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بعروض مميزة ومدة صالحية أطول الستخدام اإلنترنت بإدارة »كامكو« و»الوطني لالستثمار« وكأول إصدار لسندات بالدينار في الكويت منذ 2008

تتضمن إعفاءات وتخفيضات ضريبية على االستثمارات واألعمال التجارية بين البلدين

»زين« تطرح باقة »إيجو« الجديدة 
للخطوط المسبقة الدفع

»العقارات المتحدة« تصدر سندات بقيمة 40 مليون دينار 

»إيكيا الكويت« تستقبل الدفعة األولى من المتدربين 
في الدورة الصيفية للعام السادس

 منى الدغيمي 
أعلن���ت ش���ركة العقارات 
المتحدة عن إتمام تغطية إصدار 
سندات بالدينار الكويتي بقيمة 
40 مليون دينار وقد قامت كل 
الكويت  من شركتي مشاريع 
االس���تثمارية إلدارة األصول 
والوطن���ي لالس���تثمار بدور 

مديري اإلصدار المشتركين.
وقال نائب رئيس مجلس 
إدارة شركة العقارات المتحدة 
علي ابراهيم معرفي في مؤتمر 
صحافي امس ان هذا اإلصدار 
الناجح لسندات الشركة يعكس 
ثقة المؤسسات المالية المحلية 

والمستثمرين في الشركة.
وأض���اف أن »العق���ارات 
المتح���دة« أثبتت نجاحها في 
السنوات العشر الماضية في 
مجال تطوير العقارات الكويتية 
وكذلك في سداد واجباتها من 

الديون السابقة.
وأوض���ح معرف���ي ان مدة 
استحقاق سندات الشركة تبلغ 
3 سنوات وانها أصدرت على 
شريحتين، األولى بقيمة 28.5 
مليون دينار بفائدة ثابتة تبلغ 
6.75% سنويا، والثانية بقيمة 
11.5 ملي���ون دينار ذات فائدة 
متغيرة تبلغ 3.75% فوق سعر 
الخصم لبنك الكويت المركزي 
)حالي���ا 2.50%(، وبحد أعلى 

يبلغ %7.75.
وكشف ان الشركة ستقوم 
باستخدام قيمة السندات في 
إعادة هيكلة بع���ض ديونها 
وتمويل أغراضها وأنشطتها 
المختلف���ة، مش���يرا ال���ى ان 
الس���ندات حظيت بتصنيف 
ائتماني استثماري )-BBB( من 
قبل وكالة التصنيف االئتماني 

كابيتال انتليجنس.

نهاية فترة الخمول

م���ن جانبه أف���اد الرئيس 
الوطني  التنفي���ذي لش���ركة 
الفليج بأن  لالستثمار صالح 
هذا اإلصدار ذو أهمية كبيرة 

أعلنت إيكيا الكويت، العالمة 
التجارية الس���ويدية األش���هر 
عامليا في صناعة األثاث املنزلي 
ب���دء برنامجها  واملكتبي، عن 
الصيفي السنوي للسنة السادسة 
الذي تقدم فيه منحة تدريبية 
ملجموعة من الشباب املؤهل وذلك 

خالل موسم الصيف.
الش���ركة في  واس���تقبلت 
معرضه���ا باألفيني���وز الدفعة 
الذين  املتدرب���ن  األولى م���ن 
س���يعملون في بيئة توفر لهم 
اخلبرات واملهارات اإلضافية لهم 

ملستقبل عملي أفضل.
وحول هذا البرنامج، قال مدير 
معرض ايكيا الكويت اميل شعار: 
»استمرارا للنجاح الذي حققه 
برنامج املنح التدريبية للشباب 
خالل الس���نوات ال� 5 املاضية، 
فإنه يسرنا في ايكيا أن نستمر 
في هذه املبادرة التواصلية التي 
تعبر عن التزامنا مبسؤوليتنا 
االجتماعية لتوفير املناخ الذي 
يعود بالفائ���دة واخلبرة على 
املتدربن الذين اس���تقبلنا أول 
مجموعة منهم ف���ي بداية هذا 
الصيف ليكون للشباب الكويتي 
فرصة مهنية متطورة وناجحة 
متنحهم املعرفة واخلبرة حيث 

