
ق��ال ال��ص��ن��دوق ال��وط��ن��ي ل��رع��اي��ة وتنمية 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة الكويتي إن 
حجم اعتمادات الصندوق التمويلية املخصصة 
للمشاريع التي مت امل��واف��ق��ة عليها مبختلف 
القطاعات بلغ 167 مليون دينار كويتي )نحو 
551 مليون دوالر امريكي( منذ تأسيسه عام 

2013 وحتى نهاية أكتوبر املاضي.
ودع��ا مدير عام الصندوق بالتكليف مناف 
املنيفي في لقاء مع وكالة األنباء الكويتية )كونا( 
ام��س  االثنني املبادرين من أصحاب املشاريع 
الصغيرة واملتوسطة لتسجيل مشاريعهم 
بالسجل الوطني للمشاريع لالستفادة من 

برامج الصندوق املختلفة.
وأضاف املنيفي أن الصندوق بدأ منذ األسبوع 
األول من ديسمبر بتلقي طلبات تسجيل املشاريع 
بعد اإلعالن رسميا عن إطالق السجل الوطني 
للمشاريع الصغيرة وامل��ت��وس��ط��ة وص��دور 
الالئحة التنفيذية للصندوق املتضمنة التعريف 

املوحد للمشروعات الصغيرة واملتوسطة.
وذك��ر أن السجل الوطني سيكون القاعدة 
ال��رئ��ي��س��ي��ة ل��ق��ط��اع امل���ش���اري���ع ال��ص��غ��ي��رة 
واملتوسطة جلميع اخل��دم��ات والبرامج التي 
يقدمها الصندوق موضحا أن التعريف املوحد 
ال��ذي وضعه الصندوق للمشاريع الصغيرة 
واملتوسطة راعى املكونات الثالثة ألي مشروع 

وهي االيرادات واالصول وعدد العمالة.
وبني أنه مت استخدام هذه املعايير لوضع 
تعريف موحد للمشاريع الصغيرة واملتوسطة إذ 

أظهرت التجارب أن اعتماد معيار واحد فقط من 
هذه املعايير لوضع تعريف للمشروع الصغير 
واملتوسط غير كاف مؤكدا أن مطابقة املؤسسات 
للتعريف اجلديد يعد أساسا الستخراج شهادة 
لهذه املؤسسات كي يتم تسجيلها في السجل 
ال��وط��ن��ي للمشاريع الصغيرة واملتوسطة 

االستفادة من مميزاته.
وأوض���ح املنيفي أن التعريفات اجل��دي��دة 
للمشاريع الصغيرة واملتوسطة املعتمدة عرفت 
امل��ش��اري��ع الصغيرة بتلك التي ال يزيد عدد 
موظفيها عن 50 عامال وال تتجاوز أصولها 250 
ألف دينار )نحو 825 ألف دوالر( وال تتجاوز 
إيراداتها 750 أل��ف دينار )نحو 4ر2 مليون 

دوالر(.
وع��ن التعاريف اجلديدة أف��اد ب��أن تعريف 
املشاريع املتوسطة هي التي ال يقل عدد العاملني 
بها عن 51 عامال وال يزيد عن 150 عامال وال 
تتجاوز أصولها 500 أل��ف دينار )نحو 6ر1 
مليون دوالر( وال تتجاوز إيراداتها 5ر1 مليون 
دينار )نحو 8ر4 مليون دوالر( على أن يكون 
املشروع مستقال وغير تابع لكيان قانوني اخر 
وإذا ارتبط بكيان قانوني آخر يعتمد إجمالي 

أصول تلك الكيانات بالتعريف.
وقال إن السجل الوطني هو نافذة للمشاريع 
الصغيرة واملتوسطة للتسجيل واستخراج 
شهادة بتعريفهم كمشروع صغير أو متوسط 
لتقدميها للجهات احلكومية كوثيقة بأن 

املشروع مطابق ملعايير الصندوق الوطني.

واعتبر أن أه��داف السجل الوطني تعريف 
امل��ش��روع واالس��ت��ف��ادة م��ن اخل��دم��ات املتعددة 
التي ميكن للصندوق أن يقدمها كاالستفادة من 
برامج الصندوق والتدريب وحاضنات األعمال 
وتوفير االراضي واملساحات والتفرغ التجاري 
والبرامج التمويلية وغيرها من اخلدمات التي 
تعزز م��ن ال��ق��درات التنافسية للمشروعات 

املسجلة.
وب��ني املنيفي أن السجل الوطني من شأنه 

أن يسهم في ايجاد قاعدة بيانات إحصائية 
لدى الصندوق تشمل عدد املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة ومنتجاتها وف��ي أي القطاعات 
االقتصادية واالنتاجية تعمل ما يساعده في 
اعتماد هذه االحصاءات عند وضع السياسات 

العامة واتخاذ القرار.
وق��ال إن التسجيل في السجل الوطني يتم 
عبر املوقع اإللكتروني للصندوق مشيرا الى 
إقبال ملحوظ من قبل املبادرين على الصندوق 

خصوصا ف��ي ال��ف��ت��رة ال��ت��ي تلت التعديالت 
التشريعية على ق��ان��ون إن��ش��اء ال��ص��ن��دوق.
وذكر أنه في الفترة املمتدة من نهاية شهر مايو 
املاضي وحتى نهاية أكتوبر املاضي قيمت إدارة 
الصندوق نحو 1242 مشروعا ومتت املوافقة 
على نحو 338 مشروعا منها مقارنة ب912 
لكامل السنة املالية )2018/2017( التي مت 

املوافقة فيها على 350 مشروعا.
وأوض���ح املنيفي أن��ه مت تشغيل النظام 
اإللكتروني لتسجيل وقبول املبادرين ليمكن 
املسؤولني من متابعة ملفات مشاريع املبادرين 
ومعرفة أي االدارات تأخرت في ح��ال وجود 

تأخير.
وعزا التأخير الذي شاب تقييم بعض امللفات 
ف��ي مطلع شهر أغسطس امل��اض��ي إل��ى ايقاف 
حركة الصندوق بسبب التعديالت التشريعية 
على قانون انشائه التي متت في شهري أبريل 
ومايو املاضيني.وعن القطاع الصناعي أفاد 
املنيفي بأن عدد املشروعات الصناعية املدعومة 
م��ن ال��ص��ن��دوق بلغ 137 م��ش��روع��ا صناعيا 
مؤكدا تشجيع ودع��م الصندوق لهذه القطاع 
والقطاعات االخ��رى كافة خصوصا املشاريع 
التي تدعم االمن الغذائي والزراعي واملشاريع 
في قطاع التكنولوجيا موضحا ان “الصندوق 
ال يعطي أفضلية لقطاع على حساب قطاع اخر”.
وأكد أن الصندوق يعمل على إيجاد خدمات 
تعود بالنفع وامل���ردود املالي على املشاريع 
الصغيرة واملتوسطة فمنها على سبيل املثال 

ال��ت��ع��اون م��ع وزارة ال��ش��ؤون االجتماعية 
والعمل لتخصيص محالت محددة ومساحات 
في اجلمعيات التعاونية ملنتجات املشاريع 
الصغيرة وامل��ت��وس��ط��ة.ي��ذك��ر أن الصندوق 
الوطني لرعاية وتنمية املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة الكويتي أطلق رسميا يوم االثنني 
املاضي السجل الوطني للمشاريع الصغيرة 
واملتوسطة إضافة إلى التعريفات اجلديدة لهذه 

املشاريع. 

دعا املبادرين لتسجيل مشاريعهم واالستفادة من برامجه املختلفة

167 مليون دينار اعتمادات ملشاريع صغيرة ومتوسطة »الصندوق الوطني«: نحو 

العدساني أوضح أن األسواق اآلسيوية تظل محط أنظار املؤسسة

»البترول«: نستهدف تطوير انتاج النفط 
2040 الثقيل وفق استراتيجية 

قال الرئيس التنفيذي ملؤسسة البترول 
ن��زار العدساني أم��س  االثنني إن املؤسسة 
ت��س��ت��ه��دف ت��ط��وي��ر ان��ت��اج ال��ن��ف��ط الثقيل 
وحتويله إلى منتجات ذات قيمة عالية في 
األسواق وفق توجهاتها االستراتيجية لعام 

.2040
وأضاف العدساني في كلمة خالل افتتاح 
املؤمتر واملعرض الدولي الرابع للنفط الثقيل 
أن املؤسسة تراقب األسواق األفريقية ألنها 
حتمل ف��ي طياتها أس��واق��ا واع���دة الرتفاع 

الطلب على النفط.
وأوض���ح أن األس����واق اآلس��ي��وي��ة تظل 
محط أنظار املؤسسة كون احتياجها للطاقة 
مستمرا في املستقبل الفتا إل��ى أن تطوير 
انتاج النفط الثقيل يعد عامال مهما في رؤية 

املؤسسة.

وذك����ر أن ال��ق��ط��اع ال��ن��ف��ط��ي الكويتي 
يستهدف التوسع والنمو وفق التوجهات 
االستراتيجية لعام 2040 لتحقيق النقلة 
النوعية ما يتطلب االستغالل األمثل للموارد 
امل��ت��اح��ة م��ع ال��ت��ع��اون االس��ت��رات��ي��ج��ي مع 

الشركات في صناعة النفط والغاز.
وأفاد بأن الدول التي استعانت بالشركات 
األجنبية العمالقة ذات اخل��ب��رات الفنية 
والتكنولوجيا جنحت ف��ي رف��ع قدراتها 
االنتاجية بشكل واضح وفق شراكات سهلت 
بلوغ التوجهات االستراتيجية وحتقيق 

املشاريع التنموية املرسومة.
وب��ني أن ال��ق��درات الفنية والتكنولوجيا 
تعد من أهم العوامل املعنية بإحداث النقلة 
والتحول للتأقلم مع املستقبل ومواجهة 
التحديات ورف��ع االنتاجية بأعلى كفاءة 

م��ن النفط وال���غ���از.ورأى ال��ع��دس��ان��ي أن 
الطلب العاملي على الطاقة في منو مستمر 
ما يستدعي تطوير مختلف أن��واع الطاقة 
لضمان آمن لالمدادات وتوفير طاقة نظيفة 

للمستقبل.
ولفت إلى أن الوقود االحفوري هو األهم 
ضمن خليط الطاقة ما يستدعي االستمرار في 
االستثمار لتوفير الطاقة لاليفاء باحتياجات 
الطلب املتنامي في املستقبل وسط استمرار 
توجهات العالم التي تقصد خفض انبعاثات 

الكربون وتشجع انتاج الطاقات النظيفة.
وقال “أمامنا حتديات كبيرة في أسواق 
الطاقة تفرض تسريع وت��ي��رة االستثمار 
واملبادرة والتعاون لضمان أن تكون ضمن 
املقدمة مع بقية الشركات وسط بيئة يشتد 

فيها التنافس”.

»اجلزيرة«: دراسات مستمرة 
لسوق النقل اجلوي

38 نشاطًا  »التجارة«  تضيف 
جتاريًا جديدًا إلى أنشطة 

الدليل التجاري
أصدر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان امس  االثنني 
قرارا أضاف مبوجبه 38 نشاطا جتاريا للتصنيف احمللي وفقا 

للتصنيفات اخلليجية.
وقالت )التجارة( في بيان صحفي إن القرار الذي حمل رقم 
)2018/693( من شأنه خلق أسواقا أكثر حيوية وابتكارا على 

املدى البعيد لدفع النمو االقتصادي املستدام والشامل في البالد.
وأوضحت أن القرار سيعمل على إيجاد فرص عمل للخريجني 
اجلدد في سوق العمل عبر توفير مشاريع تشغيلية وتأهھيل 
منافس في السوقني احمللي واإلقليمي الفتة إلى أن العمل بالقرار 

يبدأ من تاريخ صدوره في اجلريدة الرسمية.
وأكدت )التجارة( حرصها على ترسيخ اإلمكانات التنافسية 
لتظل الكويت مركزا لوجستيا على قائمة أفضل الوجهات التي 
جتذب رواد األعمال ولتحقيق الرؤية األميرية السامية املعنية 

بتحويل الكويت إلى مركز مالي و جتاري.
وأوضحت أن القرار يأتي بناء على ق��رار مجلس ال��وزراء 
بشأن توصيات جلنة توحيد التصانيف التجارية لألنشطة 
االقتصادية بالكويت وبناء على القرار ال��وزاري بشأن تشكيل 
جلنة تصنيف األنشطة التجارية واملهنية واحلرفية وبناء على 
ما مت االتفاق عليه في جلنة تصنيف األنشطة التجارية واملهنية 

واحلرفية. 

 100 »أجيليتي«  تستثمر 
مليون دينار في قطاع 

التكنولوجيا اللوجيستية
قالت شركة )اجيليتي( الكويتية امس  اإلثنني إنها ستستثمر 100 
مليون دينار كويتي )نحو 330 مليون دوالر أمريكي( خالل الثالث 
سنوات املقبلة في قطاع التكنولوجيا اللوجيستية عبر إطالق منصة 

رقمية تستهدف إدارة العمليات ذات الصلة إلكترونيا.
وأف��ادت )اجيليتي( في إفصاح منشور على املوقع اإللكتروني 
لبورصة الكويت بأن املنصة التي تأتي ضمن خطتها نحو التحول 
الرقمي ستوفر امل��س��اع��دة للشركات الصغيرة ورج���ال االعمال 
واملستهلكني إدارة عملياتهم اللوجيستية عبر شبكة اإلنترنت 

وبوساطة األجهزة احملمولة.
وأوضحت أن الهدف من ه��ذا االستثمار هو املساعدة في تلبية 
احتياجات العمالء وتطوير أعمال التجارة اإللكترونية والشحن 
وأعمال التجارة الرقمية مضيفة أن��ه سينعكس على األث��ر املالي 

للشركة بحسب استخدامها في بياناتها خالل السنوات املقبلة.

 200 عضو مجلس إدارة يبيع 
ألف سهم بـ»الرابطة« 

أعلنت بورصة الكويت عن قيام عضو مجلس إدارة في شركة 
رابطة الكويت واخلليج للنقل ببيع 200 ألف سهم من أسهمه في 

الشركة.
وأوضحت البورصة في بيان على موقعها الرسمي، إن عملية البيع 
متت خالل تعامالت امس  االثنني، عبر عضو مجلس إدارة الشركة، 

يوسف سعيد إسماعيل دشتي.
وذك��رت أن عملية البيع متت لقاء سعر بلغ 95.15 فلس للسهم 

الواحد، لتبلغ قيمة الصفقة 19.03 ألف دينار )62.6 ألف دوالر(.

انتخاب »كامكو« ممثاًل قانونيًا 
لهيئة حملة سندات »كيبكو«

عقدت هيئة حملة س��ن��دات شركة مشاريع الكويت القابضة 
)كيبكو(، ال��ص��ادرة بقيمة 100 مليون دينار استحقاتق نوفمبر 
دد  2023، امس  االثنني، اجتماعها األول وفقاً للنصاب القانوني احملحُ

من قبل الشركة.
وأوضحت “كيبكو” في بيان للبورصة امس االثنني ، أن هيئة حملة 
السندات الصادرة عن الشركة اتخذت قراراً باعتماد نظام هيئة حملة 

السندات الصادرة عن “كيبكو”.
كما اعتمدت هيئة حملة سندات الشركة انتخاب شركة كامكو 
لالستثمار كممثل قانوني للهيئة ومنحها كافة الصالحيات الالزمة 

لتمثيل حملة السندات املذكورة.

توقعات بنمو كبير للقطاع باخلليج  مع تبني املستهلكني للتسوق اإللكتروني 

2023 9باملئة بحلول  14.2 مليار دوالر حجم سوق التجزئة في الكويت وتوقعات بنموه 
أش���ار تقرير ح��دي��ث إل��ى أن مبيعات 
التجزئة في دول اخلليج ستنمو بأكثر من 
24 مليار دوالر أمريكي خالل السنوات 
اخلمس املقبلة، وبنسبة %9 ف��ي دول��ة 

الكويتعلى وجه اخلصوص. 
وأش����ارت آخ��ر األرق����ام ال��ص��ادرة عن 
شركة يورومونيتر املتخصصة باألبحاث 
السوقية ال��دول��ي��ة أن ال��ك��وي��ت وعمان 
والسعودية واإلم����ارات تستعد وبقوة 
لالستفادة من منو الشهية االستهالكية 
امل��دف��وع��ة ب��األج��واء اجلميلة وال��زي��ادة 
السكانية وال��ن��م��و امل��ط��رد ف��ي القطاع 

السياحي ودخل األفراد. 
ومت اإلع��الن عن األرق��ام اجلديدة قبيل 
انعقاد قمة التجزئة، التي تقام حتت رعاية 
كرمية من صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راش��د آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس ال��وزراء حاكم دبي )رعاه 
ال��ل��ه(، وال��ت��ي تقام بالتعاون م��ع غرفة 
جتارة وصناعة دبي وميدان ون. وتعتبر 
القمة التي تقام في فندق أتالنتس نخلة 
دب��ي، أب��رز فعاليات التجزئة في املنطقة 
وحتظى مبشاركة حشد من أملع املتحدثني 

واملتخصصني في القطاع.
وف���ي ال��وق��ت احل��ال��ي، ت��ق��در صناعة 

ال��ت��ج��زئ��ة ف��ي ال��ك��وي��ت ب��ح��وال��ي 14.2 
مليار دوالر مع توقعات بنموها لتصل 
إل��ى 15.4 مليار دوالر بحلول 2023. 
وس��ت��واص��ل مبيعات احمل���ال التجارية 
سيطرتها على القطاع ب��ع��ائ��دات تصل 
إلى حوالي 14.1 مليار دوالر من السوق 
الكلي للكويت.ومع ذلك، تشير التوقعات 
إلى منو البيع )اخلارج عن نطاق املتجر(، 

والذييتضمن التسوق االلكتروني والبيع 
املباشر والتسوق عبر الهواتف والتواصل 
االجتماعي وال��ت��س��وق امل��ن��زل��ي، بنسبة 
تصل إل��ى %48 خ��الل الفترة من 2018 

الى 2023. 
وتعليقا على املوضوع، قال فهد كاظم، 
نائب الرئيس ل� ’ميدامنولز‘: “متاما كما 
أورد تقرير ي��ورو مونيتر، م��ن املتوقع 

منو قطاع التجزئة خالل السنوات املقبلة 
بالرغم من التباطؤ الذي يعيشه السوق. 
توقعاتنا للقطاع على املدى الطويل تبقى 

قوية وستواصل منوها حتى 2023”.
وأض��اف: “أحد أهم العناصر الداعمة 
لنمو القطاع هي املبادرات السباقة التي 
تتبناها احلكومات في سبيل تهيئة البنية 
التحتية ال��الزم��ة لنمو ال��ق��ط��اع ودع��م 

االستثمارات وب��ن��اء امل��واق��ع السياحية 
اجل��اذب��ة في املنطقة. األج���واء التقليدية 
للتجزئة في املنطقة تتطور مع مواصلة 
منوها، وهي تتجه تدريجيا نحو جتربة 
تدمج بني احلسية واالفتراضية. سوق 
التجارة االلكترونية، الذي يواصل اكتساب 
الزخم، سيكون مساهما كبيرا لنمو قطاع 

التجزئة في السنوات الالحقة”. 

11 alwasat.com.kwاقتصاد

مناف املنيفي

يــــــــــزيــــــــــد  ال  الـــــــــــــصـــــــــــــغـــــــــــــيـــــــــــــرة  املـــــــــــــــــشـــــــــــــــــاريـــــــــــــــــع 
عـــــــــــامـــــــــــاًل  50 عــــــــــــــــن  مـــــــــوظـــــــــفـــــــــيـــــــــهـــــــــا  عـــــــــــــــــــــدد 

الـــســـجـــل الـــوطـــنـــي ســـيـــكـــون الــــقــــاعــــدة الــرئــيــســيــة 
لــــــقــــــطــــــاع املـــــــشـــــــاريـــــــع الــــــصــــــغــــــيــــــرة واملـــــتـــــوســـــطـــــة 

مـــطـــابـــقـــة املـــــؤســـــســـــات لـــلـــتـــعـــريـــف اجلـــــديـــــد يــعــد 
أســـــــاســـــــا الســــــتــــــخــــــراج شـــــــهـــــــادة لــــيــــتــــم تـــســـجـــيـــلـــهـــا

توقعات بنمو مبيعات التجزئة
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فهد كاظم

الشركة كّرمت الطلبة الكويتيني املتميزين في الواليات املتحدة

»زين « ترعى امُللتقى األول لبرنامج التمّيز الُطالبي في كاليفورنيا
لتقى األول  أعلنت زين عن رعايتها الرئيسية للمحُ
البي ال��ذي نّظمته مؤسسة  لبرنامج التمّيز الطحُ
“سمة” غير الربحية في وادي السيليكون بوالية 
كاليفورنيا في الواليات املتحدة األمريكية بالتعاون 
م��ع القنصلية العامة ل��دول��ة الكويت ف��ي لوس 
أجنلوس حتت رعاية وحضور سعادة القنصل 
ال��ع��ام ل��دول��ة الكويت ف��ي ل��وس أجن��ل��وس فيصل 

الهولي. 
وذك��رت الشركة في بيان صحافي أن الرئيس 
التنفيذي لشركة زي��ن الكويت إمي��ان ال��روض��ان 
قد قامت بتكرمي مجموعة من الطلبة والطالبات 
الكويتيني املتميزين من ال��دراس��ني في الواليات 
املتحدة األمريكية خالل احلفل الذي أقيم في وادي 
السيليكون – كاليفورنيا، وذلك بحضور سعادة 

القنصل العام لدولة الكويت في ل��وس أجنلوس 
فيصل الهولي واملدير العام لهيئة تشجيع االستثمار 
املباشر الشيخ د. مشعل جابر األح��م��د الصباح 
والرئيس التنفيذي للعالقات واالتصاالت في زين 

الكويت وليد اخلشتي. 
وبينت زين أن رعايتها لبرنامج التمّيز الطالبي 
أت���ت حت��ت م��ظ��لّ��ة استراتيجيتها للمسؤولية 
االجتماعية واالستدامة اجتاه تنمية قطاع التعليم 
وتشجيع مختلف األنشطة واجلهود الطالبية، حيث 
تضع الشركة دعم املنظومة التعليمية على رأس 
أولوياتها، وتقوم بالتعاون مع مختلف املؤسسات 
وامل��ب��ادرات التعليمية ومنها املنظمات الطالبية 
املختلفة لالستثمار في التعليم ال��ذي ميثل حجر 

الروضان تتوسط الهولي ود. مشعل الصباح خالل امللتقىاألساس للنهوض باقتصاد الكويت في املستقبل.

قالت شركة طيران اجل��زي��رة إنه 
في إطار تنفيذ اخلطط االستراتيجية 
ل��ل��ش��رك��ة ت��ق��وم اإلدارة املحُختصة 
ب��ال��دراس��ات املستمرة لسوق النقل 
اجل��وي. وتابعت الشركة أن اإلدارة 
امل��خ��ت��ص��ة ف���ي “اجلزيرة” ت��ق��وم 
باستمرار بالتنسيق م��ع الشركات 
املحُصنعة للطائرات لتحديد األسعار 
وف���ت���رات ال��ت��س��ل��ي��م. ج���اء توضيح 
ال��ش��رك��ة ام���س  تعقيباً ع��ل��ى خبر 

صحفي منشور في الصحف احمللية 
مفاده أن “اجلزيرة” ستطلب بحلول 
نهاية فبراير املحُقبل من “إيرباص” 
و”بوينغ” تقدمي عروض لتوريد 25 
طائرة نحيفة ال��ب��دن. ونقلت وكالة 
“رويترز” عن روهيت راماشاندران، 
الرئيس التنفيذي ل�”اجلزيرة” قوله، 
إنه من املرجح أن تتخذ الشركة القرار 
في شأن طلبية الشراء سريعاً جداً، 

بعد أن أصدرت طلباً للعروض.

تغطية اكتتاب »بنك وربة« بالكامل
أعلن بنك وربة عن تغطية اكتتاب 
رأس امل��ال بالكامل، وعليه لن يتم 

طرح اكتتاب عام لغير املساهمني.
وق��ال البنك في بيان للبورصة 
الكويتية، ام���س  االث��ن��ني، إن��ه مت 
اكتمال االكتتاب بإجمالي عدد أسهم 
ال��ط��رح خ���الل ال��ف��ت��رة املحُخصصة 

��ذك��ر أن فترة  حل��ق��وق األول��وي��ة. يحُ
اك��ت��ت��اب ح��ق األول��وي��ة ف��ي زي��ادة 
رأس��م��ال “وربة” ب��دأت من تاريخ 
25 نوفمبر املاضي حتى أمس األحد 
9 ديسمبر 2018، علماً ب��أن قيمة 
الطرح تبلغ 90 مليون دينار )296 

مليون دوالر(.


