنظمة إطفاء 

.(Fire Fighting & Alarm) وإنذار احلريق
وتضم الشــركة حلوال متكاملــة لألنظمة الصوتية 
واملرئية (Integrated Audio & Video) لغرف االجتماعات 
وقاعــات االحتفاالت الكبــرى واملؤمترات واملســارح، 
وتكنولوجيــا األنظمة التعليمية والوســائط املتعددة 
والتعليــم عــن بعــد (Remote Learning)، واألنظمــة 

املتخصصة للمحاكم الذكية.
كما لدى الشركة حلول رقمية ألنظمة الدعاية احلائطية 
واملركزية (Digital Signage & Video wall) ونظم توزيع 
التلفزة املركزية (IPTV & SAT) ونظام الساعات املركزي 
 Queue Management)ونظام إدارة الطابور (Central Clock)
system) ونظــم رقميــة متخصصــة (RFID) في إدارة 
املكتبات واملتاحف والفنادق ومجمعات األسواق ودور 

عرض السينما.
وتقدم الشركة حلوال متكاملة ألنظمة إدارة املباني 
 Energy) وأنظمة حفظ الطاقة (BMS & IBMS) احلديثة
Saving) والطاقــة املتجــددة (Solar System) وأنظمــة 
التحكــم باإلنارة املركزيــة (Lighting Control) وأنظمة 

.(Smart Parking Management) إدارة املواقف الذكية
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االقتصاد الكويتي .. مستقبل واعد





قال رئيس تنفيذي أول الســتثمارات األسهم والدخل الثابت في شركة «كامكو 
إنفســت» صالح الوهيب، إن بورصة الكويت حلت كثالث أفضل األسواق أداء في 
دول مجلس التعاون اخلليجي لفترة التســعة أشــهر األولى من عام ٢٠٢١، حيث 
كان أداء األسهم الكويتية مدعوما بشكل أساسي بتحسن الربحية مع بداية خروج 

االقتصاد من جائحة كورونا.
وأضــاف الوهيب أن قطاعات مثل االتصــاالت والتأمني ظلت مرنة في مواجهة 
تداعيات جائحة ڤيروس كورونا، في حني أظهرت البنوك انتعاشا سريعا مدعوما 

بأساسيات قوية ودعم في الوقت املناسب من احلكومة.
وأشار إلى أنه على املدى القريب، يتوقع أن يكون أداء سوق األسهم الكويتية محدود 
النطاق بســبب االفتقار إلــى أي محفزات، 
ولكن حتسن الربحية واألساسيات يجب أن 
تدعــم التقييمات، متوقعا أن تظهر األرباح 
على املدى القريب منوا على أساس سنوي، 
ولكن بشــكل عام تتماشــى مع مستويات 

الربع السابق.
وعالوة على ذلك، على عكس األســواق 
األخرى في دول مجلس التعاون اخلليجي 
التي شــهدت نشــاطا كبيرا في االكتتابات 
األولية هذا العام، يتوقع الوهيب أن تشهد 
الكويــت اكتتابات بقيم متواضعة نســبيا 

على املدى القريب.
وعلى الصعيد االقتصادي، قال إن الكويت 
ستحقق منوا ملحوظا على أساس سنوي 
هــذا العام بقيادة أســعار النفــط املرتفعة 
وحتسن النشاط االقتصادي غير النفطي. 
يجــب أن يدعم النمو في اإلقراض نشــاط 
القطاع املصرفي بينما يجب أن تســتفيد القطاعات الرئيســية األخرى من الرياح 

االقتصادية اخللفية.
ولفت إلى أنه من بني أهم العوامل التي تســهم في تنشــيط ســوق االكتتابات 
واإلدراجات هو انتعاش ســوق األســهم ليس فقط من خالل األداء وإمنا من خالل 
ارتفاع أحجام التداول والسيولة، ما يسهم في حث الشركات على اإلدراج وتسهيل 

عملية استقطاب رؤوس األموال سواء احمللية أو األجنبية.
وعالوة على ذلك، فإن إدراج الشركات العائلية الناجحة يسهم في إثراء سوق 
األسهم وعليه البد من تضافر اجلهود بني بورصة الكويت والشركات االستثمارية 
حلث الشركات العائلية على اإلدراج، خاصة مع وجود عدد من الشركات العائلية 

الناجحة التي انتقلت للجيلني الثالث والرابع. 
وختم الوهيب حديثة قائال: «لقد طورت هذه الشركات من عملية اتخاذ القرارات 
وضمت أعضاء من خارج العائلة في مجالس إداراتها وفصلت إلى حد ما بني امللكية 

واإلدارة وبالتالي أصبحت أقرب لتكون شركات مساهمة عامة».

عوامل إيجابية ساهمت في صعود  
«بورصة الكويت» خالل ٢٠٢١

تضافرت عــدة عوامل إيجابية فيمــا بينها منذ بداية 
العام احلالي، وألقت بظاللها على سوق األسهم الكويتي 
الذي يحظى بنشــاط الفت جتلى في العديد من املكاسب 

احملققة على مستوى كافة املؤشرات واملتغيرات.
ويدعم انتعاش بورصة الكويت األســهم القيادية في 
مختلف القطاعات خاصة القطاع البنكي، حيث تعد هذه 
األسهم مبنزلة القاطرة التي جتر السوق في هذا االجتاه 
الصاعد، فضال عن العديد من األسهم املتوسطة والصغيرة 
في السوق الرئيسي التي تلقى قبوال واسعا من شريحة 
كبيرة من املتعاملني، ورصدت «األنباء» ٦ عوامل إيجابية 
ســاهمت في املكاســب التي حققتها بورصة الكويت منذ 

بداية العام، وهي كالتالي:

تعافت البورصة نســبيا من التداعيات السلبية 
لتفشي جائحة كورونا خالل تعامالت ٢٠٢١ بعد 
التراجعات الالفتة في العام الذي ســبقه والذي تأثر به 
ســوق املال الكويتي جــراء التوقــف االقتصادي، حيث 
استهلت البورصة العام احلالي بنشاط إيجابي على إثر 
املصاحلة اخلليجية من جهة، وقرار بنك الكويت املركزي 
بالسماح للبنوك الكويتية بتوزيع أرباح نقدية لعام ٢٠٢٠ 
من جهة أخرى، وكانت لهذه الدفعة اإليجابية في الشهر 
األول من العام احلالي دورا في اســتمرار ســوق األسهم 

في مواصلة مسيرة الصعود.

جاءت نتائج الشركات املدرجة في الربع األول محملة 
بنمــو كبير ليعزز من إقبال املســتثمرين مبختلف 
شرائحهم على سوق األسهم، واستمرت البورصة في حتقيق 
املكاســب على مستوى املؤشــرات واملتغيرات حتى حلول 
موعد الكشــف عن النصف األول والتي شــهدت منوا بلغت 
نسبته ٢٨٥٪ بأرباح تقدر بنحو مليار دينار لتزداد احلالة 
التفاؤلية بالبورصة الكويتية وتستمر في االجتاه الصاعد.

من أهم العوامل إلى أسهمت في دعم نشاط البورصة 
استمرار التحسن في أسعار النفط بالسوق العاملي، 
ومن ثم ارتفاع سعر برميل النفط الكويتي ملستويات لم 
يشهدها منذ ٢٠١٤ بتخطيه مستوى ٨٥ دوالرا للبرميل، 
حيــث تؤثر أســعار النفط فــي أداء البورصة الكويتية 
بشكل كبير كما هو احلال بالنسبة للبورصات اخلليجية.

من العوامل التي ال ميكن إغفالها عند احلديث 
عن املقومات اإليجابية التي انعكست على أداء 
البورصة، تطعيم غالبية الســكان بالكويت بلقاحات 
مضــادة لڤيــروس كورونــا، وبالتالي كانــت العودة 
التدريجيــة للحياة الطبيعية تنعكس بشــكل واضح 
على مسيرة البورصة كمرآة لالقتصاد الكويتي الذي 

بدأ ينتعش مع عودة األنشطة االقتصادية.

كما عزز ثقة املستثمرين في السوق األسهم الكويتي، 
السعي الدؤوب للقائمني على البورصة سواء هيئة 
أسواق املال أو شركة البورصة في مواصلة مسيرة التطوير، 
بإضافة آليات جديدة ضمــن حزمة من اآلليات واخلدمات 
التي أعلنت عنهــا البورصة مؤخرا بهدف تقريب بورصة 
الكويت في أعمالها وأدواتها ما يحدث على الساحة العاملية، 
مثل خدمة صافي التزامات البيع والشراء، أو صافي قيمة 
التداوالت (netting)، وخدمة التداول بالهامش «املارجن»، 
وبيع حق األولوية في االكتتابات، وهي أدوات تأتي استكماال 
ملا سبق طرحه مثل صفقات املبادلة والبيع على املكشوف 
وإقراض واقتراض األسهم، باإلضافة إلى الصناديق العقارية 

املدرة للدخل.

عودة الســيولة للبورصة ملعدالت غابت كثيرا، 
وذلك بالتزامن مع عودة الثقة ســواء للمستثمر 
الكويتــي أو األجنبــي بعد وصول البورصــة الكويتية 
ملصاف األســواق العاملية من خالل الترقيات املتعاقبة، 
 ،MSCI ســواء لفوتسي أو ســتنادرد آند بورز، ومؤشر
وكان الفتا إقبال األجانب على ســوق األســهم الكويتي 
من خالل الزيادة امللحوظة في قيمة ملكياتهم في البنوك 
الكويتيــة والتي ارتفعت إلــى ٢٫٤ مليار دينار مع قرب 
نهاية ســبتمبر اجلاري مقارنة مــع ١٫٩ مليار دينار في 

نهاية ٢٠٢٠.
وتترقب بورصة الكويت مرحلة اإلفصاح عن النتائج 
املالية للتســعة أشــهر األولى من العام احلالي، وســط 
توقعات تفاؤلية بأن تأتي اســتكماال ملا مت اإلفصاح عنه 
فــي النصــف األول، لتبــدأ كل األطراف في بنــاء املراكز 
االستثمارية اجلديدة استعدادا ملوسم حصاد التوزيعات 
مطلــع العام املقبــل، حيث تعد البيانــات املالية ملرحلة 

التسعة أشهر كاشفة للبيانات اخلتامية للعام.

أبرزها نتائج الشركات املدرجة خالل العام احلالي.. وارتفاع أسعار النفط وطرح حزمة جديدة من أدوات التطوير

ارتفعت القيمة الســوقية منذ بداية العام احلالي بنسبة ٢٥٪ مبكاسب 
تقارب ٨ مليارات دينار ليصل إجمالي القيمة السوقية لبورصة الكويت 
إلى ٤٠ مليار دينار ارتفاعا من ٣٢ مليار دينار نهاية ٢٠٢٠، ومســتوى 
٤٠ مليارا يعد األعلى للقيمة الســوقية في السنوات األخيرة، وبلغته 
البورصة الكويتية بســبب الزخم الشرائي على كثير من األسهم التي 

شهدت ارتفاعات سعرية بالسوقني األول والرئيسي.

شهدت مؤشــرات البورصة خالل التسعة األشهر األولى من العام احلالي 
مكاسب كبيرة على مستوى مؤشراتها، إذ ارتفع مؤشر السوق األول الذي 
يضم أكبر الشركات املدرجة بنسبة ٢٤٪، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 
بنسبة ٢٣٪، وجراء ذلك ارتفع مؤشر السوق العام الذي يقيس أداء السوقني 
معا بنسبة ٢٤٪، وكان مؤشر السوق األول بلغ أعلى مستوى له منذ إطالقه 

في أبريل ٢٠١٨ بتخطي مستوى ٧٥٠٠ نقطة خالل سبتمبر اجلاري.

قفزت معدالت السيولة بالبورصة خالل تعامالت العام احلالي 
بشكل الفت مقارنة مع معدالت السيولة في ٢٠٢٠، حيث ارتفع 
املعــدل اليومي للتداول إلى ٥٢ مليــون دينار ارتفاعا من ٣٥ 
مليون دينار في العام املاضي، وجراء هذا االرتفاع في املعدل 
اليومي بلغت احملصلة منذ بداية ٢٠٢١ نحو ٨٫٥ مليارات دينار 

مقابل ٩٫٧ مليارات خالل ٢٠٢٠ كاملة.

٢٤ ٪ مكاسب املؤشرين األول والعام.. و٢٣٪ للرئيسي٨ مليارات دينار مكاسب سوقية متوسط السيولة اليومي قفز إلى ٥٢ مليون دينار
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العلي:  «البورصة» تبقى اجلاذب  األكبر لالستثمارات األجنبية واحمللية

الصانع: تشجيع الشركات العائلية على اإلدراج يعزز قوة «البورصة»

قال وزير التجارة والصناعة األسبق د.يوسف العلي، 
إنه بعد الركود الذي شــهده االقتصــاد الكويتي خالل 
جائحة «كورونا»، فإن كل القطاعات تأثرت بشكل مؤكد، 
وفــي الوقت احلالي وعقب حتســن األوضــاع وعودة 
األمــور مرة أخرى إلى مجراهــا الطبيعي، فإن احلركة 
االقتصادية ستنشــط مرة أخــرى وتعوض من حدث 

خالل الـ ١٨ شهرا املاضية.
وأوضح أن عودة احلركة االقتصادية لطبيعتها بشكل 
كامل، ســتكون لها انعكاســات إيجابية على البورصة 
الكويتية، حيث شــهد السوق نشــاطا كبيرا منذ بداية 
العام احلالي، وهو ما ظهر واضحا خالل األشهر املاضية 
من ارتفاع أحجام الســيولة، ونشاط حركة التداوالت، 
لتعكس بذلك بداية النشاط االقتصادي بعد ركود جائحة 

«كورونا».
جذب االستثمارات

وأضــاف العلي أنه بعد تضرر بعض القطاعات من 
جائحة «كورونــا» أصبحت تلك القطاعات غير جاذبة 
لالستثمار، لذلك فاملستثمر الذكي سيحرص على الذهاب 
للقطاعــات التــي بها حركة، وبالتالي مــع تلك احلركة 
أصبحــت البورصة جتذب رؤوس أموال إليها، ســواء 

كانت أجنبية أو محلية، مما ينتج عنه ارتفاع السيولة 
في السوق.

وتابع بالقول: «لقد انعكس ذلك على حجم التداول 
وأسعار األسهم بشكل مباشر، ومما ال شك فيه فإن من 
أبرز العوامل التي ساعدت في ذلك االنتعاش هو التنظيم 
الذي أحدثته هيئة أسواق املال بالسوق خالل السنوات 
العشــر املاضية، ما جعل بورصة الكويت تتجاوب مع 
املعطيات العلمية، من خالل طرح أفكار جديدة بالسوق».

ولفــت إلى أن هيئة أســواق املال اســتطاعت خالل 
الفترة املاضية دراســة الســوق بشــكل جيد، ما جعله 
سوقا ناشئا اليوم وفق املعايير الدولية، كما استطاعت 
الهيئة تنظيم أفكار كانت مطروحة في الســابق وغير 
منظمــة ومنها «صانع الســوق»، ففــي الفترة احلالية 
تقوم العديد من الشــركات بهذا الدور، وهو ما انعكس 

ايجابا على السوق.
وأشــار العلي إلــى أن هناك أفكارا جديدة تدرســها 
الهيئة مع شركات االستثمار لطرحها في املستقبل، ما 
ســينعكس بشكل ايجابي على السوق، مشددا على ان 
هذه اخلطوات سيكون لها أثر إيجابي على السوق في 
املستقبل القريب وهي تعد عوامل محفزة لسوق األوراق 

املالية بشكل أساسي وسق املال بشكل عام.

قال الرئيــس التنفيذي لشــركة املوازي دوت 
كــوم ورئيس مجلــس اإلدارة األســبق للجمعية 
االقتصاديــة الكويتية مهـــــند الصانع، إن هناك 
العديــد مــن املقومــات والعوامل امللموســة التي 
حدثــت خالل األعــوام الســابقة أدت إلــى تطور 
ملمــوس، انعكس إيجابا على تعزيز مســتويات 
السيولـــــة في البورصة، وذلك من خالل تطوير 
البنية التحتية وترقيتها واألداء االيجابي لشركات 

عديدة بالســــوق.
وأوضح أن االهتمام يجب أن يكون على جانبني 
رئيســيني للمحافظـــــة على جاذبيــــــة بورصة 
الكويــت وذلك مــن خالل: خلــق منتجات جديده 
تستقطب شركات ومستثمــــرين، والذي بدوره 
سوف يحافظ على قوة السيولة فيهـــا ألن الهدف 
الرئيســي في البورصات خلق السيولة املطلوبة 

للشـــركات واملستثمرين.
وأضاف الصانع أن هناك العديد من الشركات 
العائلية والشركات غير املدرجة مؤهلة بقوة ألن 
تكــون قيمة مضافة للبورصة من خالل إدراجها، 
وفرصة للمستثمرين، ولتحقيق ذلك يتطلب األمر 
ابــراز املنافع الكبيرة وراء االدراج ومميزات فتح 
آفاق جديدة لهم من خالل الشراكة مع مستثمرين 

جــدد.
وأشــار الى أن هناك أمثلــة ناجحة كثيرة في 
بورصــة الكويــت، موضحا أن العمــل حاليا يتم 
في شــركة املوازي دوت كــوم مع مجاميع عديدة 
من تلك الشركات على تشــجيعها لإلدراج سواء 
فــي بورصة الكويت أو التســجيل في منصـــــة 
«OTC» نظام تداول أســهم الشركات غير املدرجة 

في بورصة الكويت.