كونه يش���ير إلى نهاية فترة 
طويلة من الخمول في سوق 

السندات المحلية. 
وعق���ب العض���و المنتدب 
التنفيذي لش���ركة  والرئيس 
»كامكو« سعدون علي بقوله 
انه قد طال انتظار المؤسسات 
المحلية والمستثمرين لمثل 
هذا اإلصدار، مضيفا انه يأمل 
في أن يفتح هذا اإلصدار الباب 
أمام الشركات األخرى للبدء في 
االقتراض من السوق المحلي 

مرة أخرى.
وأكد علي اهتمام »كامكو« 
السندات  بتنمية ودعم قطاع 
الذي يساهم في استقرار المناخ 
االقتص���ادي واالس���تثماري 
باإلضاف���ة الى تبن���ي األفكار 
واألدوات المالية الحيوية التي 

ميكنه���م االس���تفادة منها في 
تخطيطهم ملستقبلهم«.

وأوضح ان البرنامج التدريبي 
للمجموعة األولى بدأ من منتصف 
يونيو اجلاري ويستمر حتى 
بداية أغسطس املقبل، على أن 

تساعد على تطوير سوق ثانوي 
للسندات.

وردا على أسئلة الصحافيين، 
قال معرفي ان إصدار سندات 
ش���ركة العقارات المتحدة في 
وقت مهم وتوق���ع أن ينعش 
سوق السندات المحلية الذي 
فقد نشاطه منذ فترة سنتين 
تقريبا، الفتا الى ان هذا اإلصدار 
يع���د األول من نوعه بالدينار 

الكويتي منذ عام 2008.
وردا عن سؤال حول امكانية 
البديل عن  الس���ندات  اعتبار 
القنوات العادية للتمويل، أفاد 
السندات ال يمكن  الفليج بأن 
ان تلعب دور البديل للتمويل، 
مستدركا بان اصدار السندات 
في الفترة الحالية س���ينعش 
س���وق السندات من جديد في 

يتم تكثيفه ملدة 4 أسابيع تتضمن 
تدوير الشباب املتدرب بن جميع 
أقس���ام وإدارات املع���رض من 
التسويق واملبيعات والتصميم 
الداخلي وخدمة الزبائن وغيرها 
من قطاعات العمل داخل ايكيا 

السوق المحلي.
المقدمة  الطلب���ات  وع���ن 
للوطني لالستثمار بخصوص 
العقارات  السندات باستثناء 
المتحدة كشف الفليج ان هناك 
طلبات في الفترة الحالية ولم 
الجهات  يفصح ع���ن هوي���ة 

المتقدمة. 
وبالنسبة ألهمية اإلصدار 
المتحدة  بالنس���بة للعقارات 
قال سعدون علي ان الشركات 
التي تحترم مجالها وتعمل وفق 
استراتيجيات واضحة ستتعدى 
األزمات بسهولة، الفتا إلى أن 
»العقارات المتحدة« من الشركات 
الملتزم���ة بمنهجه���ا الخاص 
وتعتم���د على إس���تراتيجية 
مدروسة واإلصدار يعد تنفيذا 
لهذه اإلجراءات وإعادة هيكلة 

بهدف خلق ثقافة ومعرفة عملية 
بكيفي���ة إدارة العمل والتعرف 
على األسس الراسخة ألي عمل 

ناجح.
البرنامج  ال���ى ان  مش���يرا 
يتضمن ايضا مهارات التواصل 

القروض وتمدي���د آجالها بما 
يتناسب مع االستثمارات والمدة 

المحددة لهذا اإلصدار. 
وعن إمكانية اعتبار إصدار 
الس���ندات بديال عن التمويل 
في ظل شح السيولة وضعف 
خطوط التمويل من قبل البنوك 
أفاد علي بأن إصدار السندات ال 
يمكن أن يلعب دور البديل فهو 
أداة من األدوات االستثمارية 

يجب تفعيلها . 
وتاب���ع: »نحن كش���ركات 
استثمار نحث على خلق سوق 
ثانوي للسندات ألنه يساعد 
المستثمرين لالستثمار وتمويل 
الشركات التي تستحق أن تكون 
سنداتها مصدرة وفيها تقييم 
واعتقد أن المستثمر يبحث عن 
 NBK«شركات مثل »كامكو« و
capital« تفحص هذه الشركات 
قبل اإلعالن عن إصدار السند 
وتصبح الثقة متبادلة ويعي 
المستثمر أن هناك جهة مختصة 
تأكدت من قدرة الشركة على 
اإليفاء بمدة الس���ند وقدرتها 

المالية على التسديد.
م���ن جهت���ه أف���اد المدير 
التنفي���ذي للش���ؤون المالية 
في ش���ركة العقارات المتحدة 
د.عي���د الظفيري بأن الس���ند 
الدي���ون طويلة  هو نوع من 
األج���ل ودائما مخاطر الديون 
تحتس���ب بالرجوع إلى رأس 
المال واألصول، مشيرا إلى أن 
ديون الشركة تمثل واحد إلى 
واحدا من رأس المال كما أعلن 
عن ذلك رئيس مجلس اإلدارة 
وهذه تعتبر نسبة منخفضة 
تمثل تقريبا 50% من إجمالي 

األصول.
الزيادة  وت��وقع تغطي���ة 
في رأسمال الشركة سواء من 
المساهمي�ن أو م��ن المساهم 
المتمث���ل في  االس���تراتيجي 
الك��ويت« حي��ث  »مش��اريع 
ان زيا�����دة رأس الم���ال تمت 
الموافق���ة عليها من الجمعية 

العمومية.

س���واء مع فريق العمل أو مع 
الزبائن بهدف بناء عالقة إيجابية 
وبناءة على املستوى الشخصي 

واملهني.
وس���ينال جميع املتدربن 
مكافأة مالية وشهادة عند إكمالهم 

املنحة التدريبية.
وعن طريقة اختيار املقبولن 
في املنحة التدريبية اوضح شعار: 
»إننا نطور باستمرار في آليات 
تواصلنا مع الشباب الكويتي من 
اخلريجن وغيرهم بحيث نقوم 
في الوقت احلالي باختيار أفضل 
املرشحن واملتقدمن للدورة، كما 
أننا أضفن���ا لبرنامج التدريب 
حوافز تشجع على روح االبتكار 
واكتساب املعرفة حيث سنكرم 
األفضل بن كل مجموعة ليكون 

أفضل متدرب لهذا الصيف«.
اجلدي���ر بالذك���ر انه يعمل 
في »ايكيا« ف���ي الوقت الراهن 
مجموعة كبي���رة من املوظفن 
الكويتين ممن كانوا متدربن 
الش���ركة في  ل���دى  س���ابقن 
برنام���ج املنحة الصيفية، ومت 
اختيارهم ليكونوا ضمن فريق 
العمل بأوقات عمل محدودة في 
الوقت الراهن لتعزيز خبراتهم 

ومهاراتهم.

معرفي: مدة االستحقاق 3 سنوات وستستخدم إلعادة هيكلة بعض الديون وتمويل أنشطة الشركة 

علي: اإلصدار سيفتح الباب أمام الشركات للبدء في االقتراض من السوق المحلي مرة أخرى

الكويت توّقع اتفاقية تجنب 
االزدواج الضريبي مع الدنمارك

كون���ا: وّقعت الكويت أم���س اتفاقية تجنب 
االزدواج الضريبي ومن���ع التهرب المالي فيما 
يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال 

مع مملكة الدنمارك.
وقال بيان صحافي صادر عن وزارة المالية 
ان االتفاقي���ة وقعها عن الجانب الكويتي وكيل 
الوزارة خليفة حمادة وعن الجانب الدنماركي 
سفير مملكة الدنمارك لدى السعودية والمحال 

لدى الكويت كريستيان كونكسفيلت.
وذكر ان االتفاقية تعتبر من أهم االتفاقيات 
الت���ي وقعتها الكويت لما تتضمنه من إعفاءات 
وتخفيضات ضريبية على االستثمارات او األعمال 

التجارية سواء في الكويت او في الدنمارك.
وأوضح ان االتفاقية تهدف الى إزالة العوائق 
المالية التي يمكن ان تقيد حركة رؤوس األموال 
والتبادل التج���اري بين الكويت والدنمارك من 
خالل عدم ازدواجية الضرائب في الدولتين على 

األموال او األفراد.
وتشمل االتفاقية العديد من المواد ومنها مادة 
المقيم التي تحدد األشخاص الذين سيستفيدون 
من مزايا االتفاقية ومادة المنش���أ الدائمة التي 
تنص على اعتبار موقع البناء او تشييد مشروع 
او تجميع او تركيب او أنشطة إشرافية منشأة 
دائمة اذا استمرت هذه األنشطة لفترة 9 أشهر 

وكذلك تقديم الخدمات لذات الفترة.
وتنص االتفاقية في مادة الدخل من األموال 
غير المنقولة على إخضاع تلك الدخول للضريبة 
فقط في الدولة التي توجد فيها تلك األموال في 
حين توضح مادة أرباح االعمال نوعية المصاريف 
التي يتم خصمها عند حساب الضريبة على تلك 
االعمال كالمصاريف التنفيذية واالدارية العامة 

التي تتكبدها الشركات العاملة.
وفيما يتعلق بمادة النقل البحري والجوي 
فقد نصت االتفاقية على إخضاع األرباح الناتجة 
عن تش���غيل السفن والطائرات في مجال النقل 

الدولي التي تنتج فيها األرباح للضريبة.
وذكر البيان ان من المواد األخرى مادة أرباح 
األس���هم ومادة الفوائد اللتين نصتا على إعفاء 
استثمارات حكومة الكويت والمؤسسات الحكومية 
التابعة لها من ضريبة أرباح األسهم ومن ضريبة 
فوائد القروض الناتجة عن نشاطها االستثماري 

في مملكة الدنمارك.
ونصت المادتان ايضا على اخضاع القطاع 
الخاص بواقع 5% اذا كان المالك المستفيد يملك 
25% من رأسمال الشركة وفرض نسبة 15% في 

الحاالت األخرى.
وفي م���ادة االتاوات تم االتفاق على إخضاع 
االتاوات للضريبة بنسبة 10% من القيمة اإلجمالية 
لالتاوات حيث تشمل هذه االتاوات المدفوعات 
مقابل استعمال او حق استعمال حقوق االعمال 
االدبية او الفنية او العملية بما في ذلك براءات 
االختراع والعالم���ات التجارية والتصاميم مع 

اعفاء الحكومة ومؤسساتها من الضريبة.
وتم خالل مادة االرباح الرأس���مالية إخضاع 
تلك األرب���اح للضريبة في الدولة التي تم فيها 
تحقيق تل���ك األرباح فقط في حين تم في مادة 
رأس المال االتفاق على ان تخضع رؤوس االموال 
المتمثلة في اموال غير منقولة في الدولة التي 

تقع فيها تلك االموال.
ونصت االتفاقية على بعض المواد االخرى 
التي تحدد اسس الغاء االزدواج الضريبي وعدم 
التمييز واج���راءات االتفاق المتب���ادل وتبادل 
المعلومات، وقال البيان ان مادة اعضاء البعثات 
الدائمة والموظفين  الديبلوماس���ية او الوفود 
القنصليي���ن نصت على عدم تأثير اي نص في 
هذه االتفاقية على االمتيازات المالية الممنوحة 

لهؤالء االشخاص.
ووف���ق المادة )30( تبقