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طالبت بااستفادة من خبرات الشركات لتحسين اأداء الوظيفي

»الصناعة« تدعو لرفع مستوى اإنتاجية 
والتميز في خدمة العماء

كتب - حسن عبدالنبي: <

أ٨��ط ٺؼڀ��ػ ا٬ىٵا٘��ة ٺا٬تح��اغة، ض.ذف��ٳ ٠صػٺ 
إ٬ٽ تٙؽڀؽ ا٬تٵا٠ف��ځة ٺا٬حٻضة ٘بػ غ٠ٗ ٰف��تٻټ 
ا٬صطٰ��ات ٺا٬تر٣٥ ٰٳ إڀ١اء ٰتّ٭ب��ات ا٬ٙٱډء، 
ضا٘ځ��ًا إ٬��ٽ اڈـ��ت١اضة ٰ��ٳ شب��ػات ا٬م��ػ٨ات 

ا٬ٙا٬ٱځة، بٱا ڀٵ٩ٙؿ ٘٭ٽ اڄضاء ا٬ٻٔځ١ٿ.
ٺأٌ��اٞ ا٬ٻؼڀ��ػ ٠ٿ ٨٭ٱ��ة، ش��ډ٪ ا٠تتاذٷ أٰؿ 
ا٬ٱؤتٱ��ػ ا٬ص٭ځح��ٿ ا٬ثاٴ��ٿ »ا٬تٱځ��ؽ ٠��ٿ شطٰة 
ا٬ٙٱ��ډء«، أٲ  ٰ��ا ڀٱ��ٻج ب��ٷ ٘ا٬��ٯ ا٬ځ��ٻٮ ٰٳ 
ترطڀات ا٤تىاضڀة ٺتٵٱٻڀة، إٌا٠ة إ٬ٽ ا١ّ٬ػات 
ا٬ٱتډذ٥��ة ٠��ٿ ا٬ت٩ٵٻ٬ٻجځ��ا، ڀف��ت٭ؽٮ ا٬٭ر��ا٢ 
بػ٨بٹا، ٬٭ر١اْ ٘٭ٽ ا٬ٱ٩تفبات ٺتػـځس ٘ػا٤ة 
ا٬برػڀ��ٳ ٨ٱٻ٤��ٗ إـ��تػاتځحٿ ٰتٱځ��ؽ ٬څ٘ٱا٪ 

ٺا٬صطٰات اڈ٤تىاضڀة.
حٱٻ٘ة »أٺغجځٳ«  ٺأ٨ط أٲ ا٬ٱ٭ت٥ٽ، ا٬عپ تٵٕٱٷٰ 
ترت ل��ٙاغ: »٬ٵٙٱ٫ ٘٭ٽ تٙؽڀؽ أشډ٤ځات ا٬ٙٱ٫ 
ٰٳ شډ٪ ا٬صطٰة ا٬ٱٱځ��ؽة ٬٭ٙٱځ٫«، ڀٹطٞ إ٬ٽ 

ؼڀاضة اچٴتاجځة ٬طټ ا٬ٱٻ١ٔځٳ.
ٺأباٲ ا٬ٻؼڀػ أٲ ٸعا ا٬رطث ا٬ٱٹٯ ڀأتٿ ٠ٿ ٺ٤ت 
بػؼت ٠ځ��ٷ ا٬ٙطڀط ٰ��ٳ اڄضٺات ٺا٬ّػ٢ ا٬ٙ٭ٱځة 
ا٬ٱتٵٻ٘ة ٺا٬تٿ ـ��ا٘طت ٘٭ٽ تّٻغ ٠ٳ ا٬تٙا٫ٰ 

ٰٗ ا٬ؽبائٳ ٺا٬ٱػاجٙځٳ.
ڀع٨ػ أٲ ا٬ٱٵ٥ّة تم��ٹط ٠ٿ ا٬ٻ٤ت ا٬ػاٸٳ ٴٱٻًا 
ٍّٰ��ػضًا ٘٭ٽ أ٨ثػ ٰ��ٳ وٙځط، ٺترت��٫ تٵٱځة 
ٱ٭ځة ا٬تٵٱځة. ا٬ٱٻاغض ا٬بمػڀة ا٬ٙٵىػ اڄٸٯ ٠ٿ٘ 

ٺ٤��ا٪ ا٬ٻؼڀ��ػ: »ٰٳ ٸ��عا ا٬ٱٵّ٭٣ تأت��ٿ أٸٱځة 
ٰث��٫ ٸعا ا٬ٱؤتٱػ ا٬عپ ڀػ٨ؽ ٘٭ٽ ٘ٱ٭ځة اچٴتاج، 

شىٻوًا ٠ٿ ٌٻء ٺتطاش��٫ ا٩٬ثځػ ٰٳ ا٬ترطڀات 
اڈ٤تىاضڀة ٺا٬فځاـ��ځة ٺاڈجتٱا٘ځ��ة ٺا٬ت٥ٵځة، 
إٌا٠��ة إ٬ٽ ٰا تم��ٹطٶ ا٬ف��اذة ٰ��ٳ تّٻغ ٠ٿ 
ا٬ٵ٥��ا٪  ٺا٬ٹات��ٟ  اڈجتٱا٘��ٿ  ا٬تٻاو��٫  أضٺات 
ٺٜځػٸا ٰٳ ا٬ت٥ٵځات ا٬تٿ ٤ط تم��٫ٝ ا٬حٱځٗ ٘ٳ 

ٰٱاغـة اڄ٘ٱا٪ بط٤ة.
ٺأٌاٞ ا٬ٻؼڀ��ػ إٲ ٰٵٕٱٿ ا٬ٱؤتٱػ ٠ٿ ٴف��صتٷ 
ا٬ثاٴځ��ة ٺ٥٠ُ��ٻا ٠��ٿ اشتځاغ ا٬م��ٙاغ ا٬��عپ ڀؤ٨ط 
اچٴتاجځ��ة  ٘٭��ٽ  ٺڀ٥طٰٹ��ا  ا٬ٙٱځ��٫  ٰػ٨ؽڀ��ة 
ٺاـ��تػاتځحځة ا٬ٱف��ؤٺ٬ځٳ ٰٳ ٰطڀػڀٳ ٺغؤـاء 

٠ٿ ا٥٬ّا٘ځٳ ا٬ٙاٮ ٺا٬صان.
ٰ��ٳ جٹت��ٷ أ٨��ط ا٬ػئځ��ؿ ا٬تٵ١ځ��عپ ٬ٱحٱٻ٘ة 

»أٺغڀحٳ« أذٱط ا٬بٵاء، أٲ ا٬ٱؤتٱػ ڀٹطٞ ٬تٙؽڀؽ 
أضاء ا٬ٱؤـف��ات ا٬ٙاٰة ٺا٬صاو��ة ٺإٔٹاغ ٰطټ 
جطڀتٹا ٠��ٿ اڈٸتٱاٮ باذتځاجات ا٬ؽبائٳ، إٌا٠ة 
إ٬ٽ ترف��ځٳ ٺغ٠ٗ ا٬��ػٺخ ا٬ٱٙٵٻڀ��ة ٬٭ٱٻ١ٔځٳ 
ٺ٠ٹٯ ضغج��ة غٌا ا٬ؽبائٳ ٺ٤ځ��اؾ أضاء اڄ٘ٱا٪، 
٭ٽ إبٹاغ ا٬ؽبٻٲ  ٺ٤طغة ا٥٬ّا٘ځٳ ا٬ٙاٮ ٺا٬صان٘ 
ٺاجتعابٷ.  ٺأ٨ط ا٬بٵاء أٲ ا٬ٱٵٕٱات ٺا٬م��ػ٨ات 
صت٭ٟ  ٳ ا٬ترطڀات ٺتف��ٙٽٰ  تٻاجٷ ا٬ځٻٮ ٨ثځػًاٰ 
ا٥٬ّا٘ات ا٬ر٩ٻٰځة ٺا٬صاوة ٬ترفځٳ شطٰاتٹا 
٬تتٱځ��ؽ ٘٭��ٽ ٴٕػائٹ��ا ٺٰٵا٠ف��ځٹا شىٻو��ًا 
ا٬ٱؤـف��ات ا٬تٿ ت٥طٮ شطٰات ٰبالػة ٬٭ؽبائٳ 

ٺا٬ٙٱډء ٰٳ ٰصت٭ٟ اڄجٵاؾ ٺاڄ٘ٱاغ. 

ٺؼڀػ ا٬ىٵا٘ة ٺا٬تحاغة ڀ٭٥ٿ ٨٭ٱتٷ شډ٪ ا٬ٱؤتٱػ  |

»الغرفة« تبحث في روسيا 
آليات تحفيز التجارة الدولية

ٵتطټ »ـاٴت بّػـبػٚ« اڈ٤تىاضپ  ػ٠ة تحاغة ٺوٵا٘ة ا٬برػڀٳ ٠ٿٰ  تم��اغ٦ٜ 
ا٬طٺ٬��ٿ ا٬ف��ٵٻپ، ا٬عپ ڀ٥اٮ ترت ل��ٙاغ »اڂ٠��ا٢ اڈ٤تىاضڀ��ة ا٬ٙا٬ٱځة: ٺ٤ت 
اتصاظ إجػاءات ذاـ��ٱة« شډ٪ ا١٬تػة 20-22 ڀٻٴځٻ ترت غ٘اڀة ا٬ػئځؿ ا٬ػٺـٿ 
٠ډضڀٱځػ بٻتځٳ، ٬برث آ٬ځات تر١ځؽ ا٬تحاغة ا٬طٺ٬ځة ٺاڈـتثٱاغ ا٬ٙا٬ٱٿ ٺا٬تٵٻڀٗ 
اڈ٤تىاضپ. ٺـځم��اغ٦ ٠ٿ ا٬ٱٵتطټ أ٨ثػ ٰٳ 5400 لصىځة ا٤تىاضڀة ٰٳ 89 
ضٺ٬��ة ٺ77 غئځؿ ضٺ٬ة، ٬ٱٵا٤م��ة ٤ٍاڀا ٰتٙ٭٥ة با٬ترطڀات ا٬فځاـ��ځة ٺاڂثاغ 
اڈ٤تىاضڀة ٺاڈجتٱا٘ځة ٬څؼٰات، ٺٰفائ٫ إ٘اضة إذځاء اڈ٤تىاض ا٬ٙا٬ٱٿ ٺتٝځځػ 

ا٥٬ٻټ ٘٭ٽ ا٬فاذة ا٬طٺ٬ځة ٺاچ٩ٰاٴات ا٬ت٥ٵځة ا٬حطڀطة.
ح٭��ؿ اچضاغة غئځؿ ٬حٵ��ة ا٬ٱٙ��اغي ٺا٬تػٺڀج  ٍ��ٻٰ  ٺڀٍ��ٯ ٺ٠��ط ا٬ٝػ٠��ة٘ 
ح٭ؿ اڄ٘ٱا٪ ا٬برػڀٵٿ ا٬ػٺـ��ٿ، ٨أٯ ا٬ف��ٙځط ٺغئځؿ  ٺا٬ٱؤتٱػات، غئځؿٰ 
٬حٵة ا٥٬ّاٖ ا٬ىٵا٘ٿ، ٘بطا٬رٱځط ا٩٬ٻٸحٿ. ٺـ��ځٵا٤ك ا٬ٱٵتطټ ٠ٿ ج٭ف��اتٷ 
ٰف��ائ٫ ٰ٭رة جطًا ٰث٫ ؼڀاضة اـتٹډ٦ ا٬ّا٤ة، ا٬ٵٱٻ ا٬ف٩اٴٿ ا٬فػڀٗ، ا٬تٻـٗ 
ا٬ٙٱػاٴ��ٿ، غ٠��ٗ ذى��ة ا٬ّب٥��ة ا٬ٻـ��ّٽ ٺتٵٱځتٹا ٠��ٿ ا٬ٙا٬ٯ، تٝځ��ػ أٴٱاَ 
اڈـ��تٹډ٦، ٺا٬تٝځػات ا٬ٹځ٩٭ځة ٠ٿ ٘ػٺي ٰٻاغض ا٬ّا٤ة ٠ٿ ا٬فٻ٢ ا٬ٙا٬ٱځة، 
ٺأوب��د ا٬ٱٵتطټ شډ٪ اڄ٘ٻاٮ اڄشځػة ٺاذطا ٰٳ ٠ٙا٬ځات ا٬ٙٱ٫ ا٬طٺ٬ځة ا٬باغؼة، 
ٺـاذة ٬ٱٵا٤م��ة ا٬طٺغ ا٬ٱتؽاڀط ٬٭طٺ٪ ا٬ٵاٰځة ٠ٿ اڈ٤تىاض ٺا٬فځاـة ا٬طٺ٬ځة. 
ٺأل��اغ ا٬فٙځط إ٬ٽ أٲ ٺ٠ط ا٬ٝػ٠ة ا٬ٱم��اغ٦ ٠ٿ ا٬ٱٵتطټ ـځفتثٱػ تٻاجطٶ ٠ٿ 
ځبرث  ح٭ؿ اڄ٘ٱا٪ ا٬برػڀٵٿ ا٬ػٺـٿ ا٬ٱمتػ٦، ٺا٬عپـ  غٺـ��ځا ٥ٙ٬ط اجتٱاٰٖ 
ٱٵٹا تٙؽڀؽ ا٬تٙاٺٲ ا٬تحاغپ ٺاڈـ��تثٱاغپ بځٳ  ٳٌ  ٳ ا٬ٱٻاٌځٰٗ  ٠��ٿ ا٬ٙطڀطٰ 
ا٬حاٴبځٳ ا٬برػڀٳ ٺا٬ػٺـ��ٿ، ٺا٬ط٠ٗ بٱم��ػٺٖ ا٬بٵ٧ ا٬ٙػبٿ ا٬ػٺـٿ ا٬عپ ٨اٲ 
ٰ��ٳ ا٬ٱؤ٫ٰ أٲ ڀ٥��اٮ ٠ٿ ا٬برػڀٳ، ٺؼڀاضة ذحٯ ا٬تب��اض٪ ا٬تحاغپ بځٳ ا٬ب٭طڀٳ، 

ٺـب٫ اـت٩ماٞ ا١٬ػن ا٬تحاغڀة ا٬ٱتاذة ٠ٿ غٺـځا. 

بمليوني دينار وينتج 13 ألف طن متري سنويً

»إبراهيم كانو« تنشئ مشروعً لتدوير 
اإطارات المستعملة

أوطغت ٺؼاغة ا٬ىٵا٘ة ٺا٬تحاغة ٰؤشػًا، ٰٻا٥٠ة 
ٰبطئځة ٬م��ػ٨ة إبػاٸځ��ٯ ش٭ځ٫ ٨اٴ��ٻ ٬تطٺڀػ 
٩ٰٻٴات اچِاغات ٺتىٵځ١ٹا إ٬ٽ ٰٻاض ١ٰځطة، 

بػأؾ ٰا٪ ڀب٭ٛ ٴرٻ ٰ٭ځٻٴٿ ضڀٵاغ.
ٺڀػت٩��ؽ ا٬ٱم��ػٺٖ ٘٭��ٽ اـ��تصطاٮ اچِاغات 
ا٬ٱف��تٙٱ٭ة برځث ڀى��٫ إجٱ��ا٪ اچٴتاج إ٬ٽ 

��ٳ ا٬ربځبات  ��ٵٻڀًاٰ  تػپـ  ٳٰ  ٴر��ٻ 13 أ٬ِٟ 
ا٬ٱّاِځة. ٺـ��ځ٩ٻٲ ٸعا ا٬ٱمػٺٖ ٘باغة ٘ٳ 
ٰػذ٭��ة أٺ٬��ٽ، أٰ��ا ا٬ٱػذ٭ة ا٬ثاٴځ��ة  ٠تصُّ 
ٵتح��ات أش��ػټ ت٩��ٻٲ ٸعٶ  ا٬م��ػ٨ة چٴت��اجٰ 

ا٬ربځبات ا٬ٱّاِځة ٸٿ ا٬ٱاضة ا٬صاٮ ٬ٹا. 
ٺذفب ا٬ٱفؤٺ٬ځٳ با٬مػ٨ة ٠إٲ ٸعا ا٬ٱمػٺٖ 

ـ��ځٻٟٔ 20 ٘اٰ��ًډ ٰٵٹ��ٯ 10 برػڀٵځځٳ أپ 
بٵف��بة %50، ٺا٬ٱم��ػٺٖ ڀصطٮ ا٬بځئة ٺڀٵٹٿ 
ٰم��٩٭ة ت٩��طؾ اچِ��اغات ا٬ٱف��تٙٱ٭ة ٺٰا 
تف��ببٷ ٰٳ أٌ��ػاغ ـ��٭بځة ٘٭��ٽ ا٬بځئة ذځث 
ـ��ځتػتب ٘٭ٽ ظ٧٬ تىٵځٗ ٰٵتحات ظات ٤ځٱة 

ٍٰا٠ة.

باستثناء »الخدمات العامة«.. ومطالب باستحداث مراكز إحصائية بـ »المقاوات«
1.3 مليار دينار كلفة بناء 45 ألف وحدة إسكان حكومية 

كتبت - زينب  <
العكري:

٤��طغ ٥ٰاٺ٬ځ��ٳ ٨٭١��ة بٵ��اء ا٬ٻذطة 
ا٬ت��ٿ تّػذٹا  ا٬ٻاذ��طة  ا٬ف��٩ٵځة 
ٺؼاغة اچـ��٩اٲ باـ��تثٵاء شطٰ��ات 
ا٬بٵٽ ا٬ترتځة، بٱا بځٳ 25-30 أ٬ٟ 
ضڀٵاغ. ٺ٨اٲ ٺؼڀػ اچـ��٩اٲ، باـ��ٯ 
ا٬رٱ��ػ ٨م��ٟ ٠��ٿ أبػڀ��٫ ا٬ٱاٌٿ 
٘ٳ شّ��ة ٬بٵاء 45085 ٺذطة شډ٪ 
ا١٬تػة ا٬ٱٱت��طة ذتٽ ٴٹاڀة 2016، 
ٰ��ا ڀٙٵ��ٿ أٲ ٨٭١��ة ت٭��٧ ا٬ٻذطات 
تت��ػاٺخ بٱا بځ��ٳ 1.12 ٰ٭ځاغ ٺ 1.3 

ٰ٭ځاغ ضڀٵاغ. 
ڀم��اغ إ٬ٽ أٲ ٺؼاغة اچـ��٩اٲ أغـت 
أٰؿ اڄٺ٪ ٰٵا٤ىات ٬بٵاء 361 بځتًا 
ٺ4 ٘ٱاغات ـ��٩ٵځة بٵرٻ 17 ٰ٭ځٻٲ 
ضڀٵ��اغ ٠��ٿ ٫٨ ٰٳ تٻب٭��ٿ ٺٰطڀٵة 

ذٱط. 
٬�»ا٬ٻِٳ«،  ٺأٌا٠ٻا ٠ٿ تىػڀرات 
أٲ ا٬ٱٵا٤ى��ة ا٬تٿ أغـ��تٹا ا٬ٻؼاغة 
أٰؿ اڄٺ٪، ـتف��اٸٯ بم٫٩ ٨بځػ 
٠��ٿ ترػڀ��٧ ا٬ٙح٭��ة اڈ٤تىاضڀ��ة 

با٬ٱٱ٭٩ة.
ٺ٤ا٪ ا٬ٱطڀػ اچضاغپ ٬ٱػ٨ؽ ا٬م��ػ٢ 

٬٭تحاغة ٺا٬ٱ٥اٺڈت أذٱط  اڄٺـ��ُ 
ا٬ٱرٱٻض، إٲ إلػا٦ ا٥٬ّاٖ ا٬صان 
اچـ��٩اٴځة، ـځفا٘ط  ا٬ٱماغڀٗ  ٠ٿ 
٘٭ٽ ت٥ف��ځٯ ا٬ٙٱ٫ ٰٗ ا٬فػ٘ة ٠ٿ 
اتصاظ ا٥٬��ػاغات. ٺتٻ٤ٗ ا٬ٱرٱٻض أٲ 
تػت١ٗ أـ��ٙاغ ٰٻاض ا٬بٵاء اڄـاـ��ځة 
٨ا٬رطڀ��ط ٺا٬صػـ��اٴة %10 بٵٹاڀة 
ا٬ٙاٮ ا٬حاغپ، ٺظ٧٬ ٥ٰاغٴة باڄـٙاغ 

ا٬تٿ بطأتٹا ّٰ٭ٗ ا٬ٙاٮ ا٬را٬ٿ.
ٺذ��ٻ٪ ٨٭١ة بٵاء ا٬ٻذطة ا٬ف��٩ٵځة، 
٤��ا٪ ا٬ٱرٱ��ٻض: »ڀتٯ ٘ٱ��٫ ٴٱاظج 

ٰتٙطضة ٺتٙتٱط ا٩٬٭١ة ٘٭ٽ ذف��ب 
ٰٻاو١ات اڈـتم��اغپ«، ٰتٻ٤ًٙا أٲ 
تى٫ ٨٭١ة ا٬ٻذطة ا٬ف٩ٵځة إ٬ٽ 28 

أ٬ٟ ضڀٵاغ.
٬حٵ��ة  غئځ��ؿ  ٤��ا٪  جاٴب��ٷ،  ٰ��ٳ 
ا٬ىٵا٘��ة  ٜػ٠��ة  ٠��ٿ  ا٬ٱ٥��اٺڈت 
ٺا٬تحاغة ـٱځػ ٴاؾ، إٲ إغـاء ٺؼاغة 
ځفاٸٯ ٠ٿ  اچـ��٩اٲ ٬٭ٱٵا٤ىات،ـ 

ترػڀ٧ ا٬ٱمػٺ٘ات با٬ٱٱ٭٩ة.
ٺٺاو��٫ ٴاؾ: »ٴأٰ��٫ أٲ ڀتٯ ِػخ 
ٰٵا٤ى��ات أ٨بػ ٠ٿ ا١٬ت��ػة ا٬ٱ٥ب٭ة 

اچٴماءات  ا٬ف��ٻ٢..٤ّاٖ  ڈٴتٙاق 
ڀٙاٴ��ٿ ذا٬ځًا بف��بب ٌب��ُ تٱػڀػ 
ا٬ٱځؽاٴځة ٰٳ شډ٪ ٰح٭ؿ ا٬ٵٻاب«.

