
أشار تقرير املركز املالي الكويتي “املركز” 
أن توقعات أداء معظم أس��واق دول مجلس 
التعاون اخلليجي للعام 2020 مستقرة 
بالرغم من التقلبات في املنطقة. ويعرض 
ت��ق��ري��ر “املركز” ت��وق��ع��ات��ه ع��ل��ى أس��اس 
أربعة محاور هي: التوقعات االقتصادية، 
وم��ق��درات منو أرب��اح الشركات، وجاذبية 
القيمة السوقية، والسيولة في السوق لكل 

دولة من دول مجلس التعاون اخلليجي.
وأش��ار تقرير “املركز” أن العوامل التي 
أث��رت في االقتصاد اخلليجي خ��ال العام 
2019 تتمثل في تراجع متوسط سعر النفط 
عند مستويات أق��ل مما ك��ان عليه في عام 
2018،  باإلضافه إلى املخاوف من تباطؤ 
االقتصاد العاملي، و ترقب نتائج احلرب 
التجارية بني ال��والي��ات املتحدة والصني، 
وقرب خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي، 
وخفض أسعار الفائدة من قبل معظم البنوك 
املركزية. ويضاف إلى ذلك تراجع أداء قطاع 
العقارات و قطاع أسواق السلع األساسية. 
بينما تأثرت األس���واق اخلليجية إيجابياً 
باستمرار منظمة أوبك وحلفائها في تطبيق 
سياسة خفض إنتاج النفط وتبني عدد من 
األسواق املالية إصاحات تنظيمية، واألهم 
ك��ان إدراج بعض األس���واق اخلليجية في 
مؤشرات عاملية. وكانت بداية العام 2019 
إيجابية لكل من دول��ة الكويت واإلم��ارات 
العربية املتحدة ومستقرة لسوقي اململكة 
العربية ال��س��ع��ودي��ة وق��ط��ر. وباستثناء 
أسواق اإلمارات، جاء أداء األسواق اخلليجية 

األخرى متماشياً مع التوقعات. 
وتوقع تقرير “املركز” أن تبقى أسعار 
ال��ن��ف��ط ف��ي ع���ام 2020 ع��ن��د مستويات 
ال��ع��ام 2019، أي ف��ي ح���دود 61 إل��ى 65 
دوالراً للبرميل، على الرغم من التقلبات 
اجليوسياسية. كما توقع حتسن مستويات 
أرب��اح الشركات نسبياً، وأن يساعد توسع 
حكومات دول مجلس التعاون اخلليجي 
ف��ي سياسات اإلن��ف��اق ف��ي من��و القطاعات 
االق��ت��ص��ادي��ة غير النفطية، بينما تبدو 
ال��ظ��روف االق��ت��ص��ادي��ة العاملية مواتية. 
وبالنظر إلى تواضع التوقعات بشأن أسعار 
النفط وفي ظل خطط اإلنفاق املقترحة، فمن 
املتوقع أن تتعرض املوارد املالية احلكومية 

لضغوط. 
الكويت 

برزت الكويت كأفضل أسواق دول مجلس 
ال��ت��ع��اون اخلليجي أداًء ف��ي ع��ام 2019، 
مبكاسب بلغت %23.7. ويعزى ذلك األداء 
القوي إلى اإلصاحات التي جرى تنفيذها 
في أس��واق امل��ال، وإدراج السوق في مؤشر 

ستاندرد أن��د ب���ورز، وك��ذل��ك ق��رب إدراج��ه 
الرسمي في مؤشر مورغان ستانلي العاملي 
لألسواق الناشئة. كما ساعد قرار رفع سقف 
امللكية األجنبية في رؤوس أم��وال البنوك 
الكويتية في جذب املزيد من التدفقات املالية. 

