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استبعد أن يكون هناك شبح أزمة يلوح في األفق

مشعل امللحم لـ «الراي»:
القطاع العقاري سيمتص تقليص أعداد الوافدين!
| كتب علي إبراهيم |
اسـ ـتـ ـبـ ـع ــد الـ ــرئ ـ ـيـ ــس الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ل ـش ــرك ــة
«بـ ـل ــوب ــرن ــت» ال ـق ــاب ـض ــة ،م ـش ـعــل امل ـل ـح ــم ،أن
ي ـكــون ه ـنــاك شـبــح أزم ــة مــرتـقـبــة فــي الـقـطــاع
العقاري بالكويت ،على إثر القرارات املتخذة
أخيرًا تجاه الوافدين ،مبينًا أن األمر يخضع
لعمليات العرض والطلب.
وقـ ــال امل ـل ـحــم ف ــي ت ـصــريــح لـ ـ «الـ ـ ـ ــراي» ،إن
السوق سيكون قادرًا على امتصاص التوجه
نـحــو تقليص أع ــداد الــوافــديــن والـتـكـيــف مع
ال ـع ـم ـل ـيــة ،م ـع ـت ـب ـرًا أن األمـ ـ ــر م ـج ــرد إص ــاح
للتركيبة السكانية وليس عملية تهجير.
وب ـ ـ ـ ـ ّـن أن حـ ــركـ ــة الـ ـتـ ـمـ ـل ــك واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــار
بــالـعـقــار االسـتـثـمــاري تـمــر بـحــالــة ه ــدوء في
ظــل تــراجــع اإلق ـبــال والـتـنــافــس عـلــى 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
تصحيح أوضاعه تلقائيًا ،مشيرًا إلــى أن ما
حدث من تراجع أسعار هو عملية تصحيحية
مل ـس ــار س ـع ــري خ ــاط ــئ ،ل ـي ـعــود ال ـق ـط ــاع إلــى
مستواه الطبيعي ،ومن هنا فهو ليس تراجعًا
حقيقيًا مقرونا بتحقيق خسارة.
ونوه بأن توجه الكويتين إلى االستثمار
فــي العقار الــدولــي ،يرجع إلــى عاملن ،األول
«شـخـصــي» ،وه ــو مــا يــدفــع نـحــو االستثمار
وتـمـلــك ال ـع ـقــار بــال ـخــارج ارت ـبــاطــا بــالـغــرض
مــن الـسـفــر ،س ــواء ال ــدراس ــة أو ح ــاالت املــرض
والعاج بالخارج ،أو السياحة أو الهجرة ،أو
حب التملك في الخارج.
وذكـ ـ ـ ـ ــر أن ال ـ ـ ـنـ ـ ــوع الـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي يـ ـتـ ـمـ ـث ــل فــي
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.
وأك ـ ــد أن ج ـم ـيــع ال ـ ــدواف ـ ــع االس ـت ـث ـم ــاري ــة
والـشـخـصـيــة م ـتــوافــرة ل ــدى ال ـكــوي ـتــي ،األم ــر
الذي جعله من أكثر مواطني العالم استثمارًا
خ ــارج ب ــاده ،مبينًا أن ــه قــد يـكــون عـلــى رأس
األسـبــاب فــي إيـجــاد مــاذ آمــن ألمــوالــه يحقق

ال خطر
من االستثمار العقاري
في اململكة املتحدة
نتيجة «بريكست»
 20ألف دينار
لبدء االستثمار العقاري
في بريطانيا مقابل  80ألفًا
بالكويت
آالف الكويتيني والخليجيني
اشتروا أراضي في الخارج
من دون رخصة بناء
(تصوير سعد هنداوي)

