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التميز
تواصل استراتيجيتها في تسريع المشاريع التكنولوجية الناشئة ودفع المواهب نحو
ّ

«زين» ُتطلق النسخة الخامسة من برنامجها Zain Great Idea
�أطلقت جمموعة «زي��ن» الن�سخة
اخلام�سة من برناجمها املبتكر
 Zain Great Ideaلت�رسيع
وتطوير امل�شاريع التكنولوجية
النا�شئة ،والذي تفتح ال�رشكة من
خالله �آفاق ًا جديدة �أمام جمتمع
ريادة الأعمال يف الكويت.وذكرت
ال�رشكة يف بيان �صحايف �أنها
�أعلنت الإط�لاق الر�سمي للن�سخة
اخلام�سة من برناجمها املبتكر
على هام�ش الفعالية التي �أقامتها
يف م��رك��ز زي��ن ل�ل�إب��داع ZINC
مبقرها الرئي�سي يف ال�شويخ،
وال��ت��ي �شهدت ح�ضور الرئي�س
التنفيذي للعالقات واالت�صاالت
يف ��شرك��ة زي���ن ال��ك��وي��ت وليد
اخل�����ش��ت��ي ،وم��دي��ر اال�ستدامة
واالبتكار يف �رشكة زين الكويت
هيا املانع ،وم�ؤ�س�س Brilliant
 Labندا الديحاين ،واملبادرين
م��ن خ� ّ�ري��ج��ي الن�سخ ال�سابقة
م��ن ال�برن��ام��ج ،وجم��م��وع��ة من
ال�شخ�صيات البارزة يف جمتمع
ريادة الأعمال الكويتي.
وبينت زي��ن �أن برنامج Zain
ُ Great Ideaيعترب واحد ًا من �أكرث
املبادرات التي �أطلقتها ال�رشكة
جن��اح�� ًا يف ب��ي��ئ��ة الأع���م���ال يف
الكويت ،كجزء من ا�سرتاتيجيتها
املتكاملة لدعم االبتكار وريادة
الأعمال.
و�أف��ادت ال�رشكة �أنها وعلى مدى
�أربعة موا�سم ناجحة ،قامت من

,,

الخشتي :زين
أخذت بيد 500
مبادر كويتي
خالل السنوات
العشر األخيرة

• اخل�شتي والديحاين خالل الإعالن عن �إطالق الن�سخة اخلام�سة من الربنامج

خ�لال ه��ذا الربنامج باحت�ضان
وتدريب مئات ال�شباب الكويتيني
املبدعني مم��ن لديهم م�شاريع
�صغرية ومتو�سطة ناجحة حتى
هذا �أم�س ،حيث ت�ضع زين ت�شجيع
جمتمع ري���ادة الأع��م��ال املحلّي
وت��زوي��ده ب��امل��وارد ال�لازم��ة يف
قدمة �أولوياتها.
ُم ّ
و�أو�ضحت ال�رشكة �أنها �أطلقت
برنامج  ZGIلت�رسيع وتطوير