وش��ه��دت أرب���اح الشركات من��واً معتدالً 
نسبته %1 خال األشهر التسعة األولى من 
العام 2019، مقارنًة بالفترة نفسها من العام 
املاضي، وذل��ك تأثراً ب��أداء قطاع اخلدمات 
املالية وشركات االستثمار وشركات التأمني 
واألدوات املالية غير املصرفية. وحقق 
القطاع املصرفي وقطاع االتصاالت أداًء قوياً 
نسبياً. ومن بني أسهم الشركات القيادية في 
السوق، حقق سهم بيت التمويل الكويتي 
أعلى املكاسب بنسبة %45.8. وساعد في هذا 
األداء تقدم مفاوضات الدمج مع البنك األهلي 
املتحد، الذي من املتوقع أن يزيد من أرباح 
بيت التمويل الكويتي بشكل كبير ويعزز من 
منو معدل األرباح الذي بلغ %12.7 للتسعة 

أشهر املنتهية في سبتمبر 2019. 
وعند املقارنة ببقية دول مجلس التعاون 
اخلليجي، فإن الكويت تتمتع بفائض مالي 
كبير. ومع ذلك، من املتوقع أن يتراجع هذا 
الفائض خال عام 2020. ومن املتوقع أيضاً 
أن تؤثر التحويات إل��ى صندوق األجيال 
ال��ق��ادم��ة وب��ن��ود ال��دع��م سلباً ف��ي امل��وازن��ة 

العامة. 
السعودية 

شهد العام 2019 ارتفاع مؤشر “تداول” 
ال��س��ع��ودي بنسبة %7.2. وك���ان مؤشر 
قطاع اخلدمات االستهاكية األعلى حتقيقاً 
للمكاسب بنسبة %34. وميثل االكتتاب 
العام في أسهم شركة أرام��ك��و السعودية 
وطرح أسهمها في السوق أهم أحداث العام 
في السوق السعودي. وبلغ تقييم الشركة 
1.71 تريليون دوالر، أي أقل من التريليوني 
دوالر التي توقعتها حكومة اململكة. وجاء 
التقييم األقل هذا على خلفية تراجع متوسط 
أسعار النفط مقارنة بالعام 2018، وكذلك 

نتيجة مل��خ��اوف املستثمرين ف��ي أع��ق��اب 
هجمات طائرات على منشآت النفط التابعة 
للشركة السعودية. وم��ع ذل��ك، فقد المس 
السهم لفترة وجيزة تقييم 2 تريليون دوالر 

املستهدف في ثاني أيام التداول. 
وخ����ال األش��ه��ر ال��ت��س��ع��ة األول����ى من 
2019، سجلت أرب��اح الشركات تراجعاً 
بنحو %24.1. وسجل قطاع االت��ص��االت 
والقطاع املصرفي مكاسب معتدلة. ودعم 
حجم األرب��اح في قطاع االتصاالت منوها. 
كما ساعد منو س��وق ال��ق��روض في حتقيق 
البنوك ألرباح في ظل تراجع أسعار الفائدة. 
وعاد قطاع البناء ل��ألداء القوي مرة أخرى 
بعد ت��راج��ع ف��ي ع��ام 2018. بينما كانت 
األرباح معتدلة في قطاعات السلع، واملرافق، 
والعقارات. ويعزى ضعفها في قطاع السلع 
إل��ى تباطؤ النمو العاملي وت��راج��ع أسعار 
النفط. بينما تراجعت أرب��اح قطاع املرافق 
بسبب محدودية حجمها. وت��أث��ر القطاع 
العقاري بانخفاض أسعار العقارات. وحقق 
سهم مصرف الراجحي أعلى العائدات بني 
األسهم القيادية، مبكاسب نسبتها 14.8%، 
ف��ي ح��ني ش��ه��دت س��اب��ك خ��س��ارة ف��ي قيمة 

سهمها نسبتها %19.4 خال 2019. 
وفيما يتعلق باملوازنة العامة للمملكة، 
فقد اتسع العجز، ومن املتوقع أن يتسع أكثر 
في موازنة العام 2020. ومع زيادة اإلنفاق 
احلكومي بغية حتقيق أهداف الرؤية 2030، 
فمن شأن خفض إنتاج النفط أن يسهم في 
اتساع العجز على الرغم من زيادة اإليرادات 
مع تطبيق ضريبة القيمة املضافة وغيرها 

من التدابير االقتصادية. 
دبي – إيجابية 

ارتفع مؤشر س��وق دب��ي بنسبة 9.3% 
في العام 2019. وج��اء أداء مؤشر القطاع 
املصرفي وقطاع التأمني جيداً خال العام، 
حيث ارت��ف��ع ب��ح��وال��ي %27 و%22 على 
التوالي على خلفية حتقيق بنوك وشركات 
القطاعني ألرب��اح الفتة. ونتيجة الرتفاع 

العرض وتراجع األسعار وتقلص األرباح، 
اختتم مؤشر القطاع العقاري العام سلبياً، 
بانخفاض %9.8. ومن بني األسهم القيادية، 
حقق سهم بنك اإلمارات دبي الوطني مكاسب 
نسبتها %52.3 مدعوماً بأرباح قوية خال 
األشهر التسعة األولى من عام 2019. ودعم 
القطاع املصفي منَو األرباح. ومن املتوقع أن 
يتعزز النمو االقتصادي في اإلم��ارة خال 
عام 2020 بأداء قطاعي السياحة والضيافة 
اللذان س��وف يستفيدان من إقامة معرض 
دبي إكسبو 2020. كما ينبغي أن تثمر جهود 
حكومة اإلم���ارات العربية املتحدة ودائ��رة 
األراض���ي واألم���اك ف��ي دب��ي ع��ن استقرار 
القطاع العقاري. ومن حيث نسبة السعر 
السوقي لألسهم إلى قيمتها الدفترية، تأتي 
النسبة في سوق دبي )0.9( أقل من نظيراتها 
في أسواق السعودية والكويت وقطر وأبو 

ظبي، مبا يجعل األسهم أكثر جاذبية. 
أبوظبي 

ارتفعت مكاسب س��وق أبوظبي بنسبة 
طفيفة بلغت %3.3 للعام 2019. وقد ساعد 
ارت��ف��اع ح��دود امللكية األجنبية في تعزيز 
مكاسب األس��ه��م. وج��اء سهم بنك أبوظبي 
األول في ص��دارة مكاسب األسهم القيادية 
بنسبة %7.5 مدعوًما برفع ح��دود امللكية 
األجنبية ومنو جيد في األرب��اح. ومع ذلك، 
فقد تأثرت املكاسب بسبب عدم زيادة متثيله 
في مؤشر مورغان ستانلي لألسواق الناشئة 
بعد تخفيف قيود امللكية ف��ي رأس امل��ال. 
وساعد قطاع السلع في زي��ادة أرب��اح سوق 
أبوظبي. إال أنه من املتوقع أن تنمو أرباح 
الشركات بنسبة %4 ف��ي ع��ام 2020 مع 

تقييمات معتدلة. 
قطر 

سجل مؤشر سوق قطر مكاسب طفيفة 

نسبتها %1.23 ف��ي ع��ام 2019. وك��ان 
قطاع السلع واخلدمات االستهاكية الرابح 
األكبر لهذا العام مبكاسب %26.6، بينما 
ارتفعت مكاسب قطاع البنوك واخلدمات 
املالية بنسبة %9.3 مدعومة بالنمو اجليد 
ل��ألرب��اح. وك��ان القطاع العقاري األكثر 
تراجعاً بنسبة %30 مع تراجع أسعار 

العقارات وزيادة العرض. 
وت��راج��ع��ت أرب���اح ال��ش��رك��ات القطرية 
بنسبة %6.6 للتسعة أشهر املنتهية في 
سبتمبر 2019. وسجلت شركات االتصاالت 
أعلى منو في األرب��اح بنسبة %18، وذلك 
لكفاءة التكلفة وزيادة طفيفة في اإليرادات. 
وس��ج��ل ق��ط��اع الصناعات انخفاضاً في 
األرباح نسبته %47 نتيجة ضعف الطلب 
على منتجات البتروكيماويات والفوالذ. 
وح��ق��ق القطاع املصرفي من���واً %6 على 
صعيد األرب���اح. وب��ني األس��ه��م القيادية، 
ك��ان سهم مسيعيد صاحب أعلى مكاسب 
بلغت %65.7، في حني وصلت خسائر 
سهم صناعات قطر إلى %23.1 خال عام 