مشعل امللحم

منه اكتفاء ماليًا أو شخصيًا.
وأوض ـ ــح امل ـل ـح ــم ،أن م ـش ـك ـلــة االس ـت ـث ـمــار
ال ـع ـقــاري فــي الـكــويــت تكمن فــي حــاجـتــه إلــى
مـيــزانـيــة ت ـتــراوح مــن  200أل ــف إل ــى  400ألــف
دينار للبنايات ،وما ال يقل عن  80ألفًا للشقق
السكنية ،ولكن في بريطانيا يقل رأس املال
املطلوب بنحو  75في املئة لتملك شقة سكنية
بقيمة  20أل ــف دي ـن ــار ،تـحـقــق عــائ ـدًا سنويًا
بـنـسـبــة  5ف ــي املـ ـئ ــة ،وال ـح ـص ــول ع ـلــى عــائــد
تأجير بالنسبة نفسها.
وأفـ ـ ــاد أن هـ ــذا األم ـ ــر ي ـع ـنــي بـ ــأن امل ــواط ــن
الـكــويـتــي صــاحــب امل ــدخ ــرات الـبـسـيـطــة الــذي
يمكن وصـفــه ب ـ (مـيـكــرو مستثمر) يمكنه أن
يستثمر في بريطانيا بأقل األسعار ،وبعائد
سنوي ال يقل عن  10في املئة.
وفي شأن ارتباطه باالستثمار في العقار

ال ـبــري ـطــانــي ،أوض ـ ــح امل ـل ـحــم أنـ ــه ن ـت ــاج ق ــرار
شخصي ،يستهدف أن ُيقدم للسوق الكويتي
خدمات استشارية غير مسبوقة ،وهو ما لم
يتحقق إال في العقار البريطاني الذي يتميز
بـشـفــافـيــة عــال ـيــة وح ـج ــم م ـع ـلــومــات عـقــاريــة
ومالية واقتصادية غير مسبوقة ،مــؤكـدًا أن
سوق العقار البريطاني يعتبر من األفضل في
العالم لعوائده واالرتفاع في أسعاره وأمانه،
ومـشــددًا على أن الـســوق املحلي كــان بحاجة
ماسة إليجاد القناة االستشارية الازمة.

«بريكست» ...والعقار
رأى امللحم أال خطر من االستثمار العقاري
بـبــريـطــانـيــا بـعــد قـ ــرار ال ـخ ــروج م ــن االت ـحــاد
األوروبي (البريكست) ،وأن املفهوم الصحيح
لاستثمار العقاري يكون متوسطًا وطويل

ّ
«برقان» يتوج فائزي «يومي»
مـ ـ ـن ـ ــح بـ ـ ـن ـ ــك ب ـ ـ ـ ـ ــرق ـ ـ ـ ـ ــان ،صـ ــالـ ــح
بوخمسن أو نصار النصار ،وعادل
فؤاد محمود الحاج عباس ،ودعيج
فؤاد القداح 5000 ،دينار لكل منهم،
في السحوبات اليومية على حساب
«يومي».
وأضـ ــاف «ب ــرق ــان» أخ ـي ـرًا سحبًا

ربــع سنوي لحساب «يومي» للفوز
بـجــائــزة بقيمة  125أل ــف دي ـنــار ،ما
يعد نقلة جديدة تضيف فرصًا أكبر.
وأشــار فــي بـيــان ،إلــى أنــه للتأهل
لـلـسـحــوبــات رب ــع ال ـس ـنــويــة ،يتعن
عـلــى الـعـمــاء أال يـقــل رصـيــدهــم عن
 500دينار ملــدة شهرين كاملن قبل

امل ــدى بـمـتــوســط م ــدة ملكية  5س ـنــوات على
األقل قبل التخارج من االستثمار.
وفـيـمــا اعـتـبــر أن أف ـضــل مـكــاســب تتحقق
فــي االسـتـثـمــارات طويلة امل ــدى ،أشــار إلــى أن
ً
اليوم يشكل الفرصة األفضل لاستثمار بدال
من الغد ،ومطالبًا املستثمرين باالنتباه إلى
نوعية العقار التي ستشكل فرقًا.
ولـ ـف ــت إلـ ــى أن ال ـع ـق ــار الـ ـتـ ـج ــاري يــرتـبــط
بــالـحــالــة ال ـعــامــة وال ـت ـغ ـي ـيــرات االق ـت ـصــاديــة،
ول ـكــن ال ـع ـقــار الـسـكـنــي وال ـطــابــي يــرتـبـطــان
بحالة إنسانية تتعلق بتوافر املؤجر نفسه
ال بالنشاط االقـتـصــادي ،ما يعني أنهما في
أمان من املتغيرات ،كونهما مدفوعن بالطلب
الدائم عليهما.
وذكر أن القطاع السكني يحقق للمستثمر
عــائ ـدًا إجـمــالـيــًا سـنــويــًا يـقــدر ب ـ  10فــي املـئــة،

مقسمة بـنـحــو  5فــي امل ـئــة كـعــائــد عـلــى رأس
املـ ــال ،و 5فــي امل ـئــة كـعــوائــد عـلــى اإلي ـج ــارات،
أما عوائد السكن الطابي فتبلغ نحو  10في
املئة ،من بينها  8في املئة كعائد إيجاري ،و2
في املئة كعائد على رأس املال.
ً
ونوه بأن السكن الطابي شهد إقباال كبيرًا
ج ـدًا مــن الكويتين لتملكه ،إذ يمثل مصدر
دخل مساند للمالك كونه مدرًا لإليراد ،ناهيك
عن ديمومة تأجيره نظرًا لاقبال العاملي على
الــدراســة فــي بريطانيا ،ووج ــود نقص كبير
فــي سكن ال ـطــاب ،كاشفًا عــن تميزه بعوائد
تأجيرية بنسب مقبولة ،وعوائد مريحة على
رأس املال.
وذكــر أن سلبيات القطاع الطابي تتمثل
ف ــي أنـ ــه ال ي ـم ـكــن اس ـت ـخ ــدام ــه ك ـس ـكــن خــاص
ً
وشخصي ،وأن حركة تداوله وبيعه مستقبا
وعوائده أقل من نظيره «السكني».
ونصح امللحم باالبتعاد عن شراء األراضي
ف ــي أي م ـك ــان ب ــال ـع ــال ــم ،م ــوض ـح ــًا أن ه ـنــاك
ع ـشــرات اآلالف مــن الـكــويـتـيــن والخليجين
مـمــن اش ـت ــروا أراضـ ــي غـيــر مــرخـصــة لـلـبـنــاء،
تبلغ قيمتها الحقيقية نحو  300دينار بينما
اشتروها بـ  6آالف 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.
ون ـفــى املـلـحــم اس ـت ـحــواذ بــريـطــانـيــا على
العقارات عند وفاة ماكها ،مؤكدًا أن احترام
امللكيات هناك أمــر مفروغ منه ،مع ضــرورة
س ـ ــداد ال ـض ــرائ ــب ال ـنــات ـجــة ع ــن االس ـت ـث ـمــار
ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري ،ح ـت ــى ال ي ـق ــع الـ ـعـ ـق ــار ت ـح ــت يــد
مصلحة الضرائب وفق القانون.
م ــن نــاح ـيــة ثــان ـيــة ،رأى امل ـل ـحــم أن تـحــول
املزارع والجواخير لتحظى بمكان في السوق
الـ ـعـ ـق ــاري ،أصـ ـب ــح أم ـ ـ ـرًا م ــؤرق ــًا ل ــاق ـت ـص ــاد،
وي ـت ـنــافــى م ــع م ـفــاه ـيــم الـتـنـمـيــة امل ـس ـتــدامــة،
خـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــًا وأن تـ ـ ـل ـ ــك األراض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ت ـع ـت ـب ــر
ث ـ ــروة قــوم ـيــة م ـخ ـص ـصــة ل ــإلن ـت ــاج ال ــزراع ــي
والحيواني.
وقال إنه تم تحويل املزارع والجواخير من
مـصــدر لـلـثــروة الـغــذائـيــة إلــى مـصــدر للثروة
النقدية ،من دون مراعاة األمن االقتصادي.

تضييق الخناق
على املتالعبني
ذكر امللحم أن الالئحة العقارية الجديدة
تضيق الخناق على املتالعبني والنصابني
فقط ،ولكنها لــن تمنع عملياتهم ،إذ إنها
تمتد لخارج املعارض العقارية ،خصوصا
وأن عملية الوصول للضحايا باتت تتم عبر
وســائــل الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،معربًا عن
اعتقاده بأن الحل ليس بيد الحكومة ،وإنما
بيد العميل الذي يجب توعيته وتثقيفه كي
ال يقع في شرك محترفي النصب.
وبـ ـ ــني أنـ ـ ــه مـ ــن األف ـ ـضـ ــل الـ ـلـ ـج ــوء إل ــى
ال ـشــركــات املـتـخـصـصــة ال ـتــي تـتـعــامــل في
هــذا الـشــأن ،بنظام احترافي يراعي جميع
ال ـت ـف ــاص ـي ــل ،ب ـم ــا ي ـض ـمــن عـ ــدم امل ـس ــاءل ــة
ً
الضريبية مستقبال لعدم السداد.

خدمات متكاملة
شـ ـ ّـدد امل ـل ـحــم ع ـلــى أن «ب ـلــوبــرنــت» أول
شــركــة خـلـيـجـيــة ت ـقــدم خ ــدم ــات متكاملة
لالستثمار في العقار البريطاني ،ارتكازًا
عـلــى ن ـمــوذج عـمــل واض ــح وم ـحــدد سلفًا،
وت ـع ـت ـمــد ع ـل ــى ال ـع ـق ــار الـ ـ ــذي ي ـت ـك ــون مــن
السكني برأسمال يبدأ من  20ألــف دينار
ويصل إلى  20مليونا مع العقار التجاري.
وذك ــر أن الـخــدمــات الـعـقــاريــة املتكاملة،
التي تقدمها الشركة للمستثمرين تشمل
التمويل العقاري بــدءًا من  100ألــف جنيه
إس ـت ــرل ـي ـن ــي ع ـب ــر بـ ـن ــوك م ـع ـت ـم ــدة ،وف ـتــح
حسابات فــي البنوك البريطانية املعتمدة
عبر اتفاقية مــع مجموعة منها ،والتأمني
الـعـقــاري ضــد الـســرقــة والـحــريــق والــدمــار،
والوصية العقارية عبر مكاتب متخصصة،
والتأجير واإلدارة ،وإعداد امللفات الضريبية
وامللكيات العقارية.

يقام  31الجاري بحضور الرشيدي والعدساني
تــاريــخ السحب ،الفتًا إلــى أن كــل 10
دنانير تمثل فرصة واحــدة لدخول
الـ ـسـ ـح ــب ،ومـ ـن ــوه ــًا ب ــأن ــه إذا ك ــان
رصيد الحساب  500دينار وما فوق،
ً
سيكون صاحبه مؤها للدخول في
ك ــل م ــن ال ـس ـحــوبــات الـيــومـيــة ورب ــع
السنوية.

راع ذهبي ملنتدى إستراتيجية الطاقة
«الوطني» ٍ
تـقــدم مـجـمــوعــة بـنــك الكويت
الـ ــوط ـ ـنـ ــي ،رع ــايـ ـتـ ـه ــا ال ــذه ـب ـي ــة
مل ـن ـت ــدى إس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ال ـطــاقــة
ل ـل ـع ــام الـ ـث ــال ــث ع ـل ــى الـ ـت ــوال ــي،
والــذي يقام في  31يناير املقبل
ف ــي ف ـنــدق ج ــي دب ـل ـيــو مــاريــوت
بالكويت.
وتـ ـش ــارك امل ـج ـمــوعــة ف ــي هــذا
امل ـ ـ ـن ـ ـ ـتـ ـ ــدى ،ال ـ ـ ـ ـ ــذي ت ـس ـت ـض ـي ـف ــه
م ــؤس ـس ــة الـ ـبـ ـت ــرول ال ـكــوي ـت ـيــة،
وي ـف ـت ـت ـحــه وزي ـ ـ ــر ال ـن ـف ــط وزيـ ــر
ال ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ــاء وامل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء بـ ـخـ ـي ــت
الــرش ـيــدي والــرئ ـيــس التنفيذي
مل ــؤسـ ـس ــة ال ـ ـب ـ ـتـ ــرول ال ـك ــوي ـت ـي ــة
ن ــزار الـعــدســانــي ،بـحـضــور عــدد
م ــن ال ـش ـخ ـص ـيــات االق ـت ـصــاديــة
ال ـبــارزة على املستوين املحلي
واإلق ـل ـي ـمــي ،ب ــاإلض ــاف ــة ملمثلن
عــن أه ــم شــركــات الـنـفــط وال ـغــاز
العاملية.
ويـشــارك الخبير االقتصادي
األول فـ ــي م ـج ـم ــوع ــة ال ـب ـح ــوث
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ـت ــاب ـع ــة ل ـل ـب ـنــك،
عمر النقيب ،في الجلسة األولى
للمنتدى والتي ستكون بعنوان

«تـ ـحـ ـقـ ـي ــق الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوزان ف ـ ــي س ــوق
النفط خال العام  ،»2018والتي
س ـت ـنــاقــش ال ـع ــدي ــد م ــن امل ـل ـفــات
الـنـفـطـيــة املـهـمــة مـثــل اتـجــاهــات
أسعار النفط خال العام ،2018
وهـ ـ ـ ــل س ـ ـيـ ــواجـ ــه انـ ـخـ ـف ــاض ــات
ج ـ ــدي ـ ــدة ،أم س ـ ـي ـ ـت ـ ــوازن؟ ك ـمــا
سـتـتـنــاول الـجـلـســة ديناميكية
الـتـعــاون الــروســي – الـسـعــودي،
وت ــأثـ ـي ــره ع ـل ــى أس ـ ـ ــواق ال ـن ـفــط،
بــاإلضــافــة إل ــى الـتــوقـعــات حــول
ت ــأث ـي ــر ال ـن ـف ــط الـ ـصـ ـخ ــري عـلــى
أسعار النفط وتوجهات منتجي
النفط من خارج منظمة «أوبك».
ك ـم ــا س ـت ـس ـت ـعــرض ال ـج ـل ـســة
األول ـ ـ ـ ـ ـ ــى لـ ـلـ ـمـ ـنـ ـت ــدى الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدرات
االنـتــاجـيــة ل ــدول الخليج ،وأهــم
ال ـت ـغ ـيــرات ال ـتــي سـتـطــرأ عليها
خـ ــال الـ ـع ــام  ،2018ب ــاإلض ــاف ــة
ملناقشة حركة ال ــدوالر وتأثيره
عـ ـل ــى أس ـ ـعـ ــار الـ ـنـ ـف ــط ،وقـ ـي ــاس
ان ـع ـك ــاس ــات ال ـت ــوج ــه الـصـيـنــي
لتسعير النفط بعملتها املحلية.
وتـ ـ ــأتـ ـ ــي الـ ـجـ ـلـ ـس ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة
ل ـل ـم ـن ـتــدى بـ ـعـ ـن ــوان «ت ـح ــدي ــات

عمر النقيب

راني سلوانس

تمويل الطاقة في ظل متغيرات
ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوق» ،وس ـ ـي ـ ـش ـ ــارك ف ـي ـهــا
مــديــر ع ــام ال ـخــدمــات املـصــرفـيــة
االستثمارية لدى شركة الوطني
ل ــاس ـت ـث ـم ــار رانـ ـ ـ ــي سـ ـل ــوان ــس،
إذ س ـت ـتــم م ـنــاق ـشــة ال ـت ـحــديــات
امل ــرتـ ـبـ ـط ــة ب ـت ـم ــوي ــل املـ ـش ــاري ــع
الـ ـنـ ـفـ ـطـ ـي ــة فـ ـ ــي ظـ ـ ــل انـ ـخـ ـف ــاض
أسعار النفط ،وتوقعات اإلنفاق
ال ـ ــرأسـ ـ ـم ـ ــال ـ ــي ع ـ ـلـ ــى امل ـ ـشـ ــاريـ ــع

ال ـن ـف ـط ـي ــة ومـ ـسـ ـت ــوي ــات ال ــدي ــن
املـنــاسـبــة عـلــى امل ــدى املـتــوســط،
واآلث ــار املـتــرتـبــة عـلــى الـشــركــات
الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة الـ ـنـ ـفـ ـطـ ـي ــة ف ـ ــي ظ ــل
متطلبات الحوكمة والشفافية.
وت ــأت ــي م ـشــاركــة «الــوط ـنــي»،
ف ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذا املـ ـ ـنـ ـ ـت ـ ــدى ف ـ ـ ــي إط ـ ـ ــار
ح ـ ــرص امل ـج ـم ــوع ــة ع ـل ــى وض ــع
ك ــل إم ـك ــان ــات ـه ــا وخ ـب ــرات ـه ــا فــي
دع ــم الـقـطــاع النفطي الكويتي،

«زين» تواصل شراكتها مع «سوق قوت»
تواصل شركة زين لاتصاالت،
شــراكـتـهــا االجـتـمــاعـيــة للموسم
الجديد من «سوق قوت» ،املبادرة
الـشـبــابـيــة األك ـبــر مــن نــوعـهــا في
ال ـك ــوي ــت ،وال ـت ــي أق ـي ـمــت للشهر
الـثــانــي ي ــوم الـسـبــت املــاضــي في
حديقة الشهيد بدائرة السام.
وذكــرت الشركة في بيان لها،
أن ه ــذه ال ـشــراكــة تــأتــي فــي إطــار
إس ـت ــرات ـي ـج ـي ـت ـه ــا ل ـل ـم ـســؤول ـيــة
االجـتـمــاعـيــة واالس ـت ــدام ــة تـجــاه
ت ـش ـج ـي ــع ال ـ ـطـ ــاقـ ــات وامل ـ ــواه ـ ــب
املحلية الشابة ،بحيث يهدف هذا
الـحــدث املميز إلــى نشر التوعية
حـ ـ ـ ــول نـ ـم ــط ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة ال ـص ـح ــي
وت ـش ـج ـيــع اس ـت ـه ــاك امل ـن ـت ـجــات
الـعـضــويــة والـصـحـيــة ،مــن خــال
تقديم فرصة ألصحاب املشاريع
ـزراع ـ ـ ـيـ ـ ــة ل ـع ــرض
الـ ـح ــرفـ ـي ــة والـ ـ ـ ّ
منتجاتهم املـصــنـعــة محليًا في
مكان واحد.

وأوض ـحــت «زي ــن» أنـهــا كانت
م ـتــواجــدة بـمـشــاركــة مـمـيــزة في
«ســوق قــوت» من خــال جناحها
ال ـ ـخ ـ ــاص ،ب ـح ـي ــث قـ ـ ــام ال ـس ـف ـيــر
األم ـيــركــي ف ــي ال ـكــويــت لــورانــس
ر .سـيـلـفــرمــان ب ــزي ــارة جناحها،
ّ
وال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي نـ ــظ ـ ـمـ ــت ف ـ ـيـ ــه الـ ـع ــدي ــد
مـ ـ ــن الـ ـفـ ـع ــالـ ـي ــات واملـ ـس ــابـ ـق ــات
الـتــرفـيـهـيــة ،وق ـ ّـدم ــت ال ـعــديــد من
الـ ـج ــوائ ــز ال ـق ـي ـ ّـم ــة ل ـل ـم ـشــاركــن،
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى ُمـ ـس ــابـ ـق ــة عـبــر
وس ــائ ــل الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي
على هاشتاغ (.)ZainQout#
وأفـ ــادت الـشــركــة أن شراكتها
الرئيسية لـ «سوق قوت» ،تعتبر
إضافة كبيرة لسلسلة املشاريع
الشبابية الـتــي تشجعها بشكل
متواصل لتحفز الطاقات املحلية
ع ـلــى دف ــع مـنـتـجــاتـهــم الــوطـنـيــة
بـمــا يـعــود بالنفع عـلــى اقتصاد
الدولة.

السفير سيلفرمان في جناح الشركة

وال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــزامـ ـ ـ ــا م ـ ـن ـ ـهـ ــا بـ ــال ـ ـعـ ــاقـ ــة
اإلستراتيجية والتاريخية التي
تجمعها مــع مــؤسـســة الـبـتــرول
الـكــويـتـيــة وشــركــات ـهــا الـتــابـعــة،
ك ـشــريــك م ـصــرفــي أول ل ـهــا منذ
أكثر من  4عقود.
وتحافظ مجموعة «الوطني»
ع ـلــى م ــرك ــزه ــا امل ـت ـص ــدر ألعـلــى
الـتـصـنـيـفــات االئ ـت ـمــان ـيــة ،على
مـ ـسـ ـت ــوى كـ ــافـ ــة ب ـ ـنـ ــوك الـ ـش ــرق
األوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط مـ ـ ـ ــن ق ـ ـب ـ ــل وك ـ ـ ـ ـ ــاالت
الـتـصـنـيــف االئ ـت ـمــانــي الـعــاملـيــة
الـ ـث ــاث« ،مـ ــوديـ ــز» ،و«ف ـي ـتــش»،
و«ستاندرد آند بورز».
وي ــدع ــم تـصـنـيــف الـبـنــك عــدة
عــوامــل أهمها ارتـفــاع الرسملة،
وسـيــاســات اإلقـ ــراض الحكيمة،
ومنهجه املنظم إلدارة املخاطر،
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى مـ ــا ي ـت ـم ـي ــز بــه
فــريــق اإلدارة م ــن مـكــانــة عالية
واستقرار ،كما يحتفظ بمكانته
ضمن قائمة «غلوبل فاينانس»
ألكـثــر  50بنكًا امــانــًا فــي العالم
ل ـ ـل ـ ـمـ ــرة ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة عـ ـ ـش ـ ــرة ع ـلــى
التوالي.

