
استبعد أن يكون هناك شبح أزمة يلوح في األفق

مشعل امللحم لـ »الراي«:
القطاع العقاري سيمتص تقليص أعداد الوافدين!

| كتب علي إبراهيم |

ــفــــيــــذي لـــشـــركـــة  ــنــ ــتــ ــيـــــس الــ ــ ــرئـ ــ اســــتــــبــــعــــد الـ
ــم، أن  ــحـ ــلـ ــة، مــشــعــل املـ ــابـــضـ ــقـ »بـــلـــوبـــرنـــت« الـ
يــكــون هــنــاك شــبــح أزمــــة مــرتــقــبــة فــي الــقــطــاع 
املتخذة  القرارات  إثر  بالكويت، على  العقاري 
أخيرًا تجاه الوافدين، مبينًا أن األمر يخضع 

لعمليات العرض والطلب.
ـــ »الــــــــراي«، إن  ــال املــلــحــم فـــي تــصــريــح لـ ــ وقـ
السوق سيكون قادرًا على امتصاص التوجه 
ــداد الــوافــديــن والــتــكــيــف مع  نــحــو تقليص أعــ
الــعــمــلــيــة، مــعــتــبــرًا أن األمــــــر مـــجـــرد إصــــاح 

للتركيبة السكانية وليس عملية تهجير. 
ــار  ــمــ ــثــ ــتــ الـــتـــمـــلـــك واالســ ــة  ــ ــركـ ــ وبـــــــــّن أن حـ
بــالــعــقــار االســتــثــمــاري تــمــر بــحــالــة هـــدوء في 
ظــل تــراجــع اإلقــبــال والــتــنــافــس عــلــى شرائها 
بسبب املخاوف من فواتير الكهرباء واملاء مع 

التعرفة الجديدة.
وأوضح أن أسعار القطاع السكني الخاص 
شهدت طفرة غير مبررة خال الفترة املاضية، 
حاله كحال أي قطاع اقتصادي يجب أن يعيد 
أن ما  إلــى  تلقائيًا، مشيرًا  تصحيح أوضاعه 
حدث من تراجع أسعار هو عملية تصحيحية 
ملـــســـار ســـعـــري خـــاطـــئ، لــيــعــود الـــقـــطـــاع إلــى 
مستواه الطبيعي، ومن هنا فهو ليس تراجعًا 

حقيقيًا مقرونا بتحقيق خسارة.
ونوه بأن توجه الكويتين إلى االستثمار 
إلــى عاملن، األول  الــدولــي، يرجع  العقار  فــي 
»شــخــصــي«، وهـــو مــا يــدفــع نــحــو االستثمار 
وتــمــلــك الــعــقــار بــالــخــارج ارتــبــاطــا بــالــغــرض 
ــاالت املــرض  ــواء الـــدراســـة أو حـ مــن الــســفــر، سـ
والعاج بالخارج، أو السياحة أو الهجرة، أو 

حب التملك في الخارج.
يـــتـــمـــثـــل فــي  الـــــثـــــانـــــي  الــــــنــــــوع  وذكــــــــــر أن 
االستثمار، والذي تدور فكرته حول رأس املال 
املتوافر لدى املواطن، الذي يسعى إلى الحفاظ 
على رأس ماله وتنميته، وتحقيق عوائد منه 

ناتجة عن عمليات التأجير. 
ــد أن جـــمـــيـــع الـــــدوافـــــع االســـتـــثـــمـــاريـــة  ــ ــ وأكـ
والــشــخــصــيــة مــتــوافــرة لـــدى الــكــويــتــي، األمـــر 
الذي جعله من أكثر مواطني العالم استثمارًا 
ــارج بــــاده، مبينًا أنـــه قــد يــكــون عــلــى رأس  خـ
األســبــاب فــي إيــجــاد مــاذ آمــن ألمــوالــه يحقق 

منه اكتفاء ماليًا أو شخصيًا.
وأوضـــــــح املـــلـــحـــم، أن مــشــكــلــة االســتــثــمــار 
الــعــقــاري فــي الــكــويــت تكمن فــي حــاجــتــه إلــى 
مــيــزانــيــة تــتــراوح مــن 200 ألـــف إلـــى 400 ألــف 
دينار للبنايات، وما ال يقل عن 80 ألفًا للشقق 
املال  رأس  يقل  بريطانيا  في  ولكن  السكنية، 
املطلوب بنحو 75 في املئة لتملك شقة سكنية 
عــائــدًا سنويًا  تــحــقــق  ديـــنـــار،  ألـــف  بقيمة 20 
بــنــســبــة 5 فـــي املـــئـــة، والـــحـــصـــول عــلــى عــائــد 

تأجير بالنسبة نفسها.
وأفــــــاد أن هــــذا األمـــــر يــعــنــي بــــأن املـــواطـــن 
الــكــويــتــي صــاحــب املـــدخـــرات الــبــســيــطــة الــذي 
أن  )مــيــكــرو مستثمر( يمكنه  بـــ  يمكن وصــفــه 
يستثمر في بريطانيا بأقل األسعار، وبعائد 

سنوي ال يقل عن 10 في املئة.
العقار  ارتباطه باالستثمار في  وفي شأن 

الـــبـــريـــطـــانـــي، أوضـــــح املــلــحــم أنــــه نـــتـــاج قـــرار 
شخصي، يستهدف أن ُيقدم للسوق الكويتي 
خدمات استشارية غير مسبوقة، وهو ما لم 
يتحقق إال في العقار البريطاني الذي يتميز 
بــشــفــافــيــة عــالــيــة وحـــجـــم مــعــلــومــات عــقــاريــة 
أن  مــؤكــدًا  مسبوقة،  غير  واقتصادية  ومالية 
سوق العقار البريطاني يعتبر من األفضل في 
العالم لعوائده واالرتفاع في أسعاره وأمانه، 
ومــشــددًا على أن الــســوق املحلي كــان بحاجة 

ماسة إليجاد القناة االستشارية الازمة.

»بريكست«... والعقار
رأى امللحم أال خطر من االستثمار العقاري 
بــبــريــطــانــيــا بــعــد قــــرار الـــخـــروج مـــن االتــحــاد 
األوروبي )البريكست(، وأن املفهوم الصحيح 
وطويل  متوسطًا  يكون  العقاري  لاستثمار 

املــــدى بــمــتــوســط مـــدة ملكية 5 ســنــوات على 
األقل قبل التخارج من االستثمار.

وفــيــمــا اعــتــبــر أن أفــضــل مــكــاســب تتحقق 
فــي االســتــثــمــارات طويلة املـــدى، أشـــار إلــى أن 
اليوم يشكل الفرصة األفضل لاستثمار بداًل 
إلى  باالنتباه  املستثمرين  الغد، ومطالبًا  من 

نوعية العقار التي ستشكل فرقًا.
ــار الــــتــــجــــاري يــرتــبــط  ــقـ ــعـ ولـــفـــت إلـــــى أن الـ
بــالــحــالــة الــعــامــة والــتــغــيــيــرات االقــتــصــاديــة، 
ولــكــن الــعــقــار الــســكــنــي والـــطـــابـــي يــرتــبــطــان 
نفسه  املؤجر  بتوافر  تتعلق  إنسانية  بحالة 
أنهما في  االقــتــصــادي، ما يعني  ال بالنشاط 
أمان من املتغيرات، كونهما مدفوعن بالطلب 

الدائم عليهما.
وذكر أن القطاع السكني يحقق للمستثمر 
عــائــدًا إجــمــالــيــًا ســنــويــًا يــقــدر بـــ 10 فــي املــئــة، 

مقسمة بــنــحــو 5 فــي املــئــة كــعــائــد عــلــى رأس 
املــــال، و5 فــي املــئــة كــعــوائــد عــلــى اإليـــجـــارات، 
أما عوائد السكن الطابي فتبلغ نحو 10 في 
املئة، من بينها 8 في املئة كعائد إيجاري، و2 

في املئة كعائد على رأس املال.
ونوه بأن السكن الطابي شهد إقبااًل كبيرًا 
مصدر  يمثل  إذ  لتملكه،  الكويتين  مــن  جــدًا 
دخل مساند للمالك كونه مدرًا لإليراد، ناهيك 
عن ديمومة تأجيره نظرًا لاقبال العاملي على 
كبير  بريطانيا، ووجـــود نقص  فــي  الــدراســة 
بعوائد  تميزه  عــن  الــطــاب، كاشفًا  فــي سكن 
تأجيرية بنسب مقبولة، وعوائد مريحة على 

رأس املال.
تتمثل  الطابي  القطاع  أن سلبيات  وذكــر 
فـــي أنــــه ال يــمــكــن اســـتـــخـــدامـــه كــســكــن خــاص 
 
ً
وشخصي، وأن حركة تداوله وبيعه مستقبا

وعوائده أقل من نظيره »السكني«.
ونصح امللحم باالبتعاد عن شراء األراضي 
بـــالـــعـــالـــم، مـــوضـــحـــًا أن هــنــاك  فــــي أي مـــكـــان 
والخليجين  الــكــويــتــيــن  مــن  اآلالف  عــشــرات 
ــــي غــيــر مــرخــصــة لــلــبــنــاء،  مــمــن اشـــتـــروا أراضـ
تبلغ قيمتها الحقيقية نحو 300 دينار  بينما 
اشتروها بـ 6 آالف دينار من املكاتب من دون 
التمكن من البناء عليها، الفتًا إلى أن ما يتم 
ترويجه حول أن األراضي في بريطانيا ضمن 
األماك »امللكية«، وأن األجنبي ال يتملك هناك 

أمر غير صحيح.
ونــفــى املــلــحــم اســتــحــواذ بــريــطــانــيــا على 
العقارات عند وفاة ماكها، مؤكدًا أن احترام 
أمــر مفروغ منه، مع ضــرورة  امللكيات هناك 
ــرائـــب الـــنـــاتـــجـــة عــــن االســتــثــمــار  ــداد الـــضـ ــ ســ
ــقـــع الـــعـــقـــار تـــحـــت يــد  ــتـــى ال يـ الــــعــــقــــاري، حـ

مصلحة الضرائب وفق القانون.
مـــن نــاحــيــة ثــانــيــة، رأى املــلــحــم أن تــحــول 
املزارع والجواخير لتحظى بمكان في السوق 
ــًا لـــاقـــتـــصـــاد،  ــؤرقــ ــاري، أصـــبـــح أمــــــرًا مــ ــقــ ــعــ الــ
ــع مــفــاهــيــم الــتــنــمــيــة املــســتــدامــة،  ويــتــنــافــى مـ
تـــعـــتـــبـــر  األراضـــــــــــــــــي  تـــــلـــــك  وأن  خـــــصـــــوصـــــًا 
ــروة قـــومـــيـــة مــخــصــصــة لـــإلنـــتـــاج الــــزراعــــي  ــ ثــ

والحيواني.
وقال إنه تم تحويل املزارع والجواخير من 
مــصــدر لــلــثــروة الــغــذائــيــة إلـــى مــصــدر للثروة 

النقدية، من دون مراعاة األمن االقتصادي.

مشعل امللحم    )تصوير سعد هنداوي(

تضييق الخناق
على املتالعبني

ذكر امللحم أن الالئحة العقارية الجديدة 
والنصابني  املتالعبني  على  الخناق  تضيق 
إنها  إذ  عملياتهم،  تمنع  لــن  ولكنها  فقط، 
تمتد لخارج املعارض العقارية، خصوصا 
وأن عملية الوصول للضحايا باتت تتم عبر 
وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، معربًا عن 
اعتقاده بأن الحل ليس بيد الحكومة، وإنما 
بيد العميل الذي يجب توعيته وتثقيفه كي 

ال يقع في شرك محترفي النصب.
ــوء إلـــى  ــجــ ــلــ ــ ــل ال ــ ــــضـ ــن األفـ ــ وبــــــني أنــــــه مـ
الــشــركــات املــتــخــصــصــة الــتــي تــتــعــامــل في 
يراعي جميع  احترافي  بنظام  الــشــأن،  هــذا 
ــدم املـــســـاءلـــة  ــ الـــتـــفـــاصـــيـــل، بـــمـــا يــضــمــن عـ

 لعدم السداد.
ً
الضريبية مستقبال

خدمات متكاملة 
شــــّدد املــلــحــم عــلــى أن »بــلــوبــرنــت« أول 
تــقــدم خـــدمـــات متكاملة  شــركــة خــلــيــجــيــة 
ارتكازًا  البريطاني،  العقار  في  لالستثمار 
عــلــى نــمــوذج عــمــل واضــــح ومــحــدد سلفًا، 
ــقـــار الــــــذي يـــتـــكـــون مــن  ــعـ وتــعــتــمــد عـــلـــى الـ
ألــف دينار  يبدأ من 20  السكني برأسمال 
ويصل إلى 20 مليونا مع العقار التجاري.

املتكاملة،  الــعــقــاريــة  الــخــدمــات  أن  وذكـــر 
تشمل  للمستثمرين  الشركة  تقدمها  التي 
ألــف جنيه  بــدءًا من 100  العقاري  التمويل 
إســـتـــرلـــيـــنـــي عـــبـــر بـــنـــوك مـــعـــتـــمـــدة، وفــتــح 
املعتمدة  البريطانية  البنوك  فــي  حسابات 
والتأمني  منها،  مجموعة  مــع  اتفاقية  عبر 
الــعــقــاري ضــد الــســرقــة والــحــريــق والــدمــار، 
والوصية العقارية عبر مكاتب متخصصة، 
والتأجير واإلدارة، وإعداد امللفات الضريبية 

وامللكيات العقارية.

ال خطر 
من االستثمار العقاري 

في اململكة املتحدة 
نتيجة »بريكست«

20 ألف دينار
لبدء االستثمار العقاري 

في بريطانيا مقابل 80 ألفًا 
بالكويت

آالف الكويتيني والخليجيني 
اشتروا أراضي في الخارج

من دون رخصة بناء

ــك بـــــــــــرقـــــــــــان، صـــــالـــــح  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــح بـ ــ ــ ــنـ ــ ــ مـ
بوخمسن أو نصار النصار، وعادل 
فؤاد محمود الحاج عباس، ودعيج 
فؤاد القداح، 5000 دينار لكل منهم، 
في السحوبات اليومية على حساب 

»يومي«.
وأضـــــاف »بـــرقـــان« أخـــيـــرًا سحبًا 

للفوز  ربــع سنوي لحساب »يومي« 
ألـــف ديــنــار، ما  بــجــائــزة بقيمة 125 
يعد نقلة جديدة تضيف فرصًا أكبر.

وأشـــار فــي بــيــان، إلــى أنــه للتأهل 
لــلــســحــوبــات ربــــع الــســنــويــة، يتعن 
عــلــى الــعــمــاء أال يــقــل رصــيــدهــم عن 
500 دينار ملــدة شهرين كاملن قبل 

تــاريــخ السحب، الفتًا إلــى أن كــل 10 
لدخول  واحـــدة  فرصة  تمثل  دنانير 
كـــان  إذا  ــه  ــأنــ بــ ــًا  ــنــــوهــ الــــســــحــــب، ومــ
رصيد الحساب 500 دينار وما فوق، 
 للدخول في 

ً
سيكون صاحبه مؤها

كـــل مـــن الــســحــوبــات الــيــومــيــة وربـــع 
السنوية.

»برقان« يتّوج فائزي »يومي«

تواصل شركة زين لاتصاالت، 
للموسم  االجــتــمــاعــيــة  شــراكــتــهــا 
الجديد من »سوق قوت«، املبادرة 
الــشــبــابــيــة األكــبــر مــن نــوعــهــا في 
ــتـــي أقــيــمــت للشهر  الـــكـــويـــت، والـ
الــثــانــي يـــوم الــســبــت املــاضــي في 

حديقة الشهيد بدائرة السام.
لها،  بيان  الشركة في  وذكــرت 
أن هـــذه الــشــراكــة تــأتــي فــي إطــار 
إســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا لــلــمــســؤولــيــة 
االجــتــمــاعــيــة واالســـتـــدامـــة تــجــاه 
ــات واملـــــواهـــــب  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ تـــشـــجـــيـــع الـ
املحلية الشابة، بحيث يهدف هذا 
التوعية  إلــى نشر  املميز  الــحــدث 
ــاة الـــصـــحـــي  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ حــــــــول نــــمــــط الـ
ــتـــهـــاك املــنــتــجــات  وتــشــجــيــع اسـ
الــعــضــويــة والــصــحــيــة، مــن خــال 
تقديم فرصة ألصحاب املشاريع 
ــة والــــــزراعــــــيــــــة لـــعـــرض  ــيــ ــرفــ الــــحــ
في  محليًا  ــعــة 

ّ
املــصــن منتجاتهم 

مكان واحد.

وأوضــحــت »زيــــن« أنــهــا كانت 
مـــتـــواجـــدة بــمــشــاركــة مــمــيــزة في 
»ســوق قــوت« من خــال جناحها 
ــــاص، بـــحـــيـــث قــــــام الــســفــيــر  ــخــ ــ الــ
األمــيــركــي فـــي الــكــويــت لــورانــس 
جناحها،  بـــزيـــارة  ســيــلــفــرمــان  ر. 
ــد  ــديــ ــعــ ــه الــ ــ ــيـ ــ ــــت فـ ــمـ ــ ـ

ّ
ــظ ــ والـــــــــــــذي نـ

مــــــن الــــفــــعــــالــــيــــات واملــــســــابــــقــــات 
الــتــرفــيــهــيــة، وقـــّدمـــت الــعــديــد من 
الــــجــــوائــــز الـــقـــيـــّمـــة لــلــمــشــاركــن، 
بــــاإلضــــافــــة إلــــــى ُمـــســـابـــقـــة عــبــر 
ــائــــل الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي  وســ

 .)ZainQout#( على هاشتاغ
أن شراكتها  الــشــركــة  وأفــــادت 
الرئيسية لـ »سوق قوت«، تعتبر 
املشاريع  لسلسلة  كبيرة  إضافة 
بشكل  تشجعها  الــتــي  الشبابية 
متواصل لتحفز الطاقات املحلية 
ــع مــنــتــجــاتــهــم الــوطــنــيــة  عــلــى دفــ
اقتصاد  عــلــى  بالنفع  يــعــود  بــمــا 

الدولة.

»زين« تواصل شراكتها مع »سوق قوت«

تــقــدم مــجــمــوعــة بــنــك الكويت 
الــــوطــــنــــي، رعـــايـــتـــهـــا الـــذهـــبـــيـــة 
ملـــنـــتـــدى إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــطــاقــة 
ــلـــى الــــتــــوالــــي،  ــام الــــثــــالــــث عـ ــعـ ــلـ لـ
والــذي يقام في 31 يناير املقبل 
فـــي فــنــدق جـــي دبــلــيــو مــاريــوت 

بالكويت.
وتـــشـــارك املــجــمــوعــة فـــي هــذا 
املــــــنــــــتــــــدى، الـــــــــــذي تـــســـتـــضـــيـــفـــه 
ــتــــرول الــكــويــتــيــة،  ــبــ مـــؤســـســـة الــ
ــنـــفـــط وزيــــر  ويـــفـــتـــتـــحـــه وزيـــــــر الـ
الــــــــكــــــــهــــــــربــــــــاء واملـــــــــــــــــــاء بــــخــــيــــت 
التنفيذي  والــرئــيــس  الــرشــيــدي 
ملـــؤســـســـة الــــبــــتــــرول الـــكـــويـــتـــيـــة 
نـــزار الــعــدســانــي، بــحــضــور عــدد 
مـــن الــشــخــصــيــات االقــتــصــاديــة 
املحلي  املستوين  على  الــبــارزة 
بـــاإلضـــافـــة ملمثلن  واإلقــلــيــمــي، 
عــن أهـــم شــركــات الــنــفــط والــغــاز 

العاملية.
االقتصادي  الخبير  ويــشــارك 
الـــبـــحـــوث  مـــجـــمـــوعـــة  فــــي  األول 
االقــــتــــصــــاديــــة الـــتـــابـــعـــة لــلــبــنــك، 
عمر النقيب، في الجلسة األولى 
للمنتدى والتي ستكون بعنوان 

»تـــحـــقـــيـــق الـــــــتـــــــوزان فـــــي ســــوق 
النفط خال العام 2018«، والتي 
ســتــنــاقــش الـــعـــديـــد مـــن املــلــفــات 
الــنــفــطــيــة املــهــمــة مــثــل اتــجــاهــات 
أسعار النفط خال العام 2018، 
ــفــــاضــــات  ــه انــــخــ ــ ــــواجـ ــيـ ــ وهــــــــل سـ
كــمــا  ــوازن؟  ــ ــتــ ــ ــيــ ــ ســ أم  ــدة،  ــ ــ ــديـ ــ ــ جـ
ديناميكية  الــجــلــســة  ســتــتــنــاول 
الــتــعــاون الــروســي – الــســعــودي، 
وتـــأثـــيـــره عـــلـــى أســـــــواق الــنــفــط، 
بــاإلضــافــة إلـــى الــتــوقــعــات حــول 
ــفـــط الـــصـــخـــري عــلــى  ــنـ ــيـــر الـ ــأثـ تـ
أسعار النفط وتوجهات منتجي 
النفط من خارج منظمة »أوبك«.

كـــمـــا ســتــســتــعــرض الــجــلــســة 
ــتــــدى الـــــــقـــــــدرات  ــنــ ــمــ ــلــ األولـــــــــــــى لــ
لـــدول الخليج، وأهــم  االنــتــاجــيــة 
الــتــغــيــرات الــتــي ســتــطــرأ عليها 
بـــاإلضـــافـــة   ،2018 الــــعــــام  ــــال  خـ
وتأثيره  الـــدوالر  حركة  ملناقشة 
ــفــــط، وقـــيـــاس  ــنــ ــار الــ ــ ــعـ ــ عـــلـــى أسـ
ــه الــصــيــنــي  ــتـــوجـ ــكـــاســـات الـ انـــعـ
لتسعير النفط بعملتها املحلية.

ــة الـــثـــانـــيـــة  ــلــــســ ــجــ وتــــــأتــــــي الــ
لــلــمــنــتــدى بـــعـــنـــوان »تـــحـــديـــات 

الطاقة في ظل متغيرات  تمويل 
ــارك فــيــهــا  ــ ــشــ ــ ــيــ ــ الــــــــســــــــوق«، وســ
مــديــر عـــام الــخــدمــات املــصــرفــيــة 
االستثمارية لدى شركة الوطني 
ــمـــار رانــــــــي ســـلـــوانـــس،  ــثـ ــتـ لـــاسـ
الــتــحــديــات  إذ ســتــتــم مــنــاقــشــة 
ــل املــــشــــاريــــع  ــويـ ــمـ ــتـ املــــرتــــبــــطــــة بـ
الـــنـــفـــطـــيـــة فــــــي ظــــــل انــــخــــفــــاض 
أسعار النفط، وتوقعات اإلنفاق 
الـــــرأســـــمـــــالـــــي عــــلــــى املــــشــــاريــــع 

ــتــــويــــات الـــديـــن  الـــنـــفـــطـــيـــة ومــــســ
املــنــاســبــة عــلــى املــــدى املــتــوســط، 
ــار املــتــرتــبــة عــلــى الــشــركــات  واآلثــ
ــي ظـــل  ــ ــ ــة فـ ــيــ ــفــــطــ ــنــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ الـ

متطلبات الحوكمة والشفافية.
وتـــأتـــي مــشــاركــة »الـــوطـــنـــي«، 
فـــــــي هـــــــــذا املـــــنـــــتـــــدى فـــــــي إطـــــــار 
حـــــرص املـــجـــمـــوعـــة عـــلـــى وضـــع 
كــــل إمـــكـــانـــاتـــهـــا وخـــبـــراتـــهـــا فــي 
الكويتي،  النفطي  الــقــطــاع  دعـــم 

والــــــــتــــــــزامــــــــا مــــنــــهــــا بــــالــــعــــاقــــة 
التي  اإلستراتيجية والتاريخية 
الــبــتــرول  مــع مــؤســســة  تجمعها 
الــكــويــتــيــة وشــركــاتــهــا الــتــابــعــة، 
لــهــا منذ  كــشــريــك مــصــرفــي أول 

أكثر من 4 عقود.
وتحافظ مجموعة »الوطني« 
عــلــى مـــركـــزهـــا املـــتـــصـــدر ألعــلــى 
الــتــصــنــيــفــات االئــتــمــانــيــة، على 
مــــســــتــــوى كــــافــــة بــــنــــوك الــــشــــرق 
ــل وكـــــــــــاالت  ــ ــبــ ــ األوســــــــــــــــط مــــــــن قــ
الــتــصــنــيــف االئــتــمــانــي الــعــاملــيــة 
الـــثـــاث، »مــــوديــــز«، و»فــيــتــش«، 

و»ستاندرد آند بورز«. 
ويـــدعـــم تــصــنــيــف الــبــنــك عــدة 
الرسملة،  ارتــفــاع  أهمها  عــوامــل 
الحكيمة،  اإلقــــراض  وســيــاســات 
املخاطر،  إلدارة  املنظم  ومنهجه 
ــا يـــتـــمـــيـــز بــه  ــ بــــاإلضــــافــــة إلــــــى مـ
عالية  مــكــانــة  مـــن  اإلدارة  فــريــق 
واستقرار، كما يحتفظ بمكانته 
ضمن قائمة »غلوبل فاينانس« 
العالم  فــي  امــانــًا  ألكــثــر 50 بنكًا 
لــــلــــمــــرة الــــثــــانــــيــــة عـــــشـــــرة عــلــى 

التوالي.

يقام 31 الجاري بحضور الرشيدي والعدساني

»الوطني« راٍع ذهبي ملنتدى إستراتيجية الطاقة

السفير سيلفرمان في جناح الشركة

راني سلوانسعمر النقيب
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