د.يوسف العلي

مهند الصانع

الوهيب: «بورصة الكويت» حققت 
ثالث أفضل أداء خليجي في ٢٠٢١

صالح الوهيب
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KFHOnline منو االستخدام ٢٦٪ عبر

جتاوز عدد العمليات املصرفية اإللكترونية التي نفذها عمالء بيت التمويل الكويتي 

«بيتك»، عبر (KFHonline) على املوقع اإللكتروني أو عبر تطبيق املوبايل، ١١٣ مليون 

عملية مصرفية خالل فترة الـ ٩ شهور من يناير الى سبتمبر من العام احلالي ٢٠٢١، 

وبنسبة منو بلغت ٢٦٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وشملت العمليات املصرفية اإللكترونية: فتح حسابات مصرفية للعمالء اجلدد وطلب 

التمويل الشخصي باستخدام التوقيع اإللكتروني من خالل تطبيق هويتي، والطباعة الفورية 

لبطاقة السحب اآللي من خالل QR Code وإيداع الشيكات والتحويالت املالية احمللية 

واخلارجية، وإنشاء ودائع، وإضافة مستفيدين، وطلب دفتر شيكات، وفتح حساب الذهب، 

وإجراء عمليات بيع وشراء وتداول الذهب، وإنشاء خطط للتوفير، والسحب النقدي عبر 

البطاقة املدنية أو رقم املوبايل أو QR Code، وطلب بطاقات الدفع املسبق، باإلضافة 

الى العديد من اخلدمات للبطاقات املصرفية املختلفة، ومتابعة االلتزامات التمويلية 

وعدد األقساط، واالطالع على اخلطط االستثمارية، ومتابعة أرصدة احلسابات والودائع، 

وخدمة KFH Pay وغيرها الكثير من اخلدمات املصرفية اإللكترونية.

وأشــار رئيس اخلدمات املصرفية لألفراد واخلدمات املالية اخلاصة للمجموعة 

بالتكليف في «بيتك» خالد الشــمالن، الى أن النمو في حجم استخدام عمالء «بيتك» 

خلدمات وحلول «بيتك» الرقمية عبر (KFHonline) على املوقع اإللكتروني أو عبر 

تطبيق املوبايل، يؤكد كفاءة اخلدمات والريادة في توفير احللول املصرفية عبر املوبايل 

والقنوات البديلة لتمكني العمالء من اجناز معامالتهم على مدار الساعة ومن أي مكان 

داخل الكويت وخارجها.

وذكر أن «بيتك» ميضي قدما في استراتيجية التحول الرقمي التي قطع فيها أشواطا 

كبيرة عززت مكانته في صناعة اخلدمات املالية اإلســالمية على املستوى العاملي، 

مؤكدا أهمية مواكبة التقدم التكنولوجي لتلبية متطلبات مختلف شرائح العمالء، السيما 

عمالء الشباب من جيل األلفية الذي ولد خالل فترة منو رقمي سريع اخلطى، واملعروف 

أنه بارع بشكل خاص في استخدام منصات التكنولوجيا ووسائل التواصل االجتماعي.

واستعرض الشــمالن باقة من اخلدمات التي يقدمها «بيتك» ومنها: خدمة طلب 

التمويل الشخصي وفتح حساب لعمالء جدد دون احلاجة لزيارة الفرع واعتماده بالتوقيع 

اإللكتروني من خالل تطبيق هويتي، وخدمة التحويل الفوري الى «بيتك تركيا» باستخدام 

شبكة RippleNet، وخدمة «احملافظ الرقمية» عبر أجهزة الهاتف النقال والساعات 

الذكية التي توفر أحدث أساليب الدفع الرقمية الذكية بأعلى معايير األمان املتطورة 

.Samsungو Fitbitو Garmin بالتعاون مع

 Fintech ولفت الى جهود «بيتك» في تعزيز الشراكة التكنولوجية مع شركات الـ

بهدف تقدمي خدمات رقمية نوعية لعمالئه.

KFH Go فروع
أكد الشــمالن أهمية البرمجيات التفاعلية، ومنصات اخلدمة الذاتية مثل: أجهزة 

الـ XTM، وفروع KFH Go الذكية، مبينا أن فروع KFH Go البالغ عددها ١٠ فروع 

واملنتشــرة بأماكن مختلفة في الكويت مبا فيها مطار الكويت الدولي، تتيح للعمالء 

إجراء باقة متنوعة من اخلدمات املصرفية التفاعلية، ومنها: إنشاء املعامالت التجارية 

«املرابحة»، وطلب البطاقات االئتمانية واملسبقة الدفع، وحتديث البيانات ورقم الهاتف، 

وتفعيل البطاقات املصرفية، وفتح الودائع واحلسابات، وطباعة دفتر الشيكات الفوري، 

والطباعة الفورية للبطاقات املصرفية من دون طلب مسبق، واستالم سبائك الذهب 

(١٠ غرامات) وفتح حساب (الذهب، التوفير، الرابح، اخلدمة اآللية)، وكذلك بيع وشراء 

الذهب، والسحب النقدي من دون بطاقة عن طريق املوبايل من خالل الرمز التعريفي 

QR code أو من خالل البطاقة املدنية أو رقم الهاتف، وغير ذلك الكثير من اخلدمات 

التمويلية واملصرفية.

وقال إن «بيتك» يحرص على مع مواصلة االستثمار بقوة في التكنولوجيا، واالنفراد بطرح 

حلول مالية مبتكرة، مؤكدا أهمية املضي قدما في جهود أمتتة العمليات عبر توظيف 

الذكاء االصطناعي، والتعاون مع شركات الـ Fintech، للبقاء في صدارة املنافسني 

وحتقيق تطلعات جميع شرائح العمالء وتعزيز جتربتهم املصرفية.

«بيتك»: أكثر من ١١٣ مليون عملية مصرفية 
أجنزها العمالء رقميًا في ٩ شهور

خالد الشمالن: مواصلة 
االستثمار بقوة في التحول 

الرقمي واالنفراد بطرح حلول 
مالية مبتكرة

خالد الشمالن
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معدات ثقيلة وخبرات عالية تناسب 
تطلعات الكويــت لتوفير خدمات 
حيويــة لنقل البضائــع، وقد كان 
لــه ما أراد في نهايــة األمر ليكون 
بذلك من أولى الشركات التي قدمت 
خدماتها في ميناء الشويخ بالنقل 

والتخزين.
خطوة الراحل إسماعيل دشتي 
كانــت نقطــة البداية في مســيرة 
التطور ومنو مجموعة «كي جي ال» 
لتصل إلى ما وصلت إليه في الوقت 
احلاضر كشركة مســاهمة مدرجة 

في سوق الكويت لألوراق املالية.
رؤية املؤســس الراحــل كانت 
مــن البداية مباشــرة دقيقة ثاقبة 
قائمة على عوامل أساسية في توفير 
أجود وأفضل اخلدمات واملنتجات 
لدعم رؤية القيادة الكويتية آنذاك 
واملســاهمة فــي بنــاء االقتصــاد 
الكويتي كموقع لوجستي للبضائع 
فــي الــدول املجــاورة، ومدعومة 
بأفضل خدمة وقائمــة على الثقة 
واملصداقية مــع العمالء، كمواطن 
كويتي اجتماعي يدرك مسؤوليته 
االجتماعيــة، ليرســخ بذلك حجر 
األساس لنهضة املجموعة في وقتنا 
احلاضر مبنية على الرؤية الثاقبة 
والقيم واخلدمــات املتطورة التي 
أثبتت مصداقيتها والتزامها بدورها 

االجتماعي.

رائدة في النقــل والتخزين واملناولة 
واإلمــداد لتكــون متعــددة اخلدمــات 
اللوجستية، لتسيير خدمات العمالء 
والتأكــد من جــودة اخلدمــة في نقل 
وتخزين بضائعهم سواء كان العمالء 
شركات أو حكومات أو هيئات دولية.

طموح النمو والتطور

يبقــى شــغف وطمــوح املجموعة 
يرافقها في منطقة الشــرق األوســط، 
لتواكــب بذلــك أحدث عمليــات النقل 
والتخزيــن وإدارة اعمالها في أصعب 
الظروف لتحقيق ميزة تنافســية من 
خالل التعرف على األســواق العاملية 
ومنتجاتها، إن التحدي الذي واجهته كي 
جي ال في كيفية حتقيق ميزة سعرية 
وفي نفس الوقت االســتجابة ملطالب 
العمالء احمللية والدولية املختلفة في 

خدمات النقل والتخزين واإلمداد.
احتلت «كي جي ال» مراكز متقدمة 
بفضل جودة خدماتها املتميزة للعمالء 
وتقنياتهــا املتقدمة والتــي تلتزم بها 
دائما للتأكد من راحة عمالئها وحتقيق 
تطلعاتهم، لتفوق جميع التوقعات بعالم 
النقل والتخزين في الشرق األوسط، 
الســيما ان مســيرتها شــهدت جهودا 
حثيثة بذلت في طرق وعرة واجهتها 
املجموعة باملثابرة، وتخطتها بالكفاح 
والعطاء الذي ال ينقطع، لتتكلل الرحلة 

بالريادة والنجاح.

املجموعة من قبل الغزو العراقي وانهيار 
األسواق العاملية في ٢٠٠٨ وآخرها أزمة 
جائحــة كورونا التــي أدت إلى اغالق 
الدول وانحسار التعامالت بشكل كبير 
ملــدة عامني وتوقف العمل في  العديد 
من املرافق واجلهات احلكومية، ورغم 
كل تلك الظروف اســتمرت كي جي ال 
باإليفاء بكل التزاماتها نحو عمالئها، 
مما يؤكد متانتها واستراتيجية إدارتها 

بعيدة املدى.
لم تدخر كي جي ال جهدا في دعمها 
لالبتكار والتجديد والرؤية الثاقبة، األمر 
الــذي كان له أبلغ األثر في حتقيق ما 
حققته املجموعة من إجنازات ووصولها 
إلى ما وصلت إليــه اليوم، خصوصا 
في ظل دعــم قادة الكويــت وحكامها 
وحكومتهــا في دعم مســيرة التنمية 
والتطوير واســتثمار طاقات الشباب 

الكويتي في تنمية القطاع اخلاص.
رؤية املؤسس

ويبقى عمل «كي جي ال» مرســخ 
لقواعد املؤسس الراحل إسماعيل علي 
دشــتي عندما أســس أولــى خطوات 
مسيرته عام ١٩٥٦، ملح في ذلك الوقت 
بدايــة نهضة الكويــت وحاجتها إلى 
أعمال النقــل واملناولة والتخزين، ما 
دفعــه علــى الفور إلى اتخــاذ خطوة 
كانت غير عادية في ذلك الوقت بتحمل 
مشقة السفر لعدة دول سعيا إلى طلب 

احلاج إسماعيل دشتيماهر معرفي

عامًا من النجاح ٦٥«كي جي ال».. 
٦ عقود من اإلجنازات  تعزز تاريخًا مفعمًا بعبق االزدهار والتقدم

قال رئيس مجلس إدارة شركة رابطة الكويت 
واخلليج للنقل (كي جي إل) ماهر معرفي مبناسبة 
مرور ٦٥ عاما على تأسيس املجموعة، ان اليوم 
أيضا يحل ذكرى مرور السنة الثالثة على فراق 
املؤسس الراحل للمجموعة النائب السابق في 
الكويتي إسماعيل دشتي، وهي  مجلس األمة 

ذكرى غالية في وجدان من واكبوه.
تذكرنا هذه األيام بالتضحيات واجلهود التي 
صنعها املؤسس الراحل إسماعيل دشتي، رحمه 
اهللا، واإلجنازات التاريخية على املستويني الداخلي 
واخلارجي التي حتققت في عهده البرملاني من 
أجل مصلحة تطوير وتنمية املجتمع الكويتي 
برؤية حكيمة ونهج قومي هو وزمالئه البرملانيون 
في ازدهار دولة حضارية قوية، توحدت حتت 
راية حكامنا من آل الصباح، ليبنوا بذلك مجتمعا 
 متماسكا تسوده احملبة والوئام في وحدة وطنية 

تشهد عاما بعد عام تنمية شاملة على صعيدي 
العمل السياسي والتجاري، الذي تتجسد فيه 
صور من ذكريات املجد  والتالحم التي أسسها 

األجداد وأكمل تشييدها األحفاد بتاريخ زاخر 
باإلجنازات خلدها التاريخ لهذا الوطن الغالي. 
وبعــد أن اجتهد الراحل بتقدمي كل ما لديه في 
خدمة الكويت من خالل العمل البرملاني، عاد بعد 
ذلك ليتفرغ إلى عمله التجاري املمزوج بالروح 
الوطنية التي استمرت في دعم املجتمع الكويتي 
لنهضة شاملة جتعل البالد أشد متانة ومواءمة 
للحياة العصرية، وتستثمر في اإلنسان باعتباره 
الثروة الوطنية التي ال تقدر بثمن، ليجسد بذلك 
مبادرات وخطط وأهداف نتج عنها مشروعات 
ضخمة، كفيلة بأن حتقق  ما تصبو إليه القيادة 
احلكيمة من جعل الشركات الكويتية منافسة 

لشركات الدول املتقدمة في شتى املجاالت.
ودعا معرفي اهللا تعالى أن يحفظ للكويت 
أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة، وأن 
يوفق ســمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد 
وسمو ولي عهده األمني الشيخ مشعل األحمد 
ملواصلة مسيرة اخلير والبناء واالزدهار لهذا 

الوطن العزيز.

استمرت «كي جي ال» منذ تأسيسها بدورها الفعال كمحرك 
رئيسي في تنمية ودعم االقتصاد الوطني واحلفاظ على استقرار 
القطاع لوجستي في الكويت ومنطقة الشرق األوسط، وكان من 
أبرز اإلجنازات في إطار اجلهود املستمرة لتطوير األداء، اعتماد 
عدد من املنظمات والهيئات واملؤسســات ورجال األعمال على 
املجموعة بشــكل كامل خالل فترة جائحة كورونا التي امتدت 
إلى ما يقارب ١٨ شهرا في توفير متطلباتهم والتزاماتهم للسوق 
احمللي من منتجات وبضائع، باإلضافة إلى تقدمي املجموعة ٢٤ 
مبادرة دون مقابل إلى احلكومة الكويتية بتسخير كل معداتها 
وآلياتهــا وفرقها الفنية ملواجهــة اجلائحة والنهوض مبصالح 
الدولة من جديد في اقرب وقت ممكن، والذي يعتبر نقلة نوعية 
أضافت الكثير من الدقــة والتنظيم لإلجراءات والتعامالت في 

القطاع اللوجستي.
وحتتفل «كي جي ال» هذا العام مبناسبتني االولى مرور ٦٥ 
عاما على تأسيسها واملناسبة الثانية في اقتراب إغالق جائحة 
كورونا بعد بلوغ الدولة املناعــة املجتمعية بقيادة وتوجيهات 
صاحب الســمو األمير الشيخ نواف األحمد وسمو ولي العهد 
الشــيخ مشــعل األحمد، وجهود رئيس مجلس الوزراء سمو 

الشيخ صباح اخلالد.

اختبرت جائحة كورونا قوة وصالبة املجموعة والتي كان منها االيفاء بالتزاماتها 
مع العمليات اللوجستية للجيش األميركي، والتي تطلبت من الشركاء اإلقليميني 
مثل مجموعة رابطة الكويت واخلليج للنقل «كي جي ال» التعامل مع إغالق احلدود 
الدولية، واضطرابات سلسلة التوريد، ومتطلبات الصحة والسالمة املتغيرة باستمرار.

وتفخر املجموعة بالتغلب على هذه التحديات غير املتوقعة مع احلفاظ على معدل 
تسليم في الوقت احملدد نالت املجموعة به التقدير والتكرمي، مما كان للمجموعة 
نصيب حصولها على تكرمي لنجاحها من قبل شــركائها العسكريني األميركيني 
الذين يثنون عليها لتقدميها خدمة «استثنائية» خالل عام مليء بالصعاب، وحصلت 
«كي جي ال» على مذكرة تقدير لألداء املتفوق املســتدام واستجابتها التشغيلية 

خالل جائحة كورونا.
منذ ما يقرب من عقد من الزمان، عملت مجموعة رابطة الكويت واخلليج للنقل  
«كي جي ال» كمقاول رئيسي ملكتب الطاقة في الشرق األوسط التابع لوكالة الدفاع 
اللوجستية األميركية ومقره في الكويت، حيث تولت املجموعة مسؤولية توزيع 
الوقود، مبا في ذلك توفير كل األصول والســائقني املؤهلني واخلدمات اإلدارية 
لتلبيــة متطلبات الوقود اليومية، فضال عن ضمان اســتمرارية عمليات التزود 

بالوقود جلميع املواقع العسكرية األميركية.
عمل فريق املجموعة بجد ليكون شــريكا موثوقا به ملكتب الطاقة في الشرق 
األوسط التابع لوكالة الدفاع اللوجستية األميركية ولهذا السبب مت منح «كي جي 

ال» عقد توزيع الوقود ٤ مرات متتالية.

الذكرى الثالثة لرحيل املؤسس إسماعيل دشتي اجليش األميركي و«كي جي ال».. اختبار قدراتدور مجتمعي فعال 

توجت مجموعة رابطة الكويت 
واخلليج للنقل «كي جي ال» ٦٥ عاما 
مــن النجاح املتواصل في خدماتها 
اللوجستية، من خالل التحسينات 
املهمة التي تدعم منوها ومنافستها 
فــي الســوق احمللــي واإلقليمــي 
الدوليــة،  واســتمرار توســعاتها 
محافظة علــى مكانتها الرائدة في 
تقدمي اخلدمات اللوجستية والتزامها 
مع كل عمالئها خالل جائحة كورونا 
التي هددت العالم واقتصاديات الدول 
بشكل خاص. واكبت مجموعة «كي 
جي ال» تطور الكويت خالل اخلمسة 
والستني عاما املاضية منذ استكشاف 
وتطوير ثروتها النفطية في مطلع 
اخلمسينيات من القرن املاضي إلى 
بلد ينبض باحليوية والنشاط في 
كل األصعــدة واملجاالت من تعليم 
وصحة ونهضة عمرانية وتطوير 
عمليات النقل والتخزين نظرا إلى 
موقع الكويت اجلغرافي، األمر الذي 
حتم منذ تأســيس املجموعة على 
التكيف ومواجهة التحديات بسواعد 
مؤسسيها والتفوق على املنافسة 
باعتماد أفضل طرق العمل والتجديد 
واالبتكار ملواصلة مســيرة تقدمها 

ومنوها.
تطورت املجموعة على مدى ٦٥ 
عاما منذ نشــأتها في عام ١٩٥٦ من 
عمليات النقل احملدودة إلى مجموعة 

تبلورت املجموعة بفكرة بسيطة 
لتصبح رؤية مستقبلية أتت ثمارها 
في تشــكيل أذرعــا حتتها تتمثل في 
١٥ شــركة زميلــة وتابعة منتشــرة 
في قطاعات جتارية وصناعية عدة، 
أبرزهــا فــي قطاعــات نقــل املعدات 
الثقيلة والتخزين وسيارات التأجير 

والتكنولوجيا وغيرها.
تخطــت «كــي جــي ال» الصعــاب 
ومتقلبــات الســوق احمللــي والعاملي 
منذ نشــأتها في عام ١٩٥٦ وما واجهه 
العالــم من أزمات، امتدت في نشــوب 
احلروب بني بعض الدول تالها انهيار 
الســوق احمللي بأزمــة املناخ وتدمير 
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منتجات «أسيكو املجموعة» املتكاملة للبناء: 
تأتي من خبرة صناعية عريقة وبجودة معتمدة محليًا وإقليميًا

شركة صناعية رائدة على مستوى املنطقة متلك عدة مصانع إلنتاج مجموعة واسعة ومتكاملة من مواد البناء

ألكثر من ثالثة عقود تواصل «أسيكو املجموعة» تقدمها 
في القطــاع الصناعي على املســتوى احمللــي واإلقليمي، 
وذلك عبر إنتاجها تشكيلة واسعة وشاملة من مواد البناء 
مبواصفات مطابقة ألعلى معايير اجلودة العاملية، ولطاملا 
كانت «أســيكو» الشــريك املثالي لعمالئها مــن القطاعني 
احلكومي واخلاص، حيث ساهمت الشركة في بناء العديد 
من املشــاريع في جميع أنحاء املنطقــة من خالل تصنيع 

وتوريد أجود مواد البناء.
وتعتبر «أسيكو املجموعة» شركة صناعية رائدة على 
مستوى املنطقة، حيث إنها متلك عدة مصانع إلنتاج تشكيلة 
واسعة ومتكاملة من منتجات اإلسمنت واخلرسانة، وتعمل 
تلك املصانع بطاقات إنتاجية كبيرة وتضم خطوط إنتاج 
متنوعة ومتعددة، كما أنها مجهزة مبعدات أوروبية حديثة 
تعمــل بتقنيات فائقــة. علما أن جميع منتجات «أســيكو 
املجموعة» تخضع لبرامج داخلية شــاملة ملراقبة وضبط 
اجلودة، كما يأتي اعتمادها بعد فحص كل من املواد اخلام 
ومنتجهــا النهائي فــي مختبرات مجهزة مبعــدات تقنية 
عاليــة الكفــاءة، وذلك لضمــان توافق املنتــج مع معايير 
اجلودة املوضوعة من قبل األجهزة الرقابية التابعة للجهات 
احلكومية في الكويت، مبا يشــمل وزارة األشغال العامة، 
واملؤسسة العامة للرعاية السكنية، ووزارة الكهرباء واملاء 
ووزارة الدفاع، وكذلك نظراؤهم في دول اخلليج العربي.

 «أسيكو الصناعية» للخرسانة اخللوية

تتمتع شــركة «أسيكو الصناعية»، التابعة لـ «أسيكو 
املجموعة»، بخبرة طويلــة وعريقة في تصنيع املكونات 
اإلنشــائية للمباني باستخدام اخلرســانة اخللوية، منها 
الطابوق وبالطات األســقف وغيرها، وكانت الشــركة قد 
قامــت بطرح منتجاتها احلصرية في الســوق احمللي منذ 
عــام ١٩٩٠، وذلك حني افتتحــت مصنعها الضخم مبنطقة 

الشعيبة الصناعية.
هذا، وتقوم «أسيكو الصناعية» بتصنيع مجموعة من 
املنتجات اإلنشائية في مصنعها بأشكال وأحجام تناسب 
كافة املشاريع، من أبرزها الطابوق األبيض العادي، ومنه 
الذي يأتي بخاصية التشــابك بالتداخــل ملزيد من الثبات 
وقليل من املونة، كذلك بالطات األسقف املسلحة واألعتاب 
املسلحة، وتقوم «أسيكو» بتصنيع تلك املكونات بخلطة 
مبتكرة ومدروسة من اخلرسانة اخللوية، وذلك ملا يتمتع 
به هذا النوع اخلاص من اخلرســانة من خصائص ومزايا 
جتعل منه اخليار األمثل للبناء مقارنة بغيره، فاخلرسانة 
اخللوية صديقة للبيئة في تصنيعها واستخدامها، وموفرة 
للطاقة بنسبة ٣٠٪ من خالل قدرتها على العزل احلراري، 
كما أنها مقاومة لالحتراق، أما بالنســبة لوزنها اخلفيف، 

فهو يجعل منها منتجا اقتصاديا في نقله واستخدامه، غير 
أنها سهلة التشكيل وتتمتع بقوة حتمل عالية.

مصانع «أسيكو اإلسمنت» ملنتجات اإلسمنت البورتالندي وغيرها

أصبحت «أسيكو اإلسمنت» اآلن، وبعد أعوام من اخلبرة 
الصناعية، من رواد صناعة اإلسمنت واخلرسانة اجلاهزة 
في الكويت، فهي متتلك ثالثة مصانع ضخمة في الشعيبة 
الصناعية أيضا إلنتاج كل من اإلسمنت البورتالندي بأنواعه 
وإضافاته، واخلرسانة اجلاهزة بخلطاتها املختلفة، والبالط 

املتداخل بأشكاله وأحجامه.
وتأتي جميع منتجات شــركة «أســيكو اإلسمنت» مبا 
يتوافــق مع أعلى املعايير واملواصفــات احمللية والعاملية 

للجودة واملتانة، منها:

٭     اإلسمنت البورتالندي بأنواعه
مت تخصيــص مصنع اإلســمنت البورتالندي اخلاص 

بـ«أسيكو» إلنتاج كل من: 
- اإلســمنت العادي نوع -I: منتــج متعدد األغراض يتم 
اســتخدامه في حالة عدم تعرض اإلســمنت أو اخلرسانة 

للكبريتات من التربة أو املاء
- إســمنت متوســط املقاومة للكبريتات نوع – II: منتج 
مصمم لتحســني أداء اخلرســانة التي تتالمس مع املاء أو 

التربة والتي تتضمن محتوى معتدل من الكبريتات.
- اإلسمنت املقاوم للكبريتات نوع – V: منتج يوفر متانة 
أفضل للخرسانة في معظم البيئات القاسية واملعرضة لتربة 
أو مياه جوفية حتتوي على نسبة عالية من الكبريتات.

- اإلســمنت األبيض: منتج يســتخدم فقــط في التجميل 
املعماري وأعمال الديكور.

كما ينتج املصنع منتجات إضافية لتعزيز كفاءة اإلسمنت 
وحتســني خصائــص اخلرســانة، منها اخلبــث احلبيبي 
األرضي لألفران العاليــة (GGBS) الصديق للبيئة والذي 
يســمح بتصميم اخللطات اخلرسانية لألعمال اإلنشائية 
املســتدامة، كذلك امليكروســيليكا التي تســاهم في تقليل 

التشقق احلراري وحتسني املتانة ومقاومة التآكل واخلدوش 
واملقاومة الكيميائية في اخلرسانة.

 
٭   اخلرسانة اجلاهزة:

أنشأت «أسيكو اإلسمنت» مصنعا خاصا إلنتاج اخلرسانة 
اجلاهــزة (اجلافــة والرطبة)، والــذي مت جتهيزه بأحدث 
التقنيات من أجل تلبية حاجة الســوق احمللي لهذه املادة 
األساســية، حتى أصبحت واحدة من الشركات الرائدة في 
الكويت في مجال توريد اخلرسانة جاهزة اخللط، مشاركة 
بذلك في العديد من املشاريع الرئيسية في دولة الكويت.

وتوفر الشــركة خلطات خاصة ذات مواصفات عاملية، 
وكذلك حسب الطلب ونوع املشروع، ويعتمد املصنع في 
توريــد منتجاته على أســطول نقل كبيــر يضم مجموعة 
مــن أحدث ناقالت خلط اخلرســانة، مما يتيــح له تزويد 
املشــاريع بأي كمية مطلوبة وإمــداد متواصل لتلك املادة 
الرئيســية للبنــاء، علمــا بأنه ملتزم مبتطلبــات اجلودة 
ومواعيد التســليم، كما أقامت الشــركة عددا من احملطات 
الرئيســية املوزعة على مناطق متفرقــة في جميع أنحاء 
الكويت، وكذلك مجموعة مــن املضخات الثابتة واملتنقلة 

واألذرع املتحركة للصب في املواقع.

٭   البالط املتداخل (االنترلوك)
وقد أنشــأت «أسيكو اإلســمنت» أيضا مصنعا مجهزا 
بأحدث التكنولوجيات إلنتاج البالط املتداخل بكافة أشكاله 
وأحجامه وألوانه، وتتميز منتجات «أسيكو» للبالط املتداخل 
بجودتهــا العاليــة ومتانتهــا وكفاءتها فــي التركيب، مما 
يجعلها خيارا مناسبا لالستخدام في األرصفة واألرضيات 
وتنسيق املواقع، كما تستخدم أفضل أنواع الصبغات التي 
تســاهم في احلفاظ على البالط من آثار الشمس احلارقة 

والغسيل املستمر باملاء.

مصنع «أسيكو اإلنشائية» للخرسانة مسبقة الصب (البريكاست)

ألكثر من ٣٠ عاما، ومصنع (البريكاست) التابع 

لـ«أسيكو اإلنشائية» يعمل على إنتاج كافة العناصر 
اإلنشائية اخلرسانية بتقنية الصب املسبق، حيث 
يضم املصنع ٨ صاالت إنتاج متنوعة ذات طاقات 

إنتاجية عالية، والتي تضم خطوط لكل من:
٭   أوال: إنتاج العناصر اخلرســانية مســبقة الشد 
واإلجهاد، مبا يشمل ٤ خطوط إنتاج لبالطات األسقف 
املفرغة (هلوكور)، و٣ خطوط إنتاج لبالطات أسقف 
القطاع الـ TT(املعروفة بالدبل تي سالب)، فضال عن 
٣ خطوط إنتاج للكمرات واجلسور مسبقة الشد.

٭    ثانيا: إنتاج العناصر اخلرسانية مسبقة الصب 
(البريكاست)، مبا يشمل الهياكل اخلرسانية مبختلف 
عناصرهــا من أعمــدة وكمرات وأســقف مصمتة، 
واحلوائط احلاملة وحوائط التكسيات اخلارجية: 
بســماكة ونطاقات لونية متعددة وحسب اإلجهاد 
التصميمــي املطلوب للخرســانة، كذلك األســوار 
مبختلف تصميماتها وأشكالها وألوانها، مع الشعارات 
والعالمــات التجارية الالزمة عنــد الطلب، إضافة 
إلــى حواجز الطرق واجلســور مبختلــف أنواعها 
وتطبيقاتها وقطع اجلسور. أما بالنسبة للمنتجات 
األخرى فهي تشمل: القواعد، غرف احلراسة، املصدات 
البحرية، والعناصر التجميلية للحدائق وأحواض 

للزراعة.
٭   ثالثا: إنتاج اخلرسانة املسلحة باأللياف الزجاجية 
(GRC)، والــذي يتــم مــن خالله تصميــم وتنفيذ 
جميع عناصر تكسية الواجهات وعناصر الديكور 
التجميليــة، والتــي تختلف في األلــوان ودرجات 
التشــطيب ومقاومــة العوامل الطبيعيــة واملواد 

الكيميائية.
كما يضم مصنع «أسيكو اإلنشائية» للبريكاست 
ورشة حلديد التسليح، التي تضم صالتني كبيرتني 
لســحب وتقطيع وثني وجتهيز حديد التســليح، 
واملجهــزة بأحــدث املاكينــات ذات التحكــم اآللي، 
 Wire) باإلضافة إلى خط إلنتاج شــبك التســليح

Mesh) بأقطار ومسافات بينية مختلفة.

املواد املدعومة

وفي مساهمة منها لدعم خطط الدولة التنموية 
فيما يتعلق بالتطوير العمراني، خصصت «أسيكو 
املجموعة» جزءا من إنتاجها ليعتمد كمواد مدعومة 
مقدمة لعمالء الســكن اخلاص مــن مواطني دولة 
الكويت، ويشمل ذلك كال من اإلسمنت البورتالندي 
العادي، واخلرســانة اجلاهزة، والطابوق األبيض 

والطابوق اإلسمنتي.
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في البداية، أشار أمني سر احتاد شركات العقار 
ونائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 
في شركة أركان الكويت العقارية عبدالرحمن 
حمــد التركيت، إلى أن العقــار الكويتي ازداد 
قوة على قوته على الرغم من جائحة كورونا، 
خاصة بالنسبة للعقار السكني الذي واصلت 

أسعاره باالرتفاع نحو القمة من جديد.
وأضاف ان ما عزز من قوة العقار السكني هو 
ارتفاع الطلب من جهة، واملردود الكبير الذي 
يحققه البعض من وراء عمليات التأجير في 
هذا القطاع، حيث أدى تأخر مؤسسة الرعاية 
السكنية في توزيع القسائم السكنية، وتأخر 
أعمال البنى التحتية في املدن الســكنية التي 
مت توزيعهــا علــى املواطنــني، إلــى انتعاش 
التأجير في قطاع السكن اخلاص، األمر الذي 
ساهم في ارتفاع األسعار في هذا القطاع املهم 
واحليوي، حتى أصبح الســكن اخلاص املالذ 
الوحيد للمستثمرين من أصحاب رؤوس األموال 
الصغيرة التي تقل عــن مليون دينار، وذلك 
بعد أن وجدوا في هذا القطاع فرصة ســانحة 
لالستثمار بسبب ارتفاع الطلب على التأجير 
في هذا القطاع وانخفاض تكلفة االستثمار فيه.

وتابع التركيت يقول ان قطاع العقار االستثماري 
أثبت كذلك قوته مرة أخرى، وذلك على الرغم من 
جائحة ڤيروس كورونا ورغم األزمة االقتصادية 
التي صاحبت اجلائحة، مضيفا أن ما شــهده 
القطاع من تراجع في أسعاره وانخفاض في 
إيجاراته مع بداية األزمة، ال ميكن النظر إليه 
إال على أنه مجرد حركة تصحيحية، بدليل أن 
متوسط سعر املتر املربع في منطقة الساملية 
مثال مازال يتراوح بني ١٧٠٠ و١٨٠٠ دينار، ما 

يدلل على قوة وثبات العقار االستثماري.
نشاط كبير

أما الرئيس التنفيذي لشركة أعيان العقارية 
إبراهيــم العوضــي، فقد أكد علــى أن القطاع 
العقاري شــهد نشاطا كبيرا وصفقات عديدة 
خالل األشهر الـ ٩ األولى من العام ٢٠٢١، خاصة 
على صعيد العقار الســكني الــذي أثبت أنه 
القطاع األول املسيطر على السوق خالل السنة 
احلالية، مبينــا أن حجم التداوالت في قطاع 
العقار السكني فاق جميع التداوالت بال استثناء.
وأوضح ان الطلــب الكبير على قطاع العقار 
السكني يرجع إلى أسباب عديدة، أولها حجم 
الطلبات املتزايدة لدى املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية، باإلضافة إلى املؤشرات السلبية التي 
تبثها احلكومة من خالل وســائلها اإلعالمية، 
خاصة فيما يتعلق عن تأخير وتأجيل وتعطيل 

املشاريع اإلسكانية بالبالد.
وأضاف ان من ضمن العوامل التي ســاهمت 
في ارتفــاع أســعار العقار الســكني، انتقال 
الكثير مــن رؤوس أموال التجار واألفراد من 
القطاع االســتثماري والتجاري إلى السكني 
بســبب العوائد التي أصبحت مقاربة لعوائد 
العقار االســتثماري أو رمبا فاقتها في بعض 
األحيــان، األمر الذي دفــع التاجر إلى توجيه 
أموالــه واســتثماراته إلى هذا القطــاع الذي 
ميتاز مبميزات ليســت موجودة لدى القطاع 
االســتثماري، من بينها دعم فاتورة الكهرباء 
واملاء، وارتفــاع الطلب على التأجير من قبل 

األسر الكويتية الشابة.
وقال العوضي ان هذه العوامل وغيرها ساهمت 
في ارتفاع أسعار العقار السكني إلى مستويات 
جنونية، علما أن هذه الزيادة جاءت بســبب 

ضغــط من التاجــر، كما أنها ستســتمر على 
وضعها، خاصة في ظل عدم وجود توزيعات 
إسكانية حتد من الطلب اإلسكاني على الشقق 

السكنية.
أما فيما يتعلق بأوضاع القطاع االستثماري، 
فقد لفت العوضي إلى ان نســبة اإلشغال في 
القطاع االستثماري قد انخفضت خالل جائحة 
كورونا إلى نحو ٨٤٪ وهي نسبة أقل مما كانت 
عليــه قبل اجلائحة، فيما يتوقع أن تنخفض 
النســبة إلى نحو ٨٠٪ قبل أن يعود التحسن 

التدريجي للقطاع في ٢٠٢٤.
وأوضــح ان عدد الشــقق املؤجرة في القطاع 
االستثماري تبلغ حاليا نحو ٣٣٥ ألف شقة، 
مبينا أن هذا القطاع ينقسم حاليا إلى قسمني، 
األول يضم شــقق االستوديو احلديثة والتي 
حتظى بطلب كبير في الوقت الراهن، والثاني  
شقق املساحات الكبيرة في العقارات متوسطة 
العمر، أما باقي العقارات احلديثة والتي تضم 
شققا مبســاحات ٦٠ مترا، فقد تراجع الطلب 
عليها بحيث تكون من أكثر العقارات املتأثرة 

في الوقت الراهن.
مطلب أساسي

من ناحيته، قال اخلبير العقاري ورئيس االحتاد 
الكويتي لوسطاء العقار عبدالعزيز الدغيشم، 
ان العقار الكويتي ميتاز بقوته وصالبته التي 
أبقته صامدا في الكثير من األزمات والصدمات 

التي واجهت االقتصاد الكويتي منذ نشأته.
وأضاف انه وبعد مرور أكثر من عام ونصف 
العام على جائحة كورونــا، أثبت العقار أنه 
مازال مطلبا أساسيا لدى املواطن واملستثمر 
على حد سواء، بدليل أن أسعار العقار السكني 
بلغت مســتويات خيالية، كمــا حافظ العقار 
االستثماري على صورته صمام أمان للمستقبل 

للتاجر واملستثمر بشكل عام.
وأكد الدغشــيم ان العقار االستثماري اجليد 
لم يتضرر حتى في عز جائحة كورونا، بينما 
الذي تضرر هي العقارات االســتثمارية التي 
بنيت مبواصفــات جتارية، حيث تعتبر هذه 
العقارات من أكثر العقارات تأثرا باألزمة بسبب 
غياب اجلودة واملواصفات التي يحتاج إليها 
الوافد، مضيفا أن جتار ومالك العقار مازالوا 
قادرين على ســداد التزاماتهم في هذا القطاع 
رغم جائحة كورونا بدليل اننا لم نسمع بوجود 
مشاكل أو قضايا مع البنوك فيما يتعلق بالعقار 

االستثماري.
وحول توقعاته للربع األخير من العام احلالي، 
أكد الدغيشم أن السوق العقاري مازال يشهد 
زخما كبيرا على صعيد الطلبات العقارية سواء 
بالنسبة للســكن اخلاص أو االستثماري، ما 
ينبئ عن ثبات أسعار السوق املرتفعة خالل 
الربــع األخيــر، خاصة ان العــروض مازالت 
شــحيحة والطلبات مرتفعة، وبالتالي ليس 
هناك ما يشــير إلى تراجع في األســعار على 

املدى املنظور.
األزمات االقتصادية

بدوره، أكد اخلبير العقاري سليمان الدليجان 
أن األزمات االقتصادية الكبيرة غالبا ما تكون 
مؤثرة في القطاع العقاري، لكن ميكن القول ان 
القطاع العقاري الكويتي قد اجتاز أزمة كورونا 
إلى حد كبير، بدليل ما شاهدناه من االرتفاع 
امللحوظ في قيم أصول عقارية غير متوقعة، 
من بينها القطاع السكني الذي ارتفعت أسعاره 

بنسب تراوحت بني ٢٠ و٣٠٪ في بعض املناطق 
و٥٠ إلى ٦٠٪ في مناطق أخرى.

وأضــاف: تنتج عن األزمات االقتصادية عادة 
بعض الظواهر، مثل ارتفاع عرض مساحات 
كبيرة خالية، ســواء اســتثمارية أو جتارية 
(٤٫٠٠٠م٢ - ٦٫٠٠٠م٢ - ١٠٫٠٠٠م٢) - وهــي 
باملناسبة فرص جيدة لالستثمار طويل املدى 
- وقد يكون الســبب في ذلك ضغط اجلهات 
التمويلية التي حل أجل ســدادها أو قد يكون 
بسبب عدم رغبة املالك أو املالك في تطويرها 
مقابل فــرص أخرى مثل مجمعــات أو أبراج 
جتاريــة مؤجرة معروضة للبيــع، لكن هذه 

النسب ال تزيد على ١٠٪ - ١٥٪.
ولفــت الدليجان إلى أن العقار االســتثماري 
والتجاري املؤجر والذي شهد تراجعا مع بداية 
األزمة، عاد ليشهد انتعاشا محدودا بعد فتح 
املطار وعودة الوافدين، خاصة ان عدد اجلالية 
الهندية املوجودة خارج البالد يقدر بنحو ١٠٠ 
ألف شخص، بينما يبلغ إجمالي عدد الوافدين 

العالقني في اخلارج نحو ٥٠٠ ألف نسمة.
وتوقع الدليجان ان تنتعش القطاعات العقارية 
من جديد خالل الربع األخير وبداية العام القادم، 
في حال قامت احلكومة باإلنفاق اإلنشائي عن 
طريــق طرح مشــاريع ضخمة حتــرك هذين 
القطاعــني، باإلضافة إلى وجود مســتثمرين 
جــدد وأصحاب رؤوس أمــوال لديهم الرغبة 
باالستثمار العقاري، قد يكون في جيل جديد 
يحتل موقع بارز في اتخاذ القرار في الشركات 
اخلاصــة وفــي إدارة أصولهــا، وهي تختلف 
بطبيعة احلال عن إدارة جيل اآلباء واألجداد 

وسيكون له أثر في السوق العقاري.
قوة وثبات

مــن جانبــه، قال أمــني عام احتــاد العقاريني 
أحمد الدويهيس إن القطاع العقاري الكويتي 
يعيش حاليا حالة مــن التفاؤل، خاصة بعد 
أن أوشــكت جائحة كورونا على االنتهاء مع 
تراجع اإلصابات إلى أدنى مستوياتها وعودة 
احليــاة إلى طبيعتها، وإعادة فتح املطار أمام 

حركة السفر من وإلى الكويت.
وأضــاف ان العــام ٢٠٢١ شــهد ارتفاعا كبيرا 
في أســعار العقار السكني الذي يتوقع له أن 
يســتمر على مســتوياته احلالية نفسها مع 
نهايــة العام احلالــي دون أن تلوح في األفق 
أي بوادر النخفاض أســعاره، خاصة في ظل 
اســتمرار األوضاع السياســية واالقتصادية 

نفسها على حالها بالبالد.
وتابــع الدويهيس يقــول ان وضع العقار 
االستثماري لم يكن سيئا في ظل األوضاع 
احلالية، إذ وعلى الرغم من الضغوط التي 
تعرض لها هذا القطاع مع مغادرة أعداد كبيرة 
من الوافدين، بقيت نسبة اإلشغال في القطاع 
عند مســتويات مقبولة جدا للمستثمرين، 
ذلك أنها لم تنخفض عن ٨٥٪ في عز األزمة، 
فيما يتوقع له أنه يشهد انتعاشا مع عودة 
احلياة إلى طبيعتهــا وزيادة الطلب عليه 

تبعا لذلك.
وكذلك احلال بالنســبة للعقار التجاري الذي 
توقــع الدويهيس أن يعود إلــى طبيعته مع 
عودة النشاط االقتصادي واحلركة التجارية 
بالبالد، فالعقار التجاري يرتبط ارتباطا وثيقا 
باحلركة التجارية التي بدأت تلتقط أنفاسها 
تدريجيــا مع عودة الوافدين وفتح املزيد من 

األنشطة التجارية واالقتصادية من جديد.

قال التركيت ان العقار االســتثماري يعتبر 
فرصة جيدة بالنســبة للكثيــر من التجار 
والشركات االستثمارية التي تعمل في هذا 
املجال، وال شــك أن التصحيح الذي شهده 
هذا القطاع كان متوقعا، السيما بعد االرتفاع 
اجلنونــي في اإليجارات خالل الســنوات 
األخيرة، لكن وبشكل عام فإن نسبة اإلشغال 
احلالية والتي تصــل إلى ٨٥٪ رغم اإلغالق 
الكبير الذي تعيشه البالد منذ أكثر من عام 
ونصف لهو أكبر دليل على قوة واستقرار 

العقار االستثماري.
وتابع: ان العقار االســتثماري هو مصدر 
اســتقرار للقطاع العقاري بشكل عام في 
الكويت، وهو ما ال يتحقق في العقار السكني، 
مبعنى أنه لو تعاملــت احلكومة مع العقار 
السكني مبسماه احلقيقي ومنعت عمليات 
املضاربة والتأجير فيه فإنه لن يكون جاذبا 
للمضاربني، فاملضاربات هي التي أثرت على 
العقار السكني ورفعت أسعاره إلى مستوياته 

احلالية التي تعتبر أسعارا مرتفعة جدا.

أفاد العوضي بأن حركة التداول على قطاع 
العقــارات التجارية قد تراجعت، لكن ميكن 
القول ان القطاع التجــاري بدأ يتنفس من 
جديد بعد عودة احلياة إلى طبيعتها من خالل 
عودة األسواق واألنشطة إلى سابق عهدها، 
وبالتالي عادت عوائد هذا القطاع إلى ما كانت 
عليه قبل اجلائحة، وإن كان حجم التداول في 

هذا القطاع قليال بشكل عام.
ومن ضمن القطاعات النشــطة بعد جائحة 
كورونا، جاء العقار الصناعي الذي كان القطاع 
الثاني املتميز بعد القطاع السكني، حيث شهد 
هذا القطاع حجم تــداوالت كبيرة أوصلته 
إلى أسعار غير مسبوقة، حيث بيعت بعض 
عقارات هذا القطاع بعائد دون ٩٪ وهي نسبة 
لم نشهدها بالسوق قبل اجلائحة، األمر الذي 
ســاهم في تعزيز حركة القطاع وإنعاشه، 
خاصة ان احملالت املوجودة في هذا القطاع 
هي محالت خدمية تخدم السوق وال تتأثر 
بأي أزمــة كونها ترتبط بحاجات الناس في 

كل األوضاع.

العقار االستثماري.. 
فرص جيدة بعوائد مجزية

القطاع التجاري.. 
بدأ يتنفس من جديد

أحمد الدويهيس

الدويهيس:
 القطاع العقاري يعيش 

حالة من التفاؤل مع انتهاء 
تداعيات جائحة كورونا

التركيت: 
العقار ازداد قوة رغم 

«كورونا».. و«السكني» صعد 
للقمة من جديد

العوضي: 
معدالت إشغال العقارات 

االستثمارية ستعود للتحسن 
التدريجي في ٢٠٢٤

الدغيشم: 
االستثمار العقاري يبقى مطلبًا 

أساسيًا للمواطن واملستثمر 
على حد سواء

عبدالرحمن التركيت

إبراهيم العوضي

عبدالعزيز الدغيشم

سليمان الدليجان

الدليجان:
 أسعار «السكني» ارتفعت 

بني ٢٠ و٣٠٪ ببعض املناطق 
و٦٠٪ في مناطق أخرى

العقار الكويتي تخطى «كورونا» بقوة.. 
و«السكني» األفضل في ٢٠٢١

عودة احلياة إلى طبيعتها وفتح املطار أمام الوافدين عّززا من وضع «االستثماري» و «التجاري»

بعد مرور أكثر من ١٠ أشهر على بداية عام ٢٠٢١، ونحو عامني 
على بداية جائحة ڤيروس كورونا، يبقى القطاع العقاري الكويتي 
صامــدا وبقوة أمام تبعات تلك اجلائحة، بل ان أســعار بعض 
قطاعاته قد جتاوزت مــا حققته قبل اجلائحة بكثير، وخاصة 

على صعيد عقار السكن اخلاص.
واليوم وبعد أن أوشك عام ٢٠٢١ على االنقضاء، حيث لم يتبق 
منه سوى الربع األخير، فإن التوقعات مازالت تشير إلى مزيد 
من التماســك لهذا القطاع الواعد الذي كان ومازال مالذا آمنا 
لشريحة كبيرة من املواطنني والتجار واملستثمرين، حيث يرى 
مراقبون أن البوادر احلالية تشير إلى استمرار ارتفاع الطلب 
على قطاعات العقار املختلفة، مقابل عرض شــحيح في بعض 
القطاعات، الســيما قطاع العقار السكني الذي بلغت أسعاره 

مستويات لم تشهدها من قبل.

وفي الوقت نفسه، أكد املراقبون أن املخاوف من انهيار قطاع 
العقار االستثماري الكويتي بسبب جائحة كورونا قد بدأت تتبدد 
في الوقت الراهن، خاصة بعد إعادة تشــغيل املطار والسماح 
بعودة الوافدين العالقني في اخلارج، والذين يشكلون الوقود 
األساسي لقطاع العقار االســتثماري، مشيرين إلى أن عودة 
الوافدين إلى البالد من شــأنه أن يعيــد الروح من جديد إلى 
القطاع االستثماري الذي شهد ركودا محدودا خالل العام ٢٠٢٠.

واستشهد املراقبون بالدراسة االستقصائية التي طرحها احتاد 
العقاريني في أبريل من العام ٢٠٢١ والتي كشــفت عن أن ثبات 
نسب اإلشغال في القطاع االستثماري مازالت عند حدود ٨٥٪، 
وذلك على الرغم مما شهدته البالد على مدى عام ونصف العام، 
ما يعتبر دليال كبيرا على قــوة وصالبة هذا القطاع الكبير.. 

وفيما يلي التفاصيل:





القطاع النفطي يقود التنمية في الكويت
في البداية، قــال رئيس مجلس ادارة 
شــركة صناعــة الكيماويــات البترولية 
حمد التركيــت إن القطــاع النفطي جنح 
في االستمرار بتنفيذ العديد من املشاريع 
خالل الفترة املاضية على الرغم من تفشى 
جائحة كورونا، فضال عن إعادة النظر في 
اخلطط العديدة لتنفيذ مشاريع جديدة، 
اال أنه ونتيجة للظروف التي طرأت على 
العالم والقطاع عموما خالل جائحة كورونا 
أدت إلى تأخير بعض املشــاريع وتأجيل 
بعضهــا اآلخر، ولكن لم يتــم إلغاء لتلك 
اخلطط، والتغييــر كان فقط في توقيت 

تنفيذ هذه املشاريع.
وأوضح أن أداء القطاع النفطي خالل 
الفترة املاضية كان جيدا واالهتمام كبيرا في 
أخذ االحتياطات الالزمة للتعامل مع أزمة 
كورونا واالستمرار في اإلنتاج والتسويق.

وذكر التركيت أن صناعة النفط والغاز 
ال ميكــن أن تتعطل ألي ســبب كان، وقد 
حقق القطــاع النفطي جناحا في احلفاظ 
على دميومة واســتمرارية اإلنتاج بدون 
أي تأثر، وبالنســبة لألعمال اإلدارية كان 
هناك تعاون من قبل املوظفني في العمل عن 
بعد واالستفادة من التطور التكنولوجي 

إلدارة األعمال.
وأشــار إلى أن هنــاك حتديات تواجه 
القطاع النفطي تتمثل في حتديات ادارية 
ومالية، حيث ان انخفاض أسعار النفط وقلة 
املوارد املالية ومحدوديتها وجلوء بعض 
الدول إليقاف بعض املشاريع، خصوصا 
فيما يتعلق بصناعة البتروكيماويات، فلدى 
الكويت مشاريع خارجية مت تأجيل النظر 
في اســتمرارها من عدمه حتى تتم إعادة 
النظر في اقتصاديات هذه املشــاريع بعد 
اجلائحة، ولم تكن هناك إمكانية في بعض 
الدول الستمرار العمل خالل اجلائحة، فهذا 
األمــر كان حتديا صعبا ومت التعامل معه 
بطريقة فنية جيدة، حيث متت احملافظة 
على حقــوق القطاع النفطي الكويتي في 
هذه املشاريع وكذلك حفظ حقوق الدولة 

في االستثمار اخلارجي واحمللي.
وحول التحديات اإلدارية، ذكر أن أمنية 
املسؤولني واالداريني على السواء أن ينأى 
القطاع النفطي عن التدخالت السياســية 
التي تشغل القطاع بشكل كبير. وأضاف: 
أن القطاع النفطي يقبل النقد السياســي 
احليادي الذي يوجه القطاع إلى أداء أفضل، 
ولكن التدخالت السياسية املباشرة وغير 
املباشرة تؤثر ال شك على االداء، وأمتنى 
أن يكون هناك تعاون كبير مع املشرعني 
وقيادات القطاع النفطي بشكل أكبر لتحقيق 

الصالح العام.
وحول مشروع الدمج الذي تعمل عليه 
مؤسســة البترول الكويتيــة حاليا، ذكر 
التركيت أن دمج بعض الشركات النفطية 
هو مشــروع ليس بجديد ومت طرحه قبل 
فترة، والهــدف منه هــو توحيد اجلهود 
وترشــيد االنفاق والنظر إلى املســتقبل 
بصورة أفضل خصوصا مع ما يتماشــى 
مع استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية 

.٢٠٤٠
وهنــاك أطروحــات آلليــة الدمج بني 
الشــركات تخضع للمراجعة والدراســة 
الفنية واالدارية والنظر في طبيعة نشاط 
هذه الشركات واقتراح األفضل، وإذا كان 
إلحدى شركات القطاع استثمارات داخلية 
وخارجيــة، فالبــد أن تكون فــي مصاف 
الشــركات التــي تعمــل خارجيــا، فمثال 
شركة صناعة الكيماويات البترولية لديها 
اتفاقيات شراكة مع شركات عاملية أجنبية، 
وهذا األمر البد أن يؤخذ بعني االعتبار في 

خطط الدمج.
وأكد التركيت أن جناح الدمج ضروري 
ومهم خاصة اذا متخض عنه رؤية جديدة 
حتقق رؤية املؤسسة والقطاع في املستقبل.

وعن مستقبل قطاع البتروكيماويات 
في الكويت، قال إن تطور الكويت في هذه 
الصناعة يسير ببطء، وهذا األمر يعود إلى 
أســباب تتعلق بتوافر اللقيم (الغاز) أو 
املشتقات النفطية، وكذلك توافر األراضي 
الصناعية الالزمة والتي تتطلب أن تكون 
قريبة في البحر واملوانئ، والكويت دولة 
صغيرة ومحدودة املســاحة، ولهذا يجب 
البحث عن بدائل تتمثل في استحداث بعض 
املناطق الصناعية وتأهيل مناطق جديدة.

وأضاف أن توجه الدولة لبيع مصانع 
األسمدة كان بهدف االستفادة من هذا املوقع 
في املشاريع املســتقبلية، وأمتنى تكرار 
جتربة مشروع املشاركة واملتمثل في شركة 

قبل اجلائحة؟ هل هو مرض ويحقق تقدما 
متواصال؟

وذكــر العوضي ان هنــاك العديد من 
التحديات التي تواجه القطاع النفطي في 
الفتــرة احلالية وفي الفتــرة املقبلة على 
املدى املتوسط واملدى البعيد منها تزايد 
التشــدد في ســن القوانني والتشريعات 
الدوليــة لتوفير احلماية للبيئة العاملية، 
تصاعد الطلب على بدائل الطاقة النظيفة 
املتجددة مثل الطاقة الشمســية، الرياح، 
الكهرومائية، وقــود الهيدروجني، توجه 
كبــرى الشــركات املصنعــة للســيارات 
والشــاحنات الثقيلة باستبدال احملركات 
التــي تعمل بالوقود لتعمــل بالبطاريات 
الكهربائية هذا التوجه سيقلل الطلب على 
املشتقات البترولية مثل البنزين والديزل 
والغاز البترولي املســال، والشك أن بيئة 
عمل القطاع النفطي محاطة مبخاطر عديدة 
مثل متغيــرات االقتصاد العاملي وتذبذب 
أسعار النفط وأسعار املنتجات البترولية، 
لذا يتوجب أخذ تدابير وقائية وخطوات 
مدروسة لتقدير كميات النفط واملنتجات 
التي ميكن بيعها وتسويقها، عمل تقييم 
مهني ألســعار النفط وأســعار املشتقات 
البترولية املســتقبلية وخفض التكاليف 
التشغيلية وإعادة تقييم االستراتيجيات 

على املدى املتوسط والبعيد.
التدخالت السياسية

بــدوره، قال عضــو املجلــس األعلى 
للبترول السابق والرئيس السابق الحتاد 
احملاســبني واملراجعني العرب والرئيس 
الســابق جلمعية احملاســبني واملراجعني 
الكويتية محمد الهاجري، إن أكثر ما دمر 
القطاع النفطي بالسنوات االخيرة التدخالت 
السياسية، وهذا املطلب االساسي لعودة 
القطاع الى ريادته وحيويته، والسبب االول 
لهذه التدخالت جنم من انشاء املؤسسة التي 
يرأس مجلس ادارتها وزير النفط وهيمنة 
املؤسســة غير القانونية على الشــركات 
التابعة، مشيرا الى انه قبل إنشاء مؤسسة 
البترول لم يكــن لوزير النفط أي تدخل 
بأعمال وقرارات الشركات النفطية، ناهيك 
عن أن انشــاء املؤسسة دمر وزارة النفط 
وشلها عن تأدية وظائفها ومهامها التي من 
أهمها الرقابة على أعمال مؤسسة البترول 

وشركاتها واعتماد ميزانياتها.
وأضاف الهاجري: «ثاني اسباب تدهور 
القطاع النفطي نتج من الهيكلة الهجينة 
للقطاع بني مؤسسة البترول الكويتية التي 
تخضع لقوانني اخلدمة املدنية وشركاتها 
التابعة ذات الكيانات القانونية التي تتبع 
قانون الشــركات وتخضع لقانون العمل 
بالقطاع النفطي، فإعادة هيكلة القطاع ال 
تقتصر على دمج الشركات ذات االنشطة 
املتشــابهة وإمنا بفك تشــابك الشــركات 
مع مؤسســة البتــرول ومنح الشــركات 
االســتقاللية بالقــرار فمــن غيــر املنطق 
ان يتحكــم الرئيــس التنفيــذي او عضو 
منتدب باملؤسسة في قرارات صادرة من 
مجالــس ادارة الشــركات، وهنا ال بد من 
االشــارة الى تداخل وتشابك املسؤوليات 
وتكرار االدارات باملؤسسة وبكل الشركات 
كالتخطيط والقوى البشــرية والعالقات 
العامة واحملاسبة وغيرها مما ينتج عنه 
هدر مالي كبير بتكاليف الرواتب واملزايا».

وحول احللول املقترحة ملشكلة القطاع 
النفطــي، ذكــر الهاجري ان احلــل يكمن 
في انشــاء كيان واحد تتبعــه القطاعات 
التشغيلية اسوة بأرامكو السعودية وان 
تكون تبعية القطاع جلهة اعلى من مجلس 
الوزراء بالتخريجية الدستورية والقانونية 
الالزمة أو بإلغاء املؤسســة والعودة الى 
الهيكلة السابقة باستقاللية الشركات مع 
تعاونها وتكاملها حتت اشراف وزارة النفط.

وحــول الكوادر الوطنيــة املؤهلة في 
القطاع النفطي، أبدى الهاجري عن امتعاضه 
من ندرة وغياب القيادات املؤهلة وانعدام 
التأهيل املناسب خاصة بعد القرار املجحف 
بإحالــة من امضى ٣٥ عاما بالوظيفة الى 
التقاعــد، ممــا ادى الى افــراغ القطاع من 
اخلبرات والكفاءات التي تساند الصفوف 
الثانية لتولي الوظائف القيادية، وال نغفل 
هنا التدخالت السياسية املشار لها سابقا 
ودورها في تعيني وترقية من ال يستحق، 
مشــيرا الى ان التحدي االهم امام القطاع 
اليوم هو التركيز على القوى البشرية من 
اعداد وتدريب وتأهيــل مبني على االداء 

وااللتزام والكفاءة.

الطلب على النفط بعد عودة زيادة الطلب 
عنــد فتح االقتصادات العاملية التي بانت 

بوادرها في نهاية ٢٠٢٠.
سرعة إجناز املشاريع

من جانبه، قال اخلبير املتخصص في 
تكرير وتسويق النفط عبداحلميد العوضي 
ان من ابرز االمور التي نطالب بتنفيذها في 
القطاع النفطي هي قيام مؤسسة البترول 
الكويتيــة وشــركاتها بإجناز املشــاريع 
النفطيــة الكبرى فــي وقتها دون تأخير، 
حيــث إن الوقت له قيمــة وثمن في عالم 
اليوم، في السابق كانت املشاريع النفطية 
تنجز في وقتها وفق املواعيد املخطط لها 
واملتفق عليها مع جميع االطراف املسؤولة، 
فالتأخير غالبا يتســبب بضياع الفرص 
واألرباح، فكيف تكون الكويت رائدة وبوابة 
اولى لتزويد املشتقات البترولية الرفيعة 

للعالم ومشاريعنا متأخرة؟
وذكــر العوضــي ان جائحــة كورونا 
أصابت العالم بضعف عام في العديد من 
األنشطة الرئيسية منها النشاط الصناعي، 
النفطي، التجــاري، االجتماعي، وخدمات 
النقل العام، وأداء القطاع النفطي الكويتي 
ليس استثناء وال يختلف أداؤه عن بقية 
األنشطة في العالم خالل اجلائحة، ولكن 
الســؤال الذي يســتند اليه هو: كيف كان 
األداء املالي والتشــغيلي للقطاع النفطي 

اســتخدام تطبيقات فنية وتقنية يديرها 
الشــباب الكويتي الكفء وذلك من خالل 
اطالة عمــر الثروة بزيادة مخزون النفط 
والغاز، والعمل على إنتاج النفط والغاز 
بنظام استراتيجي حسب احلاجة املساندة 
للنمو االقتصادي، وال يسيل برميل النفط 
إال مبشــروع اســتثماري وزيــادة قيمــة 
اإلنتاج بتصنيعه إلى مشتقات وتقليص 
بيع النفط اخلام وزيادة الهامش الربحي 
لبرميل النفط بتقليص الكلفة التشغيلية 
وهندســة األولويــات في القطــاع ضمن 
تلك األولويــات مبراعاة متغيرات الكلفة 

الرأسمالية والتشغيلية.
وأشــار إلى ان القطاع النفطي يواجه 
العديد من التحديات املتمثلة في االستكشاف 
والغاز والتي تواجه صعوبات مثل احلفر 
البحري وهو نشــاط جديد على الكويت، 
وكذلك ارتفاع مستويات املياه املصاحبة 
في حقول النفط البرية والنفط الثقيل الذي 
يحتاج إلى تكنولوجيا متطورة لتخفيض 
كلفة إنتاج البرميل، وغيرها. وأخص الغاز 
احلر في الكويت املكتشف في ٢٠٠٥! فقد 
كانت خطة ٢٠٤٠، إنتاج ١٫١٥٩ مليار قدم 
مكعبة يوميا غاز احلر اجلوراسي، وصل 
إجمالي إلى ٥٥٠ مليون قدم مكعبة يوميا 
من الغاز احلر. قررت الشركة بعمل دراسة 
جدوى اقتصادية للكميات جتاريا مقابل 
كلفة احلفر العالية! حيث ينتج حاليا ١٢٧ 

بئرا من الغاز اجلوراسي مبعدل قليل جدا 
مقارنــة باملعدالت العامليــة. وغيرها مما 
تذكرها شــركات املؤسسة هي في واقعها 
صعوبات تقليدية، ولكن قلة اخلبرة هي 
األساس الذي يستنتج من تعليقات فرق 
العمل على املشاريع. وذكر بهبهاني أن هناك 
متغيرات عديدة في الطاقة الدولية تتمثل 
في ٣ مالحظات وينبغي انتباه مؤسســة 

البترول الكويتية عليها وهي كالتالي:
الرأســمالي  ٭ انخفــاض الصــرف 
والتشــغيلي لشركات النفط العاملية ١٠٪ 
ســيؤدي إلى انخفاض ٦٠٪ مــن اإلنتاج 
العاملي، والتي ستبدأ بزيادة حصص اعضاء 

منظمة «أوپيك» في مايو ٢٠٢٢.
٭ في تقديرات املؤسسات االقتصادية 
فــي ان دخول الســيارات الكهربائية إلى 
األســواق قــد يســلب ٥٪ فقــط من منو 
الطلــب العاملي للنفط فــي ٢٠٤٠، لكثرة 
العثرات الفنية والتجارية في قياس املؤشر 
املستقبلي النتشــار هذه التقنية وإهمال 
تقنيات مشتقات األحفوري البيئية التي 
ظهرت منــاذج منها مؤخرا ويســتوجب 

متابعتها من شركات املؤسسة.
٭ ان الــدول ذات املخــزون النفطــي 
الضخم، التــي منها الكويــت، ميكنها ان 
تتحمل نسبا أعلى من املخاطرة في مشاريع 
النفط، من الشركات اخلاصة، ويستوجب 
عليها االستعداد للنقص العاملي املتوقع في 

ايكويت مستقبال في الكويت.
وأشــار إلى أن انخفاض أسعار النفط 
انعكس سلبا على إعادة النظر في املشاريع 
البتروكيماوية سواء في الداخل واخلارج 
النعكاس إغالق احلدود واملطارات، ولكن 
اآلن بدأت األمور تعود إلى طبيعتها ونتوقع 
إعادة النظر والدراســة لبعض املشاريع، 
مشــددا علــى أن انخفاض أســعار النفط 
ومحدودية املــوارد تعتبر من األســباب 
إلعــادة النظر في املشــاريع، وإن لم تكن 

السبب الرئيسي.
ميزانيات ضخمة

من جانبه، قال اخلبير واالستشــاري 
النفطي د.عبدالسميع بهبهاني ان الكويت 
بدأت جتني ثمار املشاريع النفطية الكبرى 
التي رصدت لها ميزانية ضخمة واملتمثلة 
في مشروع الوقود البيئي الذي يهدف إلى 
توســعة مصفاة ميناء عبداهللا ومصفاة 
مينــاء األحمدي بكلفة ٦ مليــارات دينار 
وســعة إنتاجية ٨٠٠ ألــف برميل يوميا، 
ومرافق استيراد الغاز املسال في منطقة 

الزور والحقا مشروع مصفاة الزور.
وذكــر بهبهاني ان مؤسســة البترول 
الكويتية وشركاتها التابعة عليها التركيز 
على عدد من األمور لتحقيق استراتيجيتها 
النفطية املتمثلة فــي زيادة قيمة الثروة 
النفطيــة لــدى البــالد وذلــك مــن خالل 

بعد سنوات طويلة من العمل واجلهد واملثابرة، بدأت مؤسسة البترول الكويتية في جنى ثمار مشاريعها النفطية الكبرى، وجنحت في افتتاح أكبر املشاريع املتمثلة في 
مشروع الوقود البيئي الضخم الذي يهدف إلى حتديث مصفاتي االحمدي وميناء عبداهللا وجعلهما مجمع تكرير متكامال، فضال عن مشروع استيراد الغاز املسال األكبر 
في العالم، كما يترقب القطاع احلدث االستثنائي املتمثل في افتتاح مصفاة الزور البالغة طاقتها ٦١٥ ألف برميل يوميا خالل املرحلة املقبلة. كل هذه املشاريع جنح القطاع 
النفطي في االستمرار بتنفيذها على الرغم من االزمات االقتصادية والتحديات التي واجهت الكويت والعالم كله جراء تفشى جائحة كورونا وما خلفته من انهيار اسعار 
النفــط واغالق املطارات حول العالم، ليثبت بذلك القطاع النفطي بأنه قلب الكويــت النابض باحلياة والقادر على مواجهة االزمات والتحديات بكل ثقة واقتدار، وبفضل 
قياداته النفطية التي تعمل ليال ونهارا خلدمة الكويت. اليوم يخطو القطاع النفطي نحو العاملية لتحقيق استراتيجية ٢٠٤٠ الهادفة إلى زيادة انتاج النفط اخلام والتكرير 
محليا وخارجيا.  خبراء نفطيون شــددوا لـ «األنباء» على ضرورة اســتقرار القطاع النفطي والنأي به بعيدا عن السياســة واملشاحنات التي ال فائدة منها، مؤكدين ان 
توجه «البترول» في تنفيذ عملية الدمج بني الشــركات النفطية ضروري ومهم، خاصة اذا متخض عنه رؤية جديدة حتقق رؤية املؤسســة والقطاع في املستقبل. وقالوا 
ان «مؤسسة البترول» وشركاتها تعتبر أكبر موظف للمواطنني في القطاع العام وذلك باعتبار القطاع النفطي القلب النابض باحلياة في الكويت.. وفيما يلي التفاصيل:

محمد الهاجريعبداحلميد العوضي عبدالسميع بهبهاني حمد التركيت

حمـد التركيت: 
جناح دمج الشركات النفطية 
ضروري إذا متخض عنـه رؤية 

جديدة للقطاع النفطي

بهبهـاني:  عبدالسميع 
متغيرات عــديدة سلبيــة 
حدثت في الصنـاعة النفطية 

بعد جائحة «كورونا»

عبداحلميد العوضـي: 
املشــاريع  تنفيــذ  تأخر 
الكويت  على  يضّيع  النفطية 

الفرصة واألرباح

محمد الهاجري:
النفطي  القطاع  مشكلة  حل 
واحد  كيان  إنشاء  في  يكمن 

تتبعه القطاعات التشغيلية

٥ مطالب ينبغي حتقيقها في «النفط»حتديات كبيرة تواجه قطاع التكرير

ذكر عبداحلميد العوضي ان قطاع التكرير سيواجه حتديات مستقبلية كبيرة، 
فلو نظرنــا إلى مصفاة ڤيتنام وهي عبارة عن مجمــع لتكرير النفط ومصنع 
للبتروكيماويات، قدرت اجلدوى االقتصادية للمشروع بعائد استثماري سنوي 
على رأس املال بحدود ١٥٪ في حقيقة األمر جند هذا املشــروع منذ بدء تشغيله 
التجاري عــام ٢٠١٩ وحتى اآلن لم يحقق أرباح، وفــي الكويت أغلقت مصفاة 

الشعيبة في مارس ٢٠١٧.
وأوضح العوضي انه مت تشــغيل مشــروع الوقود البيئي وقدرت اجلدوى 
االقتصادية للمشروع بعائد سنوي ١١٫٥٪، وفي الواقع فإن منتجات الوقود البيئي 
ومصفاة الزور من البنزين والديزل مثل Euro ٥/ Euro ٤ سيقل الطلب عليها في 
املستقبل القريب بسبب سعي العالم إلى تقليل انبعاث الغازات الضارة مثل ثاني 
اكسيد الكربون وغيرها للحد من ظاهرة االحتباس احلراري، هذه األمور ستؤثر 
سلبا على تشغيل املصافي العاملية ومن بينها املصافي الكويتية وسيؤدي حتما 
إلى خفض معدالت الطلب على النفط واستهالك املشتقات البترولية تباعا مترافقا 
باهتمام العالم املتزايد بالطاقة النظيفة والبطاريات الكهربائية خالل السنوات القادمة، 
ونرى ذلك من خالل زيادة استثمارات بعض الدول والشركات النفطية الكبرى 
في مجال الطاقة املتجددة من بينها أرامكو السعودية واكسون موبيل األميركية.

رصد حمــد التركيت ٥ مطالب يترقب حتقيقها في مؤسســة البتــرول الكويتية 
وشركاتها، وتتمثل في:

٭ أن تكون مؤسسة البترول بعيدة عن التدخالت السياسية واحملافظة على هذا املرفق 
احليوي وأن يتمتع هذا املرفق باستقاللية ومرونة في التحرك. 

٭ إجراء وتنفيذ املشاريع بعيدا عن الروتني احلكومي، وذلك لإلسراع في تنفيذ املشاريع 
املخطط لها وتنفيذها بالسرعة املطلوبة. 

٭ ان تعامل مؤسسة البترول الكويتية كجهة مستقلة إداريا وفنيا وماليا، خصخصة بعض 
القطاعات في مؤسسة البترول والتي مازالت تديرها املؤسسة مثل مشاريع اسطوانات غاز 
املستخدم في املنازل، حيث إن هذا املشروع مناسب طرحه للقطاع اخلاص للعمل على 
إيصال الغاز إلى املنازل عبر خطوط أنابيب، كما هو معمول به في مدينة األحمدي قبل 
٦٠ عاما، والعمل على إنشاء شركات مشاركة عامة وخاصة متخصصة في هذا النشاط.
٭ التفكير في إنشاء مشاريع نفطية في مواقع أخرى مثل شمال الكويت وبجوار ميناء 
مبارك وجزيرة بوبيان ونقل منتجاتها عبر خطوط أنابيب كما ينقل النفط اخلام حاليا 

من الشمال إلى اجلنوب.
٭ تفعيل سياسة اإلحالل الوظيفي بصورة أوسع واكبر الستيعاب القوى العاملة الشابة 

مستقبال في القطاع.

«مؤسسة البترول» وشركاتها جتني ثمار املشاريع النفطية الكبرى وتفتتح أكبرها على اإلطالق
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النفط الثقيل.. إجناز ملستقبل الكويت

املصاحب و١٧٠ ألف برميل من املياه، وبناء 
قدرة تخزينية في املوقع لتخزين ٣٠٠ ألف 
برميل من النفط الثقيل، وقدرة تخزينية 
أخرى في مواقع حظائر التصدير بسعة 
اســتيعابية تعادل ١٫٢ مليون برميل من 
النفط الثقيل، فضال عن بناء ٣٦٠ كيلومترا 
مــن األنابيب املخصصة لنقل النفط إلى 
منطقة التصدير، وكذلك نقل املياه والوقود 
املطلوبني للعمليات التشغيلية إلى املنشأة.
كما مت إنشــاء مبنــى حتكم لتصدير 
النفط اخلام، يحتوي على أحدث األجهزة 
والتكنولوجيا املتطورة لعمليات التحكم 
واملراقبة، فيما بلغ حجم األيدي العاملة 
باملشــروع في قمة الذروة ١٨ ألف عامل، 
وتطلب استخدام ٣٤ ألف طن من احلديد، 
وصب ٤٠٠ ألف متر مكعب من اخلرسانة.

انطالقة.. تطوير... وتصدير

مت البدء في تشغيل املشروع بالنصف 
الثاني من عام ٢٠١٩ بعد اســتكمال بناء 
منشأة اإلنتاج املركزية، تاله في ١٥ يناير 
٢٠٢٠ البدء بضخ البخار في مجموعة من 
اآلبار وبشكل تدريجي، إلى أن بدأ إنتاج 
النفط وإرســاله ملنشأة اإلنتاج املركزية 

في ٢٤ فبراير ٢٠٢٠.
ومنذ ذلك الوقت واإلنتاج باملشروع 
في تصاعد تدريجي، حيث إنه وبحلول 
نهايــة مايو ٢٠٢٠، بلغ معدل اإلنتاج ٣٨ 
ألــف برميل يوميا، ثم وصل إلى الذروة 
بإنتاج ٦٠ ألف برميل يوميا بحلول شهر 

سبتمبر ٢٠٢٠.

وقد تضمن املخطط األولي حفر ١٥١٨ بئرا.
وحددت استراتيجية الشركة إنتاج ٦٠ 
ألف برميل مــن النفط الثقيل يوميا من 
احلقل كمرحلة أولى، على أن تتم معاجلة 
هــذا النفط فــي مصفاة الــزور اجلديدة 
لإلسهام بإنتاج الوقود البيئي املنخفض 
الكبريت وتزويده حملطات توليد الكهرباء 
في الكويت، وأن يتم في تلك االثناء وقبل 
اكتمال مصفاة الزور، تصدير النفط الثقيل 
للســوق العاملي كعالمة جتارية جديدة 
للكويت تسهم في تنويع منتجات الدولة 

من النفط اخلام.
واشتمل املشروع كذلك على بناء منشأة 
اإلنتاج املركزية بطاقة معاجلة استيعابية 
تعادل ٦٠ ألــف برميل من النفط الثقيل 
يوميا و١٢ مليون قــدم مربعة من الغاز 

العلمية لتطوير وإنتــاج هذا النوع من 
النفط، حيث شــمل ذلك اختبار عدد من 
تقنيــات اإلنتاج، ومنهــا اإلنتاج األولي 
وحقن البخــار، وبناء علــى نتائج تلك 
االختبــارات التجريبيــة املتعددة، تقرر 
تطويــر النفط الثقيل فــي حقل جنوب 
الرتقة مبرحلته األولــى باتباع تقنيتي 
حقن البخار متعدد الدورات، وحقن البخار 

املتواصل.
مشروع حقل الرتقة

بعد اســتكمال كل الدراســات الفنية 
والهندسية التفصيلية ذات الصلة، وقعت 
الشــركة في عام ٢٠١٥ عقد مشروع بناء 
منشأة اإلنتاج املركزية في حقل جنوب 
الرتقة مبنطقة عمليات شــمال الكويت، 

مت اكتشاف النفط الثقيل ألول مرة في 
الكويت عام ١٩٧٩، وذلك من خالل حفر أول 
بئر استكشافية في حقل جنوب الرتقة.
بعد ذلك، قامت شــركة نفط الكويت 
بتطوير برنامجني جتريبيني لإلنتاج عامي 
١٩٨٢ و١٩٨٤، وجــاءت النتائج واعدة في 
حينه لوال توقف كل العمليات التطويرية 

نتيجة الغزو العراقي في سنة ١٩٩٠.
وفــي عام ٢٠٠٦، أعادت شــركة نفط 
الكويت إحياء هذا املشروع مجددا ليكون 
إحدى ركائز خطتها االستراتيجية طويلة 
املــدى، لكن وألن مكمن فارس الســفلي 
الواقع في حقل جنوب الرتقة ميثل أحد 
أكثر املكامن الرسوبية تعقيدا رغم ضحالة 
عمقه، فقد لزم الشــركة إجراء املزيد من 
االختبارات التجريبية لتقييم أفضل الطرق 

إضافــة إلى ذلك، فــإن للنفط الثقيل 
دورا مهما في تقليص االستهالك احمللي 
للمحروقات من نفط التصدير الكويتي 
واملشــتقات األخرى، وبالتالي توفيرها 
للتصدير إلى الســوق العاملي، ما مينح 
الكويــت الفرصة لبيعهــا بعوائد أكبر، 
وبالتالــي فإن إنتاج النفط الثقيل ميكن 
الكويت من تنويع أصناف النفط اخلام، 
بعدما كانت تقتصــر ولعقود من الزمن 

على إنتاج نفط التصدير الكويتي.
كمــا يتمتــع النفــط الثقيــل بجودة 
نقاوة عالية ولديه ســوق خاص ويكثر 
الطلب عليه في بعض الصناعات، وهو 
مناسب جدا للعديد من املصافي اجلديدة 
واملتطورة، والسيما في األسواق اآلسيوية 

مثل الصني والهند وكوريا اجلنوبية.

من املهم فــي البداية أن نتعرف على 
النفط الثقيل، وهو نفط يتشكل نتيجة 
حتلل املواد العضوية كما هو احلال في 
النفط التقليــدي، حيث إنه وعند توافر 
حــرارة مــن ٦٥ إلــى ٨٠ درجــة مئوية، 
تنشــط بعض أنــواع البكتيريا احملللة 
للنفط اخلفيف، وتشكل نفطا ثقيال جدا 
يتواجد على أعماق قريبة من سطح األرض 

ال تتجاوز مئات األمتار.
يكون هذا النفط لزجا جدا، وفي بعض 
األحيان صلبا وغير قابل للجريان، علما 
أنه وبحســب التقييمات العاملية ألنواع 
النفوط، فإنه كلما كان معدل قياس كثافة 
النفط أقل من ٢٠ API على مقياس معهد 
البترول األميركــي، اعتبر عندها النفط 

ثقيال.
دور مستقبلي مهم

ميثل النفــط الثقيل أهمية كبرى في 
االنتاج مستقبال لشــركة نفط الكويت، 
حيث إنه يشكل فرصة استثمارية جديدة 
ومصدرا واعدا للطاقة، وبالتالي يعتبر 

هدفا استراتيجيا للشركة.
فمن حيث االستخدام، يحتوي النفط 
الثقيل على الكثير من املشــتقات، أهمها 
البنزيــن اخلفيــف والثقيــل، واللــذان 
يســتخدمان وقودا للسيارات، وبإضافة 
كيروسني خفيف يتم استخدامهما وقودا 
للمنازل، وفي احملركات النفاثة، كما ميكن 
استخراج زيوت التشحيم والقار والشمع 

واألسفلت منه.

شركة نفط الكويت استكملت األعمال وبدأت اإلنتاج والتصدير في أصعب الظروف

رغم الظروف االستثنائية التي فرضتها جائحة ڤيروس «كورونا املستجد» العاملية، والتي أثرت على كل القطاعات في الكويت كغيرها من 
الدول، وفي خضم األزمة التي نشأت عن انتشار هذا الڤيروس واإلجراءات التي ترافق معه، بقي الهم األساسي لدى شركة نفط الكويت 
متركزا على مواصلة مسيرة النجاحات، ال بل إهداء الكويت إجنازا ضخما تثبت فيه مدى قوة اإلرادة وصالبة التصميم اللتني تتمتع بهما. 
لذلك، ومن رحم األزمة، بدأت بشائر اإلجناز الكبير تظهر في بدايات عام ٢٠٢٠، عندما بدأ اإلنتاج الفعلي من مشروع النفط الثقيل 

في حقل جنوب الرتقة بشمال الكويت، والذي يعتبر أضخم مشروع نفطي في منطقة اخلليج، ومن بني األضخم على مستوى العالم.
ومنذ ذلك احلني واملشروع يتطور باستمرار، لتدخل الكويت عصرا جديدا من النفط، جاء نتيجة جهود دؤوبة بذلها أبناء شركة نفط 

الكويت لسنوات عديدة، ال بل لعقود عدة، حيث تعود قصة النفط الثقيل في الكويت إلى حقبة السبعينيات من القرن املاضي.
املقال التالي يروي قصة النفط الثقيل في الكويت منذ بدايته، ويتحدث عن مشروع النفط الثقيل الضخم، كما يحملنا معه إلى املستقبل 

الذي يبدو مبشرا بجميع املقاييس.

خطط مستقبلية إلنتاج ٢٧٠ ألف برميل
تهدف خطة شركة نفط الكويت للوصول 
بإنتاج النفط الثقيل من حقل جنوب الرتقة 
مستقبال إلى ٢٧٠ ألف برميل يوميا، وهذا 
التطلع استوجب خطة طويلة املدى ومرنة 
تستوعب البدء بهذا املشروع الضخم ومن 
ثم تأمني مرحلــة انتقالية آمنة للمراحل 
املستقبلية، مع ضمان احلفاظ على جودة 
التصاميم وتناسقها، باإلضافة إلى تزامن 
جتهيز وتوفير املعدات واألجهزة الالزمة 

لعمليات اإلنتاج.
لذلك، سعت الشركة العتماد أولى مراحل 
التوسعة للمشــروع مسبقا عن طريق 
استشاري فني يتمثل في شركة هندسية 
عاملية قامت بتجهيز تصاميم املشروع 

األولية التي مت تنفيذها حاليا.
هذه اخلطوة ســمحت للشركة بجدولة 
أعمال احلفر مع ترسية مناقصة توسيع 
شبكة أنابيب نقل النفط من اآلبار بالشكل 

الذي يضمن اســتمرار عمليات اإلنتاج 
والتوسع بها دون توقف.

إن االستمرار بالنجاح في تطوير النفط 
الثقيل بالكويت يحمل الكثير من التحديات 
والفرص فــي آن واحد من أجل حتقيق 
أقصى عائد ربحي للدولة، وذلك من خالل 
خفض التكاليف الرأسمالية والتشغيلية 
املرتبطة بتطوير النفط الثقيل والعمل على 

ذلك مع كبرى الشركات العاملية.

كما أن هناك فرصة لتحسني ورفع كفاءة 
العمل، ومن أجل ذلك، تعمل شركة نفط 
الكويت على دراسة العديد من املبادرات 
التي من شأنها املساهمة في تعظيم القيمة 
احلالية ملشروع النفط الثقيل وخلق قيمة 
مضافة للدولة، كما تدرس إمكانية استخدام 
الطاقة املتجددة كالطاقة الشمسية أو طاقة 
الرياح أوعن طريق االستفادة من تقنية 

.(COGEN) إنتاج الكهرباء

إجناز عاملي جديد في خفض حرق الغاز
لطاملا وضعت شركة نفط 
الكويت مســألة حماية البيئة 
واحلفــاظ عليهــا فــي صلب 
أولوياتها، وهي من الشركات 
النفطية القليلة في العالم التي 
جنحت في هذا اجلانب، حيث 
سعت إلى حتقيق ذلك في كل 
عملياتها وأنشطتها، كما أطلقت 
ونفــذت العديد مــن املبادرات 
واملشاريع والبرامج ذات الطابع 

البيئي.
فــي هــذا الســياق، قامت 
الشــركة بعــدة جهــود علــى 
مختلــف املســتويات، منها ما 
قامت به املجموعات العاملة في 
عمليات اإلنتاج والغاز، والتي 
عملت لسنوات لتحقيق هدف 
بيئــي مهم يتمثــل في خفض 
نسبة حرق الغاز في عملياتها 
املختلفــة، وجنحــت بشــكل 
تدريجي ومستدام في الوصول 
بتلك النسبة إلى أرقام متدنية 
قياسية انعكست إيجابا على 
البيئة في الكويت، وحققت بذلك 
عددا من األهداف التي حددتها 
قيادة البالد على مستوى الدولة 

وليس فقط ضمن الشركة.
وقــد القــى إجنــاز خفض 
النسبة الكثير من الثناء محليا 
وخارجيا، وســاهم في وضع 
دولــة الكويت ضمــن مصاف 
دول الصدارة في مجال خفض 
حرق الغاز املصاحب بالعمليات 
النفطية، والسيما في ترتيب 
الــدول األعضاء في الشــراكة 

الدولية بهذا اجلانب.
املقــال التالي يلقي الضوء 
على هذا األمر ويشــرح جهود 
الشركة، مع تعريف بالشراكة 

الدولية املذكورة.
تعريف اإلجناز

يجــب العلم في البداية أن 
اإلجناز الــذي نتحدث عنه لم 
يكــن وليــد اللحظــة، بل جاء 
نتيجة جهود بدأت منذ سنوات 
وشهدت خفضا تدريجيا لنسبة 
حــرق الغاز مــن ١٧٪  إلى أقل 
من ١٪. إال أن ما حصل في عام 
٢٠٢٠ هــو أن هــذا اإلجناز أقر 
به العالم، وأكده التقرير الذي 
أصدره البنك الدولي في إطار 
تقارير املتابعة التي يصدرها 
حول تقدم الدول األعضاء في 
الشراكة الدولية خلفض حرق 
الغاز، والذي جاء فيه أن دولة 
الكويت، والتي متثلها شــركة 
نفــط الكويت، واصلت وتيرة 

االنخفاض املســتمر في حرق 
الغاز حتى بلغت النســبة أقل 
من ١٪، لتحجز بذلك مكانا لها 
بني دول الصدارة على مستوى 
العالــم في هذا املجــال، حيث 
تقدمت عدة مراكز على قائمة 
أبرز الدول املنتجة للنفط في 

العالم مبجال حرق الغاز.
وفــي هذا الســياق، توجه 
املمثل املقيم ملكتب البنك الدولي 
فــي الكويت غســان اخلوجة 
بالتهنئــة إلى املســؤولني في 
شــركة نفط الكويت على هذا 
اإلجناز، مشددا على أن الشركة 
تألقت فــي أدائهــا ضمن هذه 
الشــراكة التي يشــرف عليها 
البنــك الدولــي، وذلــك رغــم 
الظــرف االســتثنائي الصعب 
الذي يعيش العالم بأسره حتت 
وطأته نتيجة انتشار ڤيروس 

«كورونا».
الشراكة الدولية

لنفهم أكثر مدى أهمية هذا 
اإلجناز على مســتوى العالم، 
علينا أن نتعرف على الشراكة 

الدولية املذكورة.
إن الشــراكة العاملية للحد 
مــن حرق الغاز هــي جزء من 
منظومة البنك الدولي، ومتثل 

شراكة عاملية غير ربحية بني 
القطاعني العام واخلاص، وتضم 
الكثير من الدول وكبرى شركات 

إنتاج النفط والغاز.
وتهــدف تلك املبــادرة إلى 
والشــركات  الــدول  إشــراك 
النفطيــة فــي إيجــاد حلــول 
مبتكرة تسهم في التغلب على 
العقبــات والتحديات الناجمة 
عن اســتخدام الغاز املصاحب 
للنفــط، حيث إنــه يتم حرق 
مليــارات األمتــار املكعبة من 
الغاز الطبيعي سنويا في مواقع 
إنتاج النفط حول العالم، وهو 
ما يتسبب في إهدار مصدر طاقة 
ثمــني ميكن اســتخدامه لدعم 
النمــو االقتصــادي والتنمية 

في العديد من الدول.
شــركة  إلــى  وبالنســبة 
نفــط الكويــت، ومتاشــيا مع 
اســتراتيجية ورؤية مؤسسة 
البترول الكويتية، فقد انضمت 
الشــركة إلى تلك الشراكة في 
أوائــل عام ٢٠١١ لتكون عضوا 
وشــريكا فاعال، وتوجت ذلك 
بالتوقيع على اتفاقية الشراكة 
بصورة رســمية في ٧ مارس 
٢٠١٢، لتصبح بذلك ممثلة لدولة 
الكويت في إطار حرصها الدائم 

على حماية البيئة.

الشــركة  أكــدت  وبهــذا 
حرصها على اتباع الشــفافية 
فــي تعامالتهــا املختلفــة، في 
إطار احلفاظ على سمعة دولة 
الكويت على املستوى العاملي، 
مع العلم أن دولة الكويت هي 
ثالث دولة في منطقة الشــرق 
إلى الشراكة  األوســط تنضم 
بعــد كل مــن العــراق وقطر، 
علما أن من أهداف شركة نفط 
الكويــت وقــف عمليات حرق 
الغاز الروتينية بصورة كاملة 

بحلول عام ٢٠٣٠.
 تفاصيل اجلهود

شهدت معدالت حرق الغاز 
في عمليات شركة نفط الكويت 
حتسنا كبيرا خالل الربع الثاني 
من الســنة املالية ٢٠٢٠/٢٠٢١، 
وقــد ســاعد ذلك علــى تقليل 
النسبة اإلجمالية حلرق الغاز 
منذ بداية العام وحتى سبتمبر 
٢٠٢٠ (مبــا فــي ذلــك وحــدة 
معاجلة الغاز احلمضي) لتكون 
أقل مــن ١٪، ما أدى إلى زيادة 
إيرادات الشركة وتقليل األضرار 
البيئية الناجمة عن حرق الغاز. 
فكعادتها، لم تدخر شركة نفط 
الكويت جهدا في املبادرة لكل 
مــا مــن شــأنه احلفــاظ على 
البيئة واالستثمار في شراكات 
ومبادرات حتافظ على الثروة 
النفطيــة وكل مــا يتصل بها، 
وذلك من خالل تبادل اخلبرات 
والتجارب بني مجموعة عمليات 
الغــاز والبنــك الدولي، والتي 
تضمنت نقل جتارب شركة نفط 
الكويت في احلفاظ على البيئة 
واستدامة اإلنتاج النفطي دون 
أي معوقات، واالســتفادة من 
حتقيق أقصى قدر من الفائدة 
مــن التقنيــات اجلديــدة فــي 
التعامل مع عمليات حرق الغاز.

وبنــاء على ذلــك، جنحت 
املجموعة فــي خفض معدالت 
حرق الغاز وحتقيق مركز متقدم 
في مؤشر احلد من حرق الغاز 
املصاحب على قائمة «الشراكة 
العاملية للحد من حرق الغاز» 
على مســتوى منطقة اخلليج 
ومنظمة «أوپيك» وكبار منتجي 
النفط في العالم، حيث حتسن 
مركــز الكويت إلــى املركز ٣٣ 
بعدما كانت في املركز ٢٨ خالل 
عام ٢٠١٨، علما أن الترتيب من 
األعلى إلى األدنى، ما يعني أن 
املركز األول هو األسوأ في هذه 

القائمة.

«نفط الكويت» بذلت جهودًا جبارة لتصبح الكويت بني دول الصدارة على مستوى العالم
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جوائز «املباني» 

مشاريع «املباني» في الكويت واملنطقة

«املباني»... سعي نحو الريادة في مجال استثمار 
وإدارة وتطوير املشاريع العقارية

«املباني» حتصد جوائز دولية وعاملية.. وتوسيع عالمة األڤنيوز التجارية إلى أقاليم جديدة
األڤنيوز - الكويت يعكس الصورة املثلى للتصميم املعماري احلديث

فندق والدورف أستوريا  - الكويت يعكس فخامة منطقة بريستيج في األڤنيوز  - الكويت
مت افتتاح فندق هيلتون جاردن إن  - خليج البحرين في الربع الثالث من عام ٢٠٢١

أكبر مركز ترفيهي مواجه للبحر في املرحلة الثانية من األڤنيوز - البحرين
األڤنيوز  - الرياض سيمثل الوجهة املثلى للتسوق والترفيه واإلقامة في اململكة العربية السعودية

مشروع أفنتورا ضمن تطوير مدينة جابر األحمد

جانب من التصميم الداخلي لفندق هيلتون جاردن إن - خليج البحرين

مشروع األڤنيوز - البحرين

فندق والدورف أستوريا

واثقة من احلفاظ على مسارها

حصدت املباني عدة جوائز دولية وعاملية لتضاف إلى رصيد إجنازات 
الشركة، وكانت كالتالي:

-أول شركة في الشرق األوسط حتصل على
 ISO شهادة اآليزو ألنظمة إدارة املرافق ٤١٠٠١:٢٠١٨

-جائزة التمويل الدولية

١-املطور العقاري األكثر ابتكارا: املباني - الكويت.
٢-أفضل مشروع جتاري: األڤنيوز - الكويت.

-جائزة العالمة التجارية العاملية لعام ٢٠٢٠

١-شركة املباني عن فئة التطوير العقاري.
٢-األڤنيوز عن فئة املراكز التجارية للتسوق.

-جائزة جمعية الشرق األوسط للعالقات العامة «ميبرا» لعام ٢٠٢٠

١-أفضل حملة إعالنية - الكويت حملة «ولهنا عليكم».
٢-أفضل حملة إعالنية لقطاع التجزئة حملة «ولهنا عليكم».

تعمل شركة املباني على 
تطوير العديد من املشاريع 
فــي الكويت وغيرها من دول 
املنطقة كمملكة البحرين واململكة 
العربية السعودية ودولة اإلمارات 
العربية املتحــدة، وذلك من خالل 
شــراكات إســتراتيجية فــي منطقة 

اخلليج.
وتشــكل رؤيــة الشــركة املدروســة 
والنجاح الهائل الذي حققه مشروع األڤنيوز 
في الكويت دافعا قويا لتشــييد العديد من 
املشاريع املشابهة في املنطقة، والتي من املتوقع 
أن يتم االنتهاء منها خالل السنوات الثالث املقبلة، 
كما تتفاوض الشركة على مشاريع عقارية أخرى 

في منطقة اخلليج ودول الوطن العربي.

املالمح الرئيسية ملشاريع املباني في الكويت:

األڤنيوز - الكويت

يعكس األڤنيــوز- الكويت الصــورة املثلى 
للتصميم املعماري احلديث، حيث يعد في الصدارة 
من حيث املساحة وعدد الزوار في الكويت واملنطقة. 
ويتضمــن األڤنيوز عدة مناطق مســتوحاة من 
األســاليب الهندسية احلديثة والكالسيكية على 
حد ســواء وتشمل فرســت أڤنيو، سكند أڤنيو، 
برســتيج، غراند أڤنيو، ســوكو، املول، السوق، 
األركيدز، غراند بالزا، اليكترا، الفوروم واجلاردنز.
واجلديــر بالذكر أنه قد تفضل األمير الراحل 
الشــيخ صباح األحمد اجلابــر الصباح - رحمه 
اهللا - بافتتاح املرحلــة األولى من األڤنيوز في 
عــام ٢٠٠٧. ثم مت افتتاح املرحلة الثانية في عام 
٢٠٠٨، وتبعهــا كل من منطقة برســتيج، غراند 
أڤنيو، سوكو، املول والسوق في عام ٢٠١٢. بينما 
افتتحت التوســعة اجلديــدة مبناطقها اخلمس: 
األركيدز، غراند بالزا، إليكترا، الفوروم واجلاردنز 

في عام ٢٠١٨.
يحتضن األڤنيوز العديد من العالمات التجارية 
العاملية واحمللية، باإلضافة إلى تشكيلة واسعة 
مــن املطاعم، كما يوفر األڤنيــوز لرواده جتربة 

ترفيهية فريدة من نوعها.
ويشــتمل األڤنيــوز- الكويت على مســاحة 
تأجيريــة إجماليــة تعــادل ٣٦٠٫٠٠٠ متر مربع، 
وما يزيد على ١٫١٠٠ متجر، باإلضافة إلى مواقف 
سيارات متعددة األدوار تتسع لـ ١٣٫٠٠٠ سيارة.

هيلتون جاردن إن - الكويت

يعد فندق هيلتون جاردن إن- الكويت أكبر 
فندق للعالمة التجارية في أوروبا والشرق األوسط 
وأفريقيــا، كمــا أنــه أول فندق متصل مباشــرة 
باألڤنيوز- الكويت مــن خالل منطقة الفوروم، 
ويضم ٣٨٥ غرفة تتضمن غرفا وأجنحة عائلية.
يقدم الفندق مجموعة من اخلدمات واملرافق، 
إلى جانب مطعم «توجذر& كو»، «ذي شــوب»، 
«جوس بار»، حمامات سباحة خارجية وجاكوزي. 
كما يتضمن الفندق قاعات خاصة باالجتماعات 

واملناسبات تتسع لـ ٢٤٠ شخصا.

والدورف أستوريا  -  الكويت

يتمتــع فندق والدورف أســتوريا- الكويت ذو 
اخلمس جنوم بتصميم فاخر وفريد من نوعه، كما 
يعكس فخامة منطقة برستيج في األڤنيوز املتصلة 

مباشرة بالفندق.
سيضم والدورف أستوريا- الكويت ٢٠٠ غرفة 
أنيقة وعصرية تتضمن ٤٤ جناحا من بينها جناحان 
رئاســيان وجناح واحد ملكي، باإلضافة إلى قاعات 
احتفاالت راقية، غرف اجتماعات ومؤمترات متطورة، 
مسبح وسبا راق، صالة ألعاب رياضية متاحة على 
مدار الساعة وناد لألطفال، إلى جانب خيارات متعددة 
ومطعم «روكا» الياباني املعاصر واملعروف عامليا.

وسيشــكل الفندق عند افتتاحه في الربع األول 
مــن ٢٠٢٢ وجهة جديدة للفنــادق الفاخرة وإضافة 

مهمة لألڤنيوز لتعزيز جتربة التسوق واإلقامة.
(J٣) أڤنتورا - الكويت

يعد أڤنتورا أحدث مشاريع الشركة ضمن نظام 
الشراكة بني القطاعني اخلاص والعام ما بني شركة 
املباني وحلفاء آخرين. يقع مشروع «أڤنتورا» ضمن 
تطوير مدينة جابر األحمد، بأرض متتد على مساحة 
٢١٧ ألف متر مربع، وسيضم املشروع املتوقع افتتاحه 
خــالل النصف الثاني من عــام ٢٠٢٤ مركزا جتاريا 
مبســاحة تأجيريــة متتد على نحــو ١٠٤ آالف متر 
مربع وتتضمن ٢٧٦ عنصرا سكنيا لـ ٦٫٧٠٠ اسرة، 
باإلضافــة الى العديــد من املرافــق واخلدمات مثل 
احلدائق، املــدارس، دور العبادة ومحالت جتارية. 
وجار تطوير أعمال التصميم وتسلم املوقع والبدء 

بتنفيذ األعمال اإلنشائية.

املالمح الرئيسية ملشاريع الشركة خارج الكويت:

مملكة البحرين
األڤنيوز - البحرين  - املرحلة الثانية

مت افتتاح األڤنيوز- البحرين عام ٢٠١٧ في موقع 
متميز بقلب العاصمة املنامة، وبأســلوب معماري 
فريد وتصميم مســتوحى مــن األڤنيوز- الكويت. 
ميتــد األڤنيــوز- البحرين على مســاحة تأجيرية 
إجمالية تبلــغ ٤٠٫٠٠٠ متر مربــع وواجهة بحرية 
متتد على طول ٦٠٠ متر، ويضم العديد من الوحدات 
االستثمارية واملطاعم، باإلضافة إلى توفير أنشطة 
الترفيــه العائلي من خالل دور الســينما وصاالت 

ألعاب لألطفال.
ستضيف املرحلة الثانية من األڤنيوز- البحرين 
نحو ٤٠٫٠٠٠ متر مربع إضافية من املساحة القابلة 
للتأجيــر، والتي ســتتضمن مزيجا مــن العناصر 
التجاريــة واملطاعم واملقاهــي، إلى جانب منطقتني 
ترفيهيتني وســوبر ماركت، باإلضافــة إلى مواقف 
سيارات في الطابق السفلي تتسع لـ ١٫٣٣٠ مركبة، 
لتبلغ املســاحة اإلجمالية القابلة للتأجير في كلتا 

املرحلتني نحو ٧٧٫٥٠٠ متر مربع.
وســتضم هذه املرحلــة مناطق جديــدة تتميز 
بتصاميــم خالبــة ســتقدم بدورها جتربة تســوق 
حديثة ومتنوعة، وهي: الفوروم، غراند بالزا، إليكترا 
والسوق، باإلضافة إلى توسعة غراند أڤنيو التي تشهد 
حضورا وإقباال كبيرا من زوار أالڤنيوز- البحرين، 
وستمتلك كل منطقة طابعها الفريد الذي يتم التعبير 

عنــه من خالل األســلوب املعماري املســتوحى من 
مفاهيم حديثة وثقافات متنوعة.

كما ستشــمل املرحلة الثانية جســرين للمشاة 
وتوســيع ممشــى الزوار اخلارجي املواجه للبحر 
مبساحة ٦٠٠ متر إضافي غربا على طول مياه خليج 
البحرين، ليصبح أكبر مركز ترفيهي ذي واجهة بحرية 
بطول إجمالي نحو 1.3 كم. وتهدف خطط التوسع إلى 
ضمان بقاء األڤنيوز- البحرين إحدى أفضل الوجهات 
السياحية املتكاملة للمواطنني واملقيمني والسائحني 
ورجال األعمال في منطقة اخلليج العربي وغيرها.

هيلتون جاردن إن - خليج البحرين

يضم فندق هيلتون جاردن إن- خليج البحرين 
والذي يعد ذا تصنيف األربع جنوم ١٩٧ غرفة وشقة 
فندقيــة. ويتمتــع مبوقع متميز ويتصل مباشــرة 
باألڤنيــوز- البحريــن. وقد مت افتتاحــه في الربع 

الثالث من عام ٢٠٢١.

اململكة العربية السعودية
األڤنيوز  - الرياض

يتميز مشــروع األڤنيــوز- الرياض مبوقع 
إستراتيجي متميز حيث يطل على تقاطع طريق 
امللك سلمان، طريق امللك فهد، وميتد على مساحة 
٣٩٠٫٠٠٠ متر مربع ومساحة تأجيرية تبلغ ٤٠٠٫٠٠٠ 
متر مربــع. ومن املتوقع أن يصبــح األڤنيوز- 
الريــاض إحدى أبــرز العالمــات االســتثمارية 
والتجارية في الشــرق األوســط، حيث سيضم 
فنادق، شــققا ســكنية، مرافق صحيــة، مكاتب 
ومواقف ســيارات تتســع لنحو ١٥٫٠٠٠ مركبة، 
مما ســيجعله الوجهة املثلى للتسوق والترفيه 

واإلقامة في اململكة العربية السعودية.

األڤنيوز - اخلبر

شهد املشروع تطورا ملحوظا، حيث مت االنتهاء 
من مرحلة التصاميم التفصيلية والتي جتســد 
انعكاسا ألحدث مدارس التصميم. ويقع املشروع 
في الركن الشمالي الغربي من تقاطع طريق امللك 
ســعود مع طريــق األمير ســلطان، وميتد على 
مساحة تأجيرية تبلغ ١٦٦٫٠٠٠ متر مربع. سيضم 
األڤنيوز- اخلبر مرافق جتارية وترفيهية وشققا 
ســكنية، باإلضافة إلى فنــادق ومكاتب ومرافق 

طبية، ومن املتوقع افتتاحه في عام ٢٠٢٤.

اإلمارات العربية املتحدة
األڤنيوز - الشارقة

يجســد مشروع األڤنيوز- الشــارقة شراكة 
إستراتيجية مع هيئة الشارقة لالستثمار والتطوير 
«شــروق» في دولــة اإلمارات العربيــة املتحدة، 
ويتميز املشــروع الذي يعكس جناح األڤنيوز- 
الكويت مبوقع إســتراتيجي على طريق الشيخ 
محمد بن زايد. وميتد األڤنيوز- الشــارقة على 
مساحة تبلغ ٦٥٫٥٦٣ مترا مربعا، حيث سيتضمن 
املشروع استثمار وتطوير ما يقارب ٥٥٫٠٠٠ متر 

مربع مساحة إجمالية متوقعة للتأجير.

تسعى شركة املباني نحو الريادة دائما في مجال استثمار وإدارة وتطوير املشروعات العقارية ضمن مشاريع جديدة ومبتكرة تخلق 
قيمة ملســاهميها واملجتمع، حيث تتميز هذه املشــاريع بخصائص ومواصفات عاملية من حيث اإلبداع، اجلودة والتميز في التصاميم، 

مع ضمان عوائد مجزية على االستثمار.
وقد مت إدراج املباني التي متتلك رأسمال مدفوع قدره 117.14 مليون دينار في القطاع العقاري بسوق الكويت لألوراق املالية منذ 

عام ١٩٩٩، كما أدرجت في مؤشــر الســوق األول في بورصة الكويت، باإلضافة إلى مؤشري FTSE EM وMSCI EM مما يخلق قيمة 
أكبر لسهم الشركة ويعزز السيولة في السوق.

إستراتيجية التوسع والتنوع

متتلك شركة املباني القدرة على أن حتوز الثقة كونها الرائدة في القطاع العقاري والتحالفات اإلستراتيجية والشراكات 
العاملية التي انبثق عنها العديد من الشركات العاملة مبختلف املجاالت، وقد أسهم هذا النجاح في شق طريق املباني في 

مجال الضيافة على مستوى الشرق األوسط (احمللي واإلقليمي).
وتســير املباني في إستراتيجيتها األساســية التي تبناها مجلس اإلدارة منذ بداية انطالقها للتوسع والتنوع في 

أنشطة واستثمارات الشركة، باإلضافة إلى مواصلة التركيز على توسيع عالمة األڤنيوز التجارية إلى أقاليم جديدة، 
واستهداف فئات أصول أخرى في املناطق التي تتواجد بها وخصوصا في الكويت، وذلك من خالل البحث الدقيق 

عن أفضل الفرص االستثمارية والتحالف مع الشركات األخرى، لتطوير بعض املشروعات احلديثة التي يتطلبها 
السوق واقتناص الفرص االستثمارية ضمن نشاط الشركة األكثر عائدا ومردودا ماليا.

منو في ظل حتديات (كوفيد - ١٩)

شــهد عام ٢٠٢٠ العديد من التحديات بســبب انتشــار جائحة (كوفيد -١٩)، والتي ألقت بظاللها على 
التأثير في أعمال شركة املباني، على غرار جميع املشغلني اآلخرين في األعمال املماثلة، ورغم التقلبات 

االقتصادية املستمرة فإن املباني واثقة من احلفاظ على مسارها وفي وضع جيد من النمو، حيث متكنت 
من تقليل اخلسائر الناجتة عن اإلغالق الكلي للحد من انتشار (كوفيد -١٩)، وحتقيق أرباح صافية 

بلغت ٢١٫٧٦٩٫٣٩٨ مليون دينار (ما يعادل ٧٢ مليون دوالر أميركي) خالل السنة املالية لعام ٢٠٢٠.
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سوفت» في رفع مستوى اخلدمات 
التي تقدمها وعملت على تطويرها 
خصوصــا مبا يتماشــى مع عملية 
التعليم عن بعد، وذلك بهدف اثراء 
العالــي ولتحقيق اجلودة  التعليم 
والتميز فــي كل شــركاتها التابعة 
وعلى رأسها جامعة الشرق األوسط 
األمريكيــة (AUM) وكلية الشــرق 

.(ACM) األوسط األمريكية
دور ريادي في االقتصاد والتعليم

وفي حني اســتمر سهم «هيومن 
ســوفت» القابضــة بجــذب اهتمام 
احملافظ والصناديق احمللية واالقليمية 
والعاملية، كونها متثل احدى األسهم 
القيادية التي تقفز بسيولة البورصة 
عنــد حــدوث أي هزات في أســواق 
املال، تســتمر الشــركة في ترسيخ 
دورها كمؤسسة فاعلة في القطاعني 
االقتصــادي والتعليمــي، وفي بذل 
اجلهــود إلثراء مســيرتها من خالل 

AUM تلمع في التصنيفات والتقييمات العاملية
صنفــت مؤسســة Quacquarelli Symonds - (QS) العاملية جامعة 
الشــرق األوســط األمريكية ضمن أفضل اجلامعات فــي العالم، حيث 
احتلت مركزا مرموقا في فئة ٧٥١-٨٠٠ وفقا لتصنيف اجلامعات العاملي 

 .(QS World University Rankings ٢٠٢٢)
ويجعل هذا اإلجناز اجلديد AUM اجلامعة الرائدة في الكويت و٣٣ عربيا 

ومن بني أفضل ٣٪ من اجلامعات في العالم.
كما صنفت مؤسســة التاميز املختصة بتصنيف جامعات التعليم العالي 
Times Higher Education (THE) جامعة الشرق األوسط األمريكية (AUM) كأول 

جامعــة في الكويت والـ ٢٤ عربيــا وفقا لتصنيف (THE) للجامعات العربية 
.Times Higher Education Arab University Rankings ٢٠٢١

وعلــى صعيد آخر، جنحــت AUM في احلصول علــى تقييم ٥ جنوم من 
مؤسســة Quacquarelli Symonds (QS) العامليــة. كمــا منحت اجلامعة أيضا 
 ،Teaching أعلى درجة تقييم من ٥ جنوم في املعايير التالية: جودة التعليم
 ،Internationalization الطابع العاملي ،Academic Development التطوير األكادميي
 ،Online Learning التعليــم عبر األونالين ،Employability توظيــف اخلريجني

.Inclusiveness وشمولية االهتمام بالطلبة ،Facilities املرافق واخلدمات

«هيومن سوفت»
رؤية ثاقبة.. تطور مستمر ومنو مستدام

منــذ نشــأتها عــام ١٩٩٤، حترص 
«هيومن سوفت» من خالل مؤسسات 
التعليم التابعة لها على ترسيخ ثقافة 
االبتكار في الشركات التابعة لها والتي 
تأتي متاشيا مع رؤيتها في توفير بيئة 
تعليمية صحيــة ومتكاملة لطلبتها، 
وفي خلق جيل مسؤول قادر على بناء 
اقتصاد معرفي مزدهر قائم على اإلبداع 

واالبتكار.
وبالرغــم من أن عــام ٢٠٢١ لم يكن 
أقل اســتثنائيا من عام ٢٠٢٠ بســبب 
استمرار تداعيات جائحة كوفيد-١٩، اال 
أنه كان عاما مثمرا ومليئا باإلجنازات. 
فقد أثبتت هيومن ســوفت مرة أخرى 
صمودها ومرونتها مبواجهة التحديات 

والظروف االستثنائية.
«هيومن سوفت».. سهم قيادي في بورصة 

الكويت واألكثر استقطابًا للمستثمرين األجانب

تســتمر شــركة «هيومن سوفت» 
القابضة بإحــراز املزيد من النجاحات 
واإلجنازات في أســواق املــال احمللية 
واإلقليمية. فقد برزت «هيومن سوفت» 
القابضة كالشــركة األكثر اســتقطابا 
للمســتثمرين األجانب وذلك بحسب 
املوقع الرسمي لشركة املقاصة الكويتية، 
وذلــك فيمــا يتعلــق بأكبــر حصص 
وملكيــات للمســتثمرين األجانب في 
الشــركات الكويتية املمتــازة املدرجة 
في بورصة الكويت عن منو امللكيات الى 
مستويات استراتيجية غير مسبوقة. 
وبالرغم من الصعوبات التي شهدها 
القطاع االقتصادي والتحديات العاملية 
الناجتة عن أزمة كورونا، اال أن «هيومن 
سوفت» استطاعت أن حتافظ على أدائها 
املالي القوي، وأن حتقق ثباتا واضحا 
واستقرارا ماليا خضع لتحديات عديدة 
بدءا من تقلبات األسواق، وصوال الى 
ما تشــهده املنطقة والعالم من أحداث 
وجمود اقتصادي تتسبب بهما الظروف 
الصحية الطارئة. وبالتالي استطاعت 
الشركة أن تبقى الفرصة االستثمارية 
األكثر جاذبية في األســواق الناشــئة 
الواعــدة ومحــط أنظار املســتثمرين 

الدوليني.
«هيومن سوفت»

بيئة استثمارية آمنة وموثوق بها

إن جنــاح العالقة االســتثمارية 
الوثيقــة بــني «هيومــن ســوفت» 
واملســاهمني، يأتــي نتيجة العتماد 

تقدمي أفضل املمارسات الناجحة في 
إدارة الشركات التابعة لها وحتقيق 
االســتدامة، وتطوير قطاع التعليم 
واالرتقاء به، وبالتالي تزويد املجتمع 
بكوادر متخصصة ذات كفاءات معرفية 
ومهنيــة عالية قــادرة على حتقيق 
اجنازات حقيقيــة وطويلة األمد في 

مختلف املجاالت.
«هيومن سوفت» 

تلتزم بتعزيز مفهوم املسؤولية االجتماعية 

حققت AUM، أحد أكبر املؤسسات 
التابعة لشركة هيومن سوفت، مركزا 
مرموقا على مســتوى اجلامعات في 
الكويت، واملركز ٢٢ في العالم العربي، 
واملركز ٣٠٢ على مستوى العالم، وذلك 
في تصنيف اجلامعات اخلضراء العاملي 
 «UI GreenMetric World University
Rankings»، والذي شاركت فيه جامعات 
مختلفــة من أكثر مــن ٨٤ دولة حول 

العالم. 

الشــركة نهجــا قائما علــى تطبيق 
أفضــل املمارســات واخلدمات التي 
تضمن لها معادالت أرباح مستقرة، 
وذلــك نتيجة لــألداء املالي القوي، 
والتباع ركائز أساسية ضمن خطة 
استراتيجية للمحافظة على النتائج 
اجليدة والنمو املستدام، والتي تشمل: 
التميز األكادميي، الكفاءة التشغيلية، 
قيمة املساهمني، وتوطيد العالقات 
مع املســتثمرين. وعليــه أصبحت 
الشــركة املالذ اآلمن للمســتثمرين 
األجانب مما جعلها حتى اآلن في منأى 
عن التقلبــات الكبيرة واملضاربات 
العشوائية التي تشهدها البورصة 

في أوقات مختلفة.
ويأتــي األداء املالي القوي ضمن 
سلســلة اإلجنازات اجلديــدة التي 
حققتهــا الشــركة مؤخــرا نتيجــة 
لسياســات التطــور والتقــدم التي 
شملت كافة أعمالها السيما في القطاع 
التعليمي، حيث استثمرت «هيومن 

 ،UI GreenMetric ويعد تصنيف
أحد أهم التصنيفات العاملية التي تقيم 
اهتمام اجلامعات بالقضايا املتعلقة 
في التنمية االجتماعية واالستدامة 
البيئية، ومدى التزامها باملمارسات 
الصديقــة للبيئــة ونشــر ثقافتهــا 
والوعي بها داخــل احلرم اجلامعي 

واملجتمع. 
ومــع بدء جائحــة كورونا حول 
العالم، نظمت AUM محاضرة توعوية 
اســتباقية لطالبها وموظفيها حول 
 (Covid-١٩) الڤيــروس املســتجد
خصوصا أن منظمة الصحة العاملية 
كانت قد أعلنت أنه أصبح ميثل حالة 
طــوارئ صحيــة عاملية. كمــا ألقت 

AUM وACM الضــوء على طلبتهما 
وخريجيهما الذين بادروا للعمل في 
الصفوف األمامية ملساعدة الكويت 
على مواجهة األزمة الصحية الناجتة 

 .Covid-عن ١٩
ورغــم أن عمليــة التعليم للعام 
األكادميــي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ قــد جرت 
عبر األونالين، فقد نظمت املؤسسات 
التعليمية التابعة لهيومن ســوفت 
العديد من املبادرات والفعاليات عبر 
األونالين التي من شأنها احداث أثر 
إيجابي في املجتمع، نذكر منها بعض 
األمثلة: اليوم العاملي للمياه، توعية 
حول مرض السكري، اليوم العاملي 
للبيئة، لقاء رياضي افتراضي وإطالق 
منصة للتدريب عن بعد، واملعرض 
التوظيفي السابع التي قدمت الشركات 
من خالله ما يقارب ١٥٠٠ فرصة عمل 

 .ACMو AUM الى طلبة وخريجي

كلية الشرق األوسط األمريكية تطرح 
ثالثة تخصصات في تكنولوجيا الهندسة 

ضمن خطتهــا التطويرية للعام 
األكادميي اجلديد ٢٠٢١ - ٢٠٢٢، طرحت 
 (ACM) كلية الشرق األوسط األمريكية
ثالثــة تخصصات، هي: تكنولوجيا 
هندسة البترول وتكنولوجيا الهندسة 
الكيميائيــة وتكنولوجيا الهندســة 
املدنية، لتنضــم الى برامج الدبلوم 

في قسم الهندسة والتكنولوجيا. 
وقد حرصــت الكلية علــى بناء 
عالقــات وطيــدة مع الشــركات في 
قطاع الهندسة بجميع فروعها وذلك 
مــن خالل مركــز التطوير الوظيفي 
«توطــني» في ACM. ويوفــر املركز 
للطلبة نشاطات متنوعة في التطوير 
املهني، كما يساعد الطلبة واخلريجني 
على ايجاد أفضل فرص العمل التي 
تتناســب مع طموحاتهــم وذلك من 
خالل تنظيــم املعــارض الوظيفية 
وتوظيفهم في الشركات. كما تشمل 
اخلدمــات التي يقدمها املركز: ورش 
العمل، الدورات التدريبية، الندوات، 

والزيارات امليدانية.
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