مساهمو «صيرفة» يقرون

االنسحاب االختياري من البورصة
وافقت اجلمعية العامة العادية لل�رشكة الكويتية البحرينية
لل�صريفة الدولية على بنود جدول الأعمال ،والتي جاء �أبرزها
االن�سحاب االختياري من بور�صة الكويت للأورق املالية.
وح�سب بيان ال�رشكة لبور�صة الكويت �أم�س ،ف�إن العمومية
تطرقت �أي�ض ًا �إلى املخالفات ال�صادرة من بنك الكويت املركزي
�ضد ال�رشكة والتي جاء �أولها توقيع جزاء مايل بـ� 12.50ألف
دينار ،ملخالفتها البند التا�سع ب�ش�أن مكافحة وغ�سيل الأموال
ومتويل الإرهاب.
وتطرق االجتماع �إلى توقيع جزاء «�إنذار كتابي» �ضد ال�رشكة
ملخالفتها تنفيذ متطلبات القرار رقم  5ل�سنة  2014ب�ش�أن
الالئحة التنفيذية اخلا�صة بقرارات جمل�س الأمن.
وكان جمل�س �إدارة ال�رشكة �أعلن يف �أبريل املا�ضي ،االن�سحاب
االختياري من بور�صة الكويت لـ� 3أ�سباب ،يتمثل �أولها يف
ارتفاع تكاليف ر�سوم الع�ضوية بال�رشكة الكويتية للمقا�صة،
والبور�صة دون فائدة تذكر على امل�ساهمني.
وذكر البيان �أن ال�سبب الثاين يكمن يف �أن ال�رشكة مملوكة
لأ�رسة واحدة بن�سبة  %81من ر�أ�س املال ومتثل ن�سبة %100
من �أع�ضاء جمل�س الإدارة ما يعني عدم القدرة على تداول الأ�سهم
اململوكة من قبلهم مبوجب املادة  195من قانون ال�رشكات رقم
 1ل�سنة � .2016أما ال�سبب الثالث فتمثل يف عدم وجود تداول
لأ�سهم ال�رشكة من امل�ساهمني املالكني لبقية الأ�سهم البالغة
 %19من ر�أ�س املال.
ويبلغ ر�أ�سمال ال�صريفة نحو  4.62ماليني دينار ،موزع ًا على
 46.2مليون �سهم بقيمة ا�سمية  100فل�س لل�سهم الوحد.
و�صريفة هي �رشكة م�ساهمة عامة مدرجة يف بور�صة الكويت
منذ يونيو  ،2006وتعمل يف قطاع التمويل املتنوع مع الرتكيز
على التمويل اال�ستهالكي.
وحققت �صريفة �أرباح ًا بقيمة � 125.81ألف دينار يف الن�صف
الأول من العام احلايل؛ مقابل �أرباح بقيمة � 30.73ألف دينار
للفرتة املماثلة بالعام املا�ضي ،بارتفاع ن�سبته .%309.4

تابعة لـ«متحدة» توقع عقد تمويل
مع أحد البنوك المصرية
وقعت �إحدى ال�رشكات التابعة
للعقارات املتحدة القاب�ضة
لال�ستثمارات املالية  -م�رص
اململوكة بالكامل ل�رشكة
العقارات املتحدة ،االثنني،
عقد متويل م�رصيف دوار ملدة
� 5سنوات ،مع البنك الأهلي
املتحد – م�رص بقيمة 250
مليون جنيه « 4.6ماليني
دينار» .و�أ�شارت العقارات
املتحدة يف بيان لبور�صة
الكويت �أم�س� ،إلى �أن القر�ض
لعدة �أغ��را���ض منها متويل
م�رشوع �أ�سوار ريزدن�س يف
القاهرة اجل��دي��دة ،مقابل
�شيكات م�ستحقة للتح�صيل
خا�صة بالوحدات املبيعة
وامل�����س��ل��م��ة يف امل����شروع
املذكور ،ملدة �رسيان عقد
التمويل.
وت��اب��ع��ت �أن �أث���ر التمويل
امل����صريف ���س��وف يظهر يف

البيانات املالية املجمعة
ل�رشكة العقارات املتحدة
بدء ًا من الربع الثالث لعام
.2019
ُي�شار �إلى �أن ال�رشكة املوقعة
للعقد هي �أ���س��وار املتحدة
لال�ستثمار العقاري ،وهي
�رشكة م�ساهمة م�رصية تابعة
ل�رشكة العقارات املتحدة
لال�ستثمارات املالية.
وكانت العقارات املتحدة
�أعلنت �أم�����س توقيع �رشكة
ت��اب��ع��ة ل��ه��ا ع��ق��د جتديد،
وزي���ادة مت��وي�لات م�رصفية
مع بنك بوبيان .وحتولت
العقارات املتحدة �إيجابي ًا
خالل الربع الثاين من العام
احل���ايل ،م�سجلة �أرب��اح�� ًا
بقيمة  1.63مليون دينار،
مقارنة بــ 2.46مليون دينار
يف ال��ف�ترة امل��ن��اظ��رة من
.2018

«نيكي» يصعد ألعلى مستوى
في  6أسابيع

الم�س امل�ؤ�رش نيكي القيا�سي �أعلى م�ستوى يف � 6أ�سابيع
يف بور�صة طوكيو ل�ل�أوراق املالية �أم�س ،و�صعدت �أ�سهم
�رشكات الت�صدير بف�ضل هبوط الني يف حني عزز ارتفاع
عائدات ال�سندات القطاع امل�رصيف .و�أنهى امل�ؤ�رش �أم�س
مرتفعا � %0.35إلى  21392.10نقطة بعدما الم�س 21438.35
نقطة ،وهو الأعلى منذ الأول من �أغ�سط�س .وارتفع � 161سهما
على امل�ؤ�رش نيكي مقابل تراجع � 64سهما.
وارتفع امل�ؤ�رش ل�ست جل�سات متتالية بدعم من انح�سار
خماوف احلرب التجارية بني الواليات املتحدة وال�صني ما
دفع الأ�سهم العاملية لل�صعود.
و�صعدت �أ�سهم �رشكات �صناعة ال�سيارات امل�صدرة مع هبوط
الني لأقل م�ستوى منذ �أوائل �أغ�سط�س مقابل الدوالر.
و�صعد �سهم تويوتا موتور  %1.3وهوندا موتور %2.4
و�سوبارو .%2.3
وارتفع �سهم ني�سان موتور  ،%3.7متفوقا على نظرائه بعد
�أنباء عن �أن الرئي�س التنفيذي لل�رشكة هريوتو �سايكاوا
�سي�ستقيل ،را�ضخا لل�ضغوط بعد اعرتافه باحل�صول على �أجر
زائد ب�شكل غري مالئم .وارتفع امل�ؤ�رش توبك�س الأو�سع نطاقا
� %0.44إلى  1557.99نقطة.

امل�شاريع التكنولوجية بالتعاون
م��ع ك��ل م��ن م�ؤ�س�سة Brilliant
 Labالكويتية التي تهدف �إلى
ت����سري��ع امل�����ش��اري��ع ال�صغرية
واملتو�سطة يف الكويت ،وم�ؤ�س�سة
 Mind The Bridgeاال�ست�شارية
ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي ت�����س��ع��ى �إل���ى
توفري بيئة عملية ذات معايري
عاملية لل�شباب البتكار وت�رسيع
م�شاريعهم ال�صغرية ،ومقرها

وادي ال�سيليكون ،وتتواجد يف كل
من �سان فران�سي�سكو ولندن.
وقال الرئي�س التنفيذي للعالقات
واالت�صاالت يف �رشكة زين الكويت
وليد اخل�شتي خالل الكلمة التي
نرحب
�ألقاها يف الفعالية« :
ّ
بكم جميع ًا يف مركز زين للإبداع
من�صتنا ُ
خ�ص�صة
 ،ZINCوهي
امل ّ
ّ
لت�شجيع كل من لديه ر�ؤية ُمتجددة
على ال�سعي نحو جمال اال�ستثمار

الرقمي والتفكري ب�شكل ُمبتكر
خارج امل�ألوف».
و�أ�ضاف اخل�شتي قائالً« :مركزنا
للإبداع مُي ّثل بيئة مفتوحة تدعم
اجلميع – خا�صةً ُ
املبادرين ال�شباب
– خللق �أفكار جديدة وتطويرها
�إلى فر�ص واعدة ،و�أم�س هو يوم
خا�ص وممُ يز بالن�سبة لنا ،حيث
نفخر بالإعالن عن الإطالق الر�سمي
للن�سخة اخلام�سة من برناجمنا

ُ
امل��ب��ت��ك��ر Zain Great Idea
لت�رسيع امل�شاريع التكنولوجية
النا�شئة».
وت��اب��ع ق��ائ�لا« :واكت�شفنا خالل
هذه الفرتة �أن  ZGIمل يكن جمرد
ُمبادرة للم�س�ؤولية االجتماعية،
بل �أكرث من ذلك بكثري».
وك�شف اخل�شتي �أن فريق العمل
امل�رشف على مبادرة هذا الربنامج
عمل بجهد خالل الفرتة ال�سابقة

على �إع����ادة ت�صميم الربنامج
بالكامل ،حيث تخطط ال�رشكة
�أن جتد يف امل�شاريع املت�أهلة
للن�سخة احلالية ما يتوافق مع
خططها اال�سرتاتيجية يف اخلدمات
ال��رق��م��ي��ة ،لتقدميها يف بيئة
الأعمال».
و�أك�����د �أن���ه���م يف ه���ذه احل��ال��ة
�سيكون ب�إمكانهم اال�ستفادة من
اال�ست�شارات ال�شخ�صية ،واحل�صول
على التوجيه ،واال�ستفادة من
العرو�ض ،وتعلّم اال�سرتاتيجيات
وغريها من خرباء زين يف العديد
من املجاالت التي تُ عترب �أ�سا�سية
وح��ي��وي��ة لأي ��شرك��ة ،ومنها
املبيعات ،الت�سويق ،العالقات
العامة ،ال�ش�ؤون القانونية،
ال�����ش��ب��ك��ات ،وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا
املعلومات ،واملزيد غريها».
وم��ن ناحيته ق��ال ن��دا الديحاين
م�ؤ�س�س « :Brilliant Labنحن
فخورون بهذه ال�رشاكة مع زين،
والتي امتدت على مدى �سبع �سنوات
ودربنا فيها �أكرث
ا�ستقبلنا
ّ
وطورنا ّ
م��ن  500م��ب��ادر تكنولوجي يف
الكويت ممن كانوا يبحثون عن
كيفية تطوير امل�شاريع اخلا�صة
بهم».
و�أ���ض��اف ق��ائ�لاً« :نتطلّع لهذه
ال�رشاكة اجل��دي��دة ه��ذا العام،
والتي نهدف من خاللها �إلى ت�رسيع
وت�أ�سي�س الأفكار املبتكرة ،ون�أمل
�أن نكون عند ح�سن ظن اجلميع».

حققت  41.2مليون دينار وفراً مالي ًا للمستهلكين

«التجارة» :إضافة مواد تموينية جديدة على البطاقة
دون تكلفة زائدة على الدولة
�أعلنت وزارة التجارة وال�صناعة،
�أم�����س� ،إ�ضافة �أ�صناف جديدة
على امل��واد املدرجة بالبطاقة
التموينية ،وا�ستبدال بع�ض املواد
الأخرى ،من دون �إ�ضافة �أي تكلفة
يف قيمة ال��دع��م امل��ق��دم ،وذلك
اعتبارا من مطلع �أكتوبر املقبل.
وق��ال��ت «ال���ت���ج���ارة» يف بيان
���ص��ح��ايف� ،إن وزي���ر التجارة
وال�صناعة وزير الدولة ل�ش�ؤون
اخلدمات خالد الرو�ضان �أ�صدر
ق��رارا باملواد اجلديدة امل�ضافة
بناء على درا�سة �أجرتها الوزارة
يف هذا ال�ش�أن وخل�صت �إلى نتائج
جرى ت�ضمينها يف القرار
و�أ���ش��ارت �إل��ى �أن ال��وف��ر املايل
ال�سنوي املتحقق للم�ستهلكني
نتيجة للقرار الوزاري الذي حمل

الرقم  355لعام  2019يف �ش�أن
املواد الغذائية للبطاقة التموينية
بلغ  41.297مليون دينار.
�أو�ضحت �أن القرار ت�ضمن زيادة
ح�صة ال��ط��ف��ل م��ن ع��ل��ب حليب
الأطفال من  8علب �إلى  10علب
لكل طفل بال�شهر من الوالدة حتى
�سن ال�سنتني و�إعفائه من جميع
امل��واد الأ�سا�سية واملتمثلة يف
«الأرز – العد�س – حليب البودرة
– الزيت – الدجاج – املعجون»
لأنه يف هذا ال�سن ال يعتمد الطفل
�إال على حليب الأطفال.
و�أ�شارت �إلى �أن عدد الأطفال الأقل
م��ن �سنتني بلغ  46709اطفال
و�إعفا�ؤهم من املواد الأ�سا�سية.
و�أ�ضافت �أن القرار ت�ضمن �إدراج
م��واد جديدة �إل��ى م��واد البطاقة

التموينية ب�سعر خمف�ض غري
م��دع��وم تت�ضمن حليب الأطفال
«نيدو  »1وحليب االطفال �ألوما «
 »1،2،3و انواع من حبوب الإفطار

وحليب برمياالك « »1،2،3وغذاء
الأط��ف��ال ب��رمي��االك قمح وحليب
وحليب الأطفال «الكتونك جولد»
وذل��ك �ضمن امل���واد التموينية
املخف�ضة.
وذكرت �أن هذه الأنواع من احلليب
�ستباع ب�أ�سعار خمف�ضة من قبل
ال�رشكة ول��ن تقدم ال���وزارة �أي
مبالغ دعم لها وتباع للم�ستهلك
�ضمن م��واد البطاقة التموينية
بن�سبة تقل عن «، 35% ، 38%
 »36%عن �سعر بيعها على �أرفف
اجلمعيات التعاونية .
و�أ���ش��ارت �إل��ى �إدراج مفروم حلم
البقر املجمد ومفروم حلم الغنم
املجمد ان��ت��اج الكويت وال��ذي
مت انتاجهما م��ن اج���ود �أن���واع
اللحم احلالل وم�ستويات اجلودة

العاملية و�إدراج حليب طازج
«طويل الأمد»  K.DDبحيث يباع
الليرت بـ 300فل�س ،و الربع لرت
بـ  85فل�سا.
وتابعت «التجارة» يف بيانها� ،أن
القرار ت�ضمن �أي�ضا �إدراج «�شاي
ليبتون ب�أنواعه املختلفة و�شاي
ري��د ليبل» ب�سعر خمف�ض �ضمن
مواد البطاقة التموينية ،م�ؤكدة
�أن �إدراج ه��ذه امل��واد ي�سهم يف
زيادة االختيارات �أمام امل�ستفيد
وت�أمني الأم��ن الغذائي للبالد،
بالإ�ضافة �إلى �إنه ال يكلف الدولة
�أي مبالغ دع��م �إ�ضافية لأنها
تباع ب�سعر خمف�ض غري مدعوم
وذلك ل�صالح امل�ستفيد احل�صول
على امل��ادة ب�سعر �أق��ل من �سعر
اجلمعيات التعاونية.

«كيبكو» تواصل زيادة أسهمها في «الخليج للتأمين»
�أعلنت بور�صة الكويت �رشاء ع�ضو
جمل�س �إدارة يف �رشكة م�شاريع
الكويت القاب�ضة «كيبكو» 1.40
مليون �سهم يف جمموعة اخلليج
للت�أمني ،وفق بيان �أم�س.وكانت
اخلليج للت�أمني قد �أعلنت يف
وقت �سابق من �أم�س ،عدم وجود
�أي ت��ط��ورات حدثت يف الفرتة
ال�سابقة� ،ساهمت يف حدوث
تداول غري اعتيادي على ال�سهم.

وح�سب البيان ،ف���إن ال�صفقة
متت االثنني ،ب�سعر  670فل�س ًا
لل�سهم ،و�إجمايل يقدر بـ938
�ألف دينار « 3.09ماليني دوالر».
ويبلغ ر�أ�س مال اخلليج للت�أمني
 18.70مليون ريال ،موزع ًا على
 187.04مليون �سهم ،بقيمة
ا�سمية  100فل�س لل�سهم الواحد.
وت�ستحوذ م�شاريع الكويت
على الن�صيب الأكرب من اخلليج

للت�أمني والبالغ  ،%44.70فيما
متتلك �رشكة فريفاك�س ال�رشق
االو���س��ط امل��ح��دودة %41.43
يف اخل��ل��ي��ج للت�أمني.وميثل
«كيبكو» يف جمل�س �إدارة «اخلليج
للت�أمني» � 3أ�سماء وه��م :فرقد
عبدالله ال�صانع «رئي�س جمل�س
الإدارة» ،في�صل حمد العيار
«نائب الرئي�س» ،وخالد �سعود
عبدالعزيز «ع�ضو».

السعودية ترحب بتقرير مشاورات المادة
الرابعة لـ«صندوق النقد» لعام 2019
رح���ب���ت وزارة امل��ال��ي��ة
ال�سعودية بتقرير م�شاورات
املادة الرابعة للمملكة لعام
 2019ال�����ص��ادر اخ��ي�را عن
�صندوق النقد الدويل .وا�شاد
التقرير بالتقدم الذي احرزته
اململكة يف تنفيذ برناجمها
اال�صالحي ال��ه��ادف ال��ى دعم
تنويع االقت�صاد والنمو ال�شامل
وخلق فر�ص العمل م�ؤكدا ان
اململكة ال تزال توا�صل تنفيذ
اال�صالحات الهادفة الى تقوية
االطار القانوين وحت�سني مناخ
االعمال.
وا�شار التقرير الى ان اال�صالحات
الهيكلية التي اجرتها احلكومة
�شملت قطاعات اال�سواق املالية
واال�ستثمار االجنبي واالط��ار
ال��ق��ان��وين ومم��ار���س��ة ان�شطة
االعمال واملن�ش�آت ال�صغرية
واملتو�سطة .كما ا�شار الى
ا�ستمرار تعايف االقت�صاد غري
النفطي حيث توقع ان تت�سارع
م��ع��دالت ال��ن��م��و لت�صل الى
 %2.9يف ع��ام  2019وه��و ما
تدعمه امل�ؤ�رشات االقت�صادية
االيجابية منذ بداية العام مبينا
ان ارت��ف��اع االن��ف��اق احلكومي
وزيادة الثقة يف االقت�صاد تدعم
الن�شاط االقت�صادي ويف الوقت

• حممد اجلدعان

نف�سه فان ت�أثري خروج العمالة
الوافدة على النمو االقت�صادي
�سيكون حمدودا.
واع��رب عن التوقع با�ستمرار
حت�سن معدالت النمو للقطاع
غ�ي�ر ال��ن��ف��ط��ي ع��ل��ى امل���دى
املتو�سط لتبلغ نحو  %3الى
 %3.2خالل ال�سنوات املقبلة
مع ا�ستمرار تنفيذ اال�صالحات
االقت�صادية .ونقلت الوكالة
عن وزي��ر املالية ال�سعودي
حممد اجلدعان القول «ان تقرير
�صندوق النقد ال��دويل ي�ؤكد
جمددا التقدم امللمو�س الذي
حت��رزه اململكة نتيجة تنفيذ

الكثري من اال�صالحات الهيكلية
امل��خ��ط��ط ل��ه��ا وف���ق ب��رام��ج
حتقيق ر�ؤية اململكة  2030وال
�سيما املتعلقة منها مبكافحة
الف�ساد وغ�سيل االموال ومتويل
االرهاب».
واو���ض��ح« :غالبية تو�صيات
تقرير م�شاورات املادة الرابعة
للمملكة لعام  2019تتوافق
م��ع م��ا اتخذته احلكومة من
ال��ت��داب�ير الكفيلة بتحقيق
اال�ستدامة املالية وفق اف�ضل
املمار�سات املعتمدة عامليا
ومنها ا���س��ت��م��رار ال��ت��ق��دم يف
ا���ص�لاح��ات رف��ع ك��ف��اءة ادارة
املالية العامة ،والعمل على
حتقيق اال�ستقرار املايل ودفع
معدالت النمو االقت�صادي».
يذكر ان وزارة املالية ال�سعودية
تتفق م��ع ت��ق��دي��رات الآف���اق
امل�ستقبلية للنمو االقت�صادي
على امل��دى املتو�سط ولكن
تختلف مع بع�ض التقديرات
االخرى الواردة يف التقرير مثل
تقديرات عجز امليزانية للعام
 2019وال�سنوات التالية لها
حيث ت�ؤكد ال���وزارة مت�سكها
بتحقيق م�ستهدفات برنامج
حتقيق ال��ت��وازن امل��ايل على
املدى املتو�سط.

وكانت بور�صة الكويت �أعلنت
الأح��د املا�ضي� ،رشاء م�شاريع
الكويت  1.232مليون �سهم يف
اخلليج للت�أمني ،ب�سعر 653
فل�س ًا لل�سهم ،ب�إجمايل يقدر
بـ� 804.7آالف دينار.
و�أعلنت جمموعة اخلليج �أول
�أم�����س ق��ي��ام وك��ال��ة الت�صنيف
االئتماين العاملية «�ستاندرد
�آن��د ب���ورز» بتثبيت الت�صنيف

االئتماين اخلا�ص باملجموعة
عند م�ستوى « »A -مع تعديل
النظرة امل�ستقبلية من «�سلبية»
�إلى «م�ستقرة».وارتفعت �أرباح
اخلليج للت�أمني  % 34.5يف
الربع الثاين من العام احلايل،
لت�صل �إلى  4.37ماليني دينار،
مقابل �أرباح بقيمة  3.25ماليني
دينار للفرتة املماثلة من العام
املا�ضي.

«أرامكو»  :الطرح المحلي أولي
ومستعدون إلدراج دولي

قال الرئي�س التنفيذي
ل�����ش�رك���ة �أرام����ك����و
ال�����س��ع��ودي��ة �أم�ي�ن
النا�رص �أم�س �إن الطرح
العام الأويل املحلي
لأ�سهم �رشكة النفط
احلكومية العمالقة
�سيكون �إدراجا �أوليا،
لكن ال�رشكة م�ستعدة
�أي�ضا لطرح دويل.
ون��ق��ل ال��ن��ا��صر يف
ح��دي��ث��ه لل�صحفيني
ع���ن وزي����ر الطاقة
ال�����س��ع��ودي اجلديد
قوله �إن الطرح العام
• �أمني النا�رص
الأويل �سيتم «قريبا
ج��دا» ،لكنه �أ�ضاف �أن القرار النهائي بخ�صو�ص توقيته
ومكانه يف يد احلكومة.
وق��ال الرئي�س التنفيذي ل�رشكة �أرامكو ال�سعودية �أمني
النا�رص �أم�س� ،إن �رشكة النفط العمالقة جاهزة لالكتتاب
العام لكنها تنتظر ال�ضوء الأخ�رض من احلكومة ،م�شريا �إلى
�أنها م�ستعدة لطرح الأ�سهم يف الداخل واخلارج.
و�أو�ضح النا�رص يف ت�رصيحات لل�صحافيني خالل م�شاركته
يف م�ؤمتر للطاقة يف العا�صمة الإماراتية �أبوظبي« ،نحن
ج��اه��زون» لكن االكتتاب العام «ق��رار حكومي» ،م�ضيفا
«الطرح الأويل �سيكون حمليا �إال �أننا �سنكون �أي�ضا م�ستعدين
لطرح خارجي».
وقال وزير الطاقة ال�سعودي الأمري عبدالعزيز بن �سلمان
�أم�س �إن بالده ت�ستهدف �إجراء الطرح العام الأويل ل�رشكة
النفط الوطنية العمالقة �أرامكو ال�سعودية «يف �أقرب وقت
ممكن».
وجتهز �أرامكو لبيع ح�صة ت�صل �إلى  %5بحلول -2020
 ،2021فيما قد يكون �أكرب طرح عام �أويل يف العامل .والطرح
العام الأويل ركيزة �أ�سا�سية خلطة �سعودية لتحقيق التحول
االقت�صادي جلذب اال�ستثمار الأجنبي والتنويع بعيدا عن
�إيرادات النفط