  .2019
وتوقع تقرير “املركز” أن تسجل موازنة 
قطر العامة زيادة في الفائض املالي لعام 
2020، بارتفاع اإلي���رادات عقب تطبيق 
ضريبة االستهاك على منتجات التبغ 
وزي��ادة إنتاج الغاز الطبيعي املسال. كما 
يتوقع ل��ص��ادرات قطر االرت��ف��اع م��ع بدء 
تشغيل منشأة ب��رزان للغاز الطبيعي في 
العام 2020، مبا يساعد في حتقيق فائض 
على الرغم من االنخفاض املتوقع في أسعار 

الطاقة. 
سوق الدخل الثابت 

ويرى تقرير “املركز” أن هدوء التوتر 
التجاري العاملي، وارتفاع مؤشرات النمو 
خ��ال ع��ام 2020 والتضخم غير الضار، 

عوامل توفر الدعم اإليجابي ألصول الدخل 
الثابت في دول مجلس التعاون اخلليجي. 
وتبقى أسعار الفائدة، التي تواكب نظيرتها 
في بنك االحتياطي الفيدرالي األمريكي، 
ثابتة في الوقت الراهن، وقد ترتفع بشكل 
هامشي في أس��وأ احل���االت. وف��ي بدايات 
العام 2020، تبدو التوقعات لفئة أصول 
ال��دخ��ل الثابت ف��ي دول مجلس التعاون 
اخلليجي واعدة. كما أن العوائد املرتفعة، 
والعوائد املعدلة حسب املخاطر، وارتباط 
العمات بالدوالر، وحتسن جودة االئتمان 
على خلفية أسعار النفط، جميعها عوامل 
داعمة لهذا ال��س��وق. وم��ن ناحية أخ��رى، 
م��ن ش��أن ارت��ف��اع أس��ع��ار النفط أن يعزز 
مناخ الرضا عن اإلصاحات االقتصادية. 
ومن الواجب مراقبة تدابير اإلدارة املالية 

احلكيمة في سلطنة عمان والبحرين. 
وخ��ت��ام��اً، ط��رح التقرير مجموعة من 
التساؤالت الهامة لتواكب العام اجلديد 
2020. وبحث في األسباب الكامنة وراء 
النمو الافت في أغلب فئات األصول العاملية 
خ��ال ع��ام 2019، على الرغم من تباطؤ 
النمو االقتصادي العاملي وتصاعد وتيرة 
احلرب التجارية واملخاطر اجليوسياسية 
وتوقعات الركود احملتمل. وتناول “املركز” 
م��دى ق���درة ال��ب��ن��وك امل��رك��زي��ة ف��ي جميع 
أنحاء العالم على االستمرار قبل أن تصبح 
السياسات النقدية غير فعالة. وم��ا إذا 
كانت التطورات التقنية املتسارعة تعزز 
اإلنتاجية بالفعل أم ال. وي��ب��رز التقرير 
كذلك حمات أنصار حماية البيئة الذين 
ينبهون بشأن قضايا تغير املناخ وينادون 
باالعتماد على الطاقة النظيفة والسيارات 
الكهربائية وتأثير ذلك على الطلب العاملي 
على النفط. ويحاول “املركز” في تقريره 
اإلج��اب��ة على التساؤل ح��ول م��ا إذا دخل 

االقتصاد العاملي دورته املتأخرة حقاً.  

23.7 باملئة .. ويعزى األداء القوي إلى اإلصالحات الكبيرة مبكاسب بلغت 

2019 »املركز«: الكويت أفضل أسواق اخلليج أداًء في 
عوامل  االئتمان  ج��ودة  وحتسن  العوائد  ارت��ف��اع 
إي����ج����اب����ي����ة ألص��������ول ال�����دخ�����ل ال����ث����اب����ت ب��اخل��ل��ي��ج 

األس����������واق  م����ع����ظ����م  ألداء  م����س����ت����ق����رة  ت�����وق�����ع�����ات 
العاملية األس���واق  تقلبات  من  بالرغم  اخلليجية 
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استقبلت مجموعة ه��واوي 
ألعمال املستهلكني العام 2020 
ب��ط��ري��ق��ة اس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة متثلت 
مب���واص���ل���ة ت���ق���دمي وت��ع��زي��ز 
ابتكاراتها املستدامة وعالية 
ال���ك���ف���اءة. وف���ي ه���ذا اإلط����ار، 
نظمت مجموعة هواوي ألعمال 
املستهلكني ف��ي دول���ة الكويت 
فعالية خاصة إلط��اق هاتفها 
 HUAWEI Mate املرتقب
Pro 5G 30، والذي يحمل لقب 
“ملك هواتف اجليل اخلامس”، 
ف��ي متجر ه���واوي املبتكر في 
امل��رح��ل��ة ال��راب��ع��ة ف��ي مجّمع 
األف��ن��ي��وز، ق��س��م إل��ك��ت��را، ي��وم 

اخلميس 16 يناير 2020.
وت���ل���ع���ب ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
واملنتجات الرقمية في عصرنا 
دوراً م��ؤث��راً ف��ي ح��ي��اة الناس 
وعلى نحو ذكي وّفر لهم أساليب 
اتصاالت جديدة، وفهماً أعمق 
الحتياجاتهم، وأّث��ر على أمناط 
حياتهم وع��ادات��ه��م اليومية. 
وتبرهن هواوي على حضورها 
ال����رائ����د ف���ي إث������راء جت���ارب 
املستخدمني من خال كل منتج 
تقوم بتقدميه، بل أنها جنحت 
ب��إن��ش��اء بيئة ترتقي بسوية 
األح��اس��ي��س وال��ت��ج��ارب عبر 
تطوير باقة متنوعة من املزايا 

اجلديدة.

 HUAWEI Mate ُي��ع��د
Pro 5G 30 أول هاتف ذكي 
من اجليل الثاني على مستوى 
ال���ع���ال���م، ي��س��ت��خ��دم م��ع��ال��ج 
Kirin 990 5G ال��ذي يدعم 
شبكات 2G/3G/4G وكذلك 
شبكة 5G NSA )شبكة غير 
مستقلة( و 5G SA )شبكة 
مستقلة( الشيء الذي سيضمن 
للمستخدم التحويل السلس 
ب���ني ش��ب��ك��ة اجل��ي��ل اخل��ام��س 
NSA )شبكة غير مستقلة( 
إلى الشبكة األسرع SA )شبكة 
مستقلة( دون اللجوء إلى تغيير 

الهاتف. 
ب��اإلض��اف��ة إل���ى ذل���ك يدعم 
 HUAWEI Mate 30 Pro

5G  الرائد شريحتي SIM )من 
اجليلني 5G+4G( و FDD و 
TDD الذين يغطيان منطقة 
أوس����ع م���ن ن��ط��اق��ات ال��ت��ردد 
اخل���اص���ة ب��ش��ب��ك��ات اجل��ي��ل 

اخلامس.
وتشتهر هواوي بالتصاميم 
الفريدة لهواتفها الذكية، يتبع 
 HUAWEI Mate 30 Pro
5G هذا التقليد كونه جهاز فريد 
ومم��ّي��ز مثلك أن���ت! فمن خال 
ال��ت��ص��م��ي��م ال���دائ���ري اخللفي 
للكاميرا  اجل��دي��دة وشاشته 
املنحنية م��ن الطرفني بزاوية 
88 درج��ة، من املؤكد أن هاتف 
 HUAWEI Mate 30 Pro

5G سيلفت األنظار إليكم. 

 Huawei Mate 30 Pro »هواوي«: هاتف 
5G يستحوذ على اهتمام املستخدمني 

مسؤولو الشركة
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ش��دد احمل��ام��ي، فهد احل��داد، 
علي ضرورة أن تتجه احلكومه 
الي وضع خطة واستراتيجية 
لتصحيح م��س��ار امل���وازن���ات 
العامة للفترات القادمة مبينا 
ان سوء االدارة نتج عنه حدوث 
العجز التقديري للميزانية 
املاليه للدولة 2020\ 2021 
وال��ب��ال��غ 9.2 م��ل��ي��ار دي��ن��ار، 
وذل��ك العجزجاء نتيجة خلل 
ف��ي منظومة االداء احلكومي 
وال���ذي يعكس ضعف االداء، 
والسيما اه��دار امل��ال العام عن 
طريق املناقصات التي تتطرح 
وتلغي م��ا يضطر الشركات 
بالعودة علي الدولة للمطالبه 

بتعويضات مالية باملليارات 
وض���رب احل���داد م��ث��اال علي  
القرارات الغير مدروسة والتي 
ك��ب��دت امل���ال ال��ع��ام اك��ث��ر م��ن 2 
مليار دوالر  في مشروع الداو 
كيميكال، فضا ع��ن مشروع 
الشركة األجنبية التي حصلت 
علي مناقصة كمقاول رئيسي 
من قبل إحدي ال��وزارات جعلها 
ت��ق��وم  بالتحفظ علي املعدات 

واألل���ي���ات اخل��اص��ة مب��ق��اول 
الباطن مادفعنا الي اللجوء لرفع 
دع���وي قضائية  بالتعويض 
الذي  يفوق العشر مايني دينار 
نتيجة لتلف ال��ي��ات ومعدات 
الشركة ال��ت��ي مت حجزها من 
قبل ال��وزارة. وكان من األجدر 
علي ال����وزارة حت��ري��ر معدات 
وأل���ي���ات م��وك��ل��ي امل���ق���اول من 
الباطن وعلي ال��وزارة  ماحقة 
الشركة “املقاول الرئيسي” بدال 
من تكبيد امل��ال العام اخلسائر 

دون مبرر
وقال احلداد ، إن سوء قرارات 
الدوله أصبح يكبد املال العام 
ام���واال ضخمه قديكون أثرها 
بالغا فيما يحدث من عجز في 
املوازنة العامه داعيا  احلكومة 
إلي ض��رورة  مراجعة قراراتها 
ف��ي��م��ا ي��ط��رح م���ن م��ن��اق��ص��ات 
،م��ع ض��رورة اع��ادة النظر في 
برنامجها امل��ال��ي خاصة فيما 
يتردد عن توجهها خاصة في 

خفض رواتب املواطنني، 
وش����دد احل�����داد ع��ل��ي ع��دم 
املساس بجيب املواطن نتيجة 

ل��ل��ق��رارات السلبية وال��ت��ي قد 
تنعكس علي األس��رة الكويتية 
واملجتمع  بأزمات اقتصادية 
في املستقبل قد تنعكس علي 

السوق احمللي بالركود، 
ووص��ف احل��داد ،ممارسات 
ط���رح امل��ن��اق��ص��ات احلكومية 
ب��ال��ف��س��اد امل��ق��ن��ع، خ��اص��ة مع 
اسناد املقاولني الكبار املشاريع 
التي رست عليهم الي مقاولني 
م��ن ال��ب��اط��ن مم��ا يترتب عليه 
تعطل املشاريع و الدخول في 
ن��زاع��ات وخ��اف��ات وقضايا 
تنتهي محصلتها الي االض��رار 
ب��امل��ال ال��ع��ام. وأش���ار إل��ي أن 
اع��ت��م��اد احل��ك��وم��ة ف��ي ات��خ��اذ 
ق��رارات��ه��ا علي املستشاريني 
الغير اكفاء يعتبر احد االسباب 

الرئيسية للعجز املالي الذي 
يحدث ف��ي امليزانيات العامه 
للدوله، لذا يجب علي احلكومه 
تدارك هذا اخللل الكبير العادة 
تصحيح تلك ال��ق��رارات سواءا  
ب��ال��ت��ع��دي��ل ف���ي  التشريعات 
اخلاصة باملناقصات او طرح 
املشاريع. الفتاإلي أن   توجيه 
النظر للمؤسسات احلكومية 
بالوقوف علي حركة االنفاق 
ومتابعتها بشكل دقيق حلماية 
املال العام  ميثل ضرورة عاجلة 
النقاذ املواطن من تداعيات هذا 
العجز املفتعل الذي ومن املؤكد 
قد ينتهي ال��ي تراكمات مالية 
وعجز موازنة مضاعف خال 
ال��س��ن��وات ال��ق��ادم��ة ورمب���ا قد 
يصعب في تلك احلاله جتاوز 

االزمات املالية والديون 
وأمل��ح إل��ي أن م��ا ي��ت��ردد عن  
تغطية العجز سيتم عن طريق 
السحب من احتياطي االجيال 
القادمة وتلك الكارثة والطامة 
الكبري التي ستحطم ث��روات 
ال��دول��ة ومدخراتها ل��ذا وجب 
التنويه ب��ال��وق��وف ام��ام ماقد 
ينجم عن الكوارث املالية علي 

رواتب املواطنيني ومدخراتهم.

مشددًا علي ضرورة عدم املساس بجيوب املواطنيني

احلداد: سوء اإلدارة ومخالفات املناقصات
سبب رئيسي لعجز املوازنة

فهد احلداد

إح��������������دي ال�������������������������وزارات ت�����ك�����ب�����د امل���������ال 
ال�������ع�������ام خ�����س�����ائ�����ر ل���ت���ع���س���ف���ه���ا ب���ح���ج���ز 
م������ع������دات وآل�������ي�������ات م������ق������اول ال���ب���اط���ن

مواصلة ملسؤوليتها االجتماعية ف��ي دعم 
امل��ب��ادرات اخل��ي��ري��ة، أعلنت “يوسك”، إح��دى 
ال��ع��ام��ات التجارية ال��ت��ي متثلها ش��رك��ة علي 
عبدالوهاب املطوع التجارية في الكويت، عن 
تعاونها م��ع منظمة “أمنيتي” الوطنية غير 
الربحية ال��ه��ادف��ة مل��س��اع��دة األط��ف��ال املصابني 

بأمراض مستعصية على حتقيق أمنياتهم. 
ومتثل هذا التعاون من خال تقدمي “يوسك”، 
غرف نوم لعدد من األطفال تتراوح أعمارهم بني 
6-13 عاماً، حيث مت تغيير أثاث غرفهم القدمي 
بآخر جديد وعصري يتناسب مع أعمارهم، وذلك 
بعد أن مت��ت مقابلتهم وسؤالهم عما يحبونه 

ويفضلونه لغرفهم لتجديدها بناًء على رغبتهم.

وقد جاءت هذه املبادرة استكماالً لدور شركةد 
علي عبدالوهاب املطوع التجارية في تقدمي الدعم 
للعديد من اجلهات اخليرية محلياً وإقليمياً، ودعم 
قضايا إنسانية مثل مساعدة ذوي االحتياجات 
اخلاصة ومكافحة السمنة والدعوة إلى حتسني 
الصحة واللياقة البدنية ومساعدة اجلمعيات 
اخليرية واجلهات غير احلكومية مثل “مبرة رقية 
عبدالوهاب القطامي لسرطان الثدي” و”احلملة 

الوطنية للتوعية مبرض السرطان “كان”.
يذكر أن شركة مجموعة “يوسك” هي سلسلة 
من متاجر التجزئة العاملية املتخصصة في بيع 
األثاث واإلكسسوارات املنزلية، واملتواجدة في 51 

دولة حول العالم من خال أكثر من 2700 متجر.

»يوسك« تتعاون مع »أمنيتي« لتحقيق أمنيات 
أطفال مصابني بأمراض مستعصية أك�������دت وك����ال����ة م���ودي���ز 

للتصنيف االئتماني تصنيفات 
ش���رك���ة م���ش���اري���ع ال��ك��وي��ت 
القابضة “كيبكو” مع تخفيض 
النظرة املستقبلية للشركة من 

“مستقرة” إلى “سلبية”.
وب��ح��س��ب ب��ي��ان ال��ش��رك��ة 
ل��ل��ب��ورص��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة، أم��س  
األحد، أكدت “موديز” تصنيف 
“كيبكو” طويل األجل عند الفئة 
“Baa3”، فيما أكدت التصنيف 
االئتماني قصير األج���ل عند 

.”P - 3“ الفئة
وقالت الوكالة إن تصنيف 
الشركة عند “Baa3” يعكس 
محفظة ش��رك��ات املجموعة 

امل���ت���واج���دة ب��ق��وة ف���ي ق��ط��اع 
اخل���دم���ات امل��ال��ي��ة وخ��دم��ات 
ق���ن���وات األق���م���ار الصناعية 

امل��ش��ف��رة م��دف��وع��ة األج���ر في 
منطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا.

»موديز« تؤكد تصنيفات »كيبكو« 
وتعدل نظرتها املستقبلية إلى »سلبية«