ٺذ��ٻ٪ ذى��ة ا٥٬ّ��اٖ اچٴم��اءات 
ٺا٬ٱ٥��اٺڈت ٠��ٿ ا٬ف��ٻ٢ ا٬ٱر٭ٿ، 
٤ا٪ ٴاؾ: »ڈ ٴفتّځٗ ترطڀط أغ٤اٮ 
ٰٙځٵ��ة با٘تب��اغ أٴٷ ڈ تٻج��ط ٰػا٨ؽ 
إذىائځ��ة ٰتصىىة ٰٙٵځة بترطڀط 
اڄغ٤��اٮ«. ٺذٻ٪ ٨٭١ة بٵ��اء ا٬ٻذطة 
ا٬ف��٩ٵځة ا٬ٻاذ��طة، أٺٌ��د ٴ��اؾ: 
»ٰ��ٳ اڄ٫ٍ٠ أٲ ڀ٥��ٻٮ ا٬ٱ٥اٺ٬ځٳ 

إذىائځ��ات  بٙٱ��٫  ا٬ٱصتىځ��ٳ 
ٺت٥طڀٱٹ��ا  ٬٭ٻؼاغة ٬ت٩ٻٲ بم��٫٩ 

ورځد«.
٘��اٮ ل��ػ٨ة  ٰطڀ��ػ  ٤��طغ  ب��طٺغٶ، 
ا٬ٱٵاغتځٳ ٰځف��اٲ ا٬صٱځػپ، ت٩٭١ة 
ضٺٲ  ا٬ٻاذ��طة  ا٬ف��٩ٵځة  ا٬ٻذ��طة 
اذتف��اب ا٬صطٰات بٱا بځٳ 25 أ٬ٟ 

إ٬ٽ 35 أ٬ٟ ضڀٵاغ.
ٵا٤ىات  ٺأٌ��اٞ ا٬صٱځ��ػپ، أٲ أپٰ 
تّػذٹا أٺ تػـ��ځٹا ٺؼاغة اچـ٩اٲ، 
تفاٸٯ بډ ل��٧ ٠ٿ ترػڀ٧ ا٬فٻ٢ 

ا٬برػڀٵٿ ٰ��ٳ ٘طة ٰح��اڈت، ضا٘ځًا 
إ٬ٽ ِ��ػخ ا٬ٱؽڀط ٰٳ ا٬ٱم��ػٺ٘ات 
چٴٙاق ا٬ف��ٻ٢، ٰا ڀ��ؤضپ ٬تر٥ځ٣ 

ا٬تٵٱځة.
ذػ٨��ة  »ٸٵ��ا٦  ا٬صٱځ��ػپ:  ٺتاب��ٗ 
ٺٰؤل��ػ جځط ٠��ٿ ا٥٬ّ��اٖ ا٬صان 
ٰ��ٗ ٺج��ٻض ذػ٨��ة ڈ ب��أؾ بٹا ٠ٿ 
ا١٬ػضپ  ا٬بٵاء  ا١٬ػضپ..اٴتٙك  ا٬بٵاء 

بٵفبة 20%«.
ٺذ��ٻ٪ تٻ٤ٙات��ٷ، با٩٬ٱځ��ات ا٬ت��ٿ 
ـ��ځتٯ اـ��تٹډ٨ٹا ٬بٵاء ا٬�45 أ٬ٟ 
��٩ٵځة ا٬ٱصُّ بٵائٹا ذتٽ  ٺذطةـ 
ٴٹاڀ��ة 2016، ٤��ا٪ ا٬صٱځ��ػپ: »ڈ 
ڀٱ٩��ٳ ذف��اب ٨ٱځات ٰ��ٻاض ا٬بٵاء 
إڈ بٱم��ٻغة ا٬ٱٹٵطـ��ځٳ«، ضا٘ځ��ًا 
إ٬ٽ اـ��ترطاث ٰػ٨ؽ إذىائٿ ڀٹتٯ 
بإذى��اءات ا٬ٱ٥اٺڈت ٺٰ��ٻاض ا٬بٵاء 

ذتٽ ت٩ٻٲ ض٤ځ٥ة.
ٺ٨اٲ ٺؼڀ��ػ اچـ��٩اٲ باـ��ٯ ا٬رٱػ 
اڀٻ  تٻ٤��ٗ بح٭ف��ة ا٬ٵ��ٻاب ٠��ٿ 7ٰ 
ا٬ٱاٌٿ إٴ١ا٢ 3 ٰ٭ځاغات ضڀٵاغ ذتٽ 
2017 ٘٭��ٽ ا٬صطٰ��ات اچـ��٩اٴځة، 

ٰم��ځػًا إ٬��ٽ أٲ ا٬��ٻؼاغة تٙتؽٮ بطء 
ا٬ػضٮ ا٬برػپ بم��ػ٢ ـتػة شډ٪ 3 

ألٹػ.

أذٱط ا٬ٱرٱٻض | ّٰا٬ب بّػخ ا٬ٱؽڀط ٰٳ بځٻت اچـ٩اٲ ٬تٵمځُ ٤ّاٖ ا٬ٱ٥اٺڈت |ـٱځػ ٴاؾ |

إنهاء صفقة بيع أسهم »دار ااستثمار« لـ»الوطني« و»التأمينات«
القاسم رئيسً لمجلس إدارة »البحرين اإسامي«

ات٣١ ٰح٭ؿ إضاغة بٵ٧ ا٬برػڀٳ اچـډٰٿ شډ٪ اجتٱا٘ٷ أٰؿ ٘٭ٽ 
اشتځاغ ٘بطا٬ػؼا٢ ا٥٬اـ��ٯ غئځف��ًا جطڀطًا ٬ٱح٭��ؿ إضاغة ا٬بٵ٧، بطًڈ 
ٰٳ شا٬ط ا٬بف��اٮ ا٬عپ أبطټ ٘طٮ غٜبتٷ ٠ٿ اڈـ��تٱػاغ ٠ٿ ٰٵىبٷ 
بٙ��ط ٰػٺغ 8 أ٘��ٻاٮ. ٺجاء اجتٱ��اٖ ٰح٭ؿ إضاغة ا٬بٵ��٧، ٺظ٧٬ بٙط 
اڈٴتٹاء ٰٳ ٨ا٠ة اچجػاءات ا٬ػـٱځة ا٬ٱّ٭ٻبة ا٬صاوة بى٥١ة بځٗ 
أـ��ٹٯ لػ٨ة »ضاغ اڈـ��تثٱاغ ا٩٬ٻڀتځة« ٺا٬تٿ ٨اٴت تٱث٫ 51.6% 
ٰٳ أـ��ٹٯ ا٬بٵ٧ إ٬ٽ ٫٨ ٰٳ بٵ٧ ا٬برػڀٳ ا٬ٻِٵٿ ٺا٬ٹځئة ا٬ٙاٰة 

٬٭تأٰځٳ اڈجتٱا٘ٿ بٵفبة %25.8 ٫٩٬ ٰٵٹٱا.

إ٬��ٽ ظ٧٬، ت١ٹٯ ٰح٭��ؿ إضاغة ا٬بٵ٧ غٜبة شا٬ط ا٬بف��اٮ، ٰثٵځًا ٠ٿ 
٭ٽ جٹٻضٶ ا٬تٿ ٤طٰٹا ٬٭بٵ٧ شډ٪ ا٬فٵٻات ا٬فاب٥ة، ا٬ٻ٤ت ٴ١فٷ٘ 

اضڀة  اٰة٘  ف��اٸٱځٷ إ٬��ٽ جٱٙځة٘  ح٭ؿ إضاغة ا٬بٵ٧ ض٘ٻةٰ  ٺ٤��ػغٰ 
ڈٴتصاب ٰح٭ؿ إضاغة جطڀط ٬٭بٵ٧ ذفب ا٥٬ٻاٴځٳ ا٬ٱٙٱٻ٪ بٹا ٠ٿ 

ا٬برػڀٳ ٺظ٧٬ بٙط ا٬تٝځځػ ا٬حٻٸػپ ا٬عپ جػټ ٠ٿ ٰ٭٩ځة ا٬بٵ٧.
فاٸٱځٷ ڈٴ٥ٙاض جٱٙځتٷ ا٬ٙاٰة  ٰٳ جٹة أشػټ، ڀٙتؽٮ ا٬بٵ٧ ض٘ٻةٰ 
ا٬ٙاضڀ��ة ٠ٿ 7 ڀٻ٬ځ��ٻ ا٬ٱ٥ب٫، ٺظ٧٬ بٙط ا٬رى��ٻ٪ ٘٭ٽ ا٬ٱٻا٥٠ات 

ا٬ډؼٰة. ٘بطا٬ػؼا٢ ا٥٬اـٯ  |

»البورصة« تفقد 1.1 نقطة بتداول 
2.1 مليون سهم

أٴٹٽ ٰؤل��ػ بٻغو��ة ا٬برػڀٳ ا٬ٙ��اٮ تٙاٰډتٷ أٰؿ ٘ٵط ٰف��تٻټ 1.204.41 
ٴ٥ّة، ٺظ٧٬ باٴص١اي ٤طغٶ 1.18 ٴ٥ّة ٥ٰاغٴة بإ١٤ا٬ٷ أٰؿ اڄٺ٪ .

ٺتطاٺ٪ ا٬ٱفتثٱػٺٲ ذٻا٬ٿ 2.16 ٰ٭ځٻٲ ـٹٯ، ب٥ځٱة إجٱا٬ځة ٤طغٸا 250.75 
أ٬ٟ ضڀٵاغ، تٯ تٵ١ځعٸا ٰٳ شډ٪ 51 و٥١ة.

ٺغ٨ؽ ا٬ٱف��تثٱػٺٲ تٙاٰډتٹٯ ٘٭ٽ أـ��ٹٯ ٤ّاٖ ا٬بٵٻ٦ ا٬تحاغڀة ٺا٬تٿ ب٭ٝت 
ٳ ا٥٬ځٱة اچجٱا٬ځة  ا ٴفبتٷ 85%ٰ  ٤ځٱة أـٹٱٷ ا٬ٱتطاٺ٬ة 211.9 أ٬ٟ ضڀٵاغ أپٰ 

٬٭تطاٺ٪ ٺب٩ٱځة ٤طغٸا 1.88 ٰ٭ځٻٲ ـٹٯ، تٯ تٵ١ځعٸا ٰٳ شډ٪ 44 و٥١ة.
ٺج��اء ا٬بٵ٧ اڄٸ٭ٿ ا٬ٱترط ٠ٿ ا٬ٱػ٨ؽ اڄٺ٪، إظ ب٭ٝت ٤ځٱة أـ��ٹٱٷ ا٬ٱتطاٺ٬ة 
103.2 أ٬ٟ ضڀٵاغ أپ ٰا ٴفبتٷ %41.16 إجٱا٬ٿ ٤ځٱة اڄـٹٯ ا٬ٱتطاٺ٬ة ٺب٩ٱځة 
٤طغٸ��ا 414.8 أ٬ٟ ـ��ٹٯ، تٯ تٵ١ځعٸا ٰٳ شډ٪ 6 و٥١��ات. أٰا ا٬ٱػ٨ؽ ا٬ثاٴٿ 
ا ٴف��بتٷ  ٠��٩اٲ ٬٭ٱى��ػٞ ا٬ص٭ځحٿ ا٬تحاغپ ب٥ځٱة ٤طغٸا 43.30 أ٬ٟ ضڀٵاغ أپٰ 
%17.27 ٰٳ إجٱا٬ٿ ٤ځٱة اڄـٹٯ ا٬ٱتطاٺ٬ة ٺب٩ٱځة ٤طغٸا 831.8 أ٬ٟ ـٹٯ، 
تٯ تٵ١ځعٸا ٰٳ شډ٪ 22 و٥١ة. ثٯ جاء ٰىػٞ ا٬ف��ډٮ  ب٥ځٱة ٤طغٸا 41.60 
أ٬ٟ ضڀٵاغ أپ ٰا ٴف��بتٷ %16.59 ٰٳ إجٱا٬ٿ ٤ځٱة اڄـ��ٹٯ ا٬ٱتطاٺ٬ة ٺب٩ٱځة 

٤طغٸا 422.5 أ٬ٟ ـٹٯ، تٯ تٵ١ځعٸا ٰٳ شډ٪ 8 و٥١ات. 
ٺتٯ ڀٻٮ أٰؿ تطاٺ٪ أـ��ٹٯ 9 ل��ػ٨ات، اغت١ٙت أـٙاغ أـ��ٹٯ لػ٨ة ٺاذطٶ، 
٠ٿ ذځٳ اٴص١ٍت أـ��ٙاغ أـٹٯ 4 لػ٨ات، ٺذا٠ٕت ب٥ځة ا٬مػ٨ات ٘٭ٽ أـٙاغ 

إ١٤اڈتٹا ا٬فاب٥ة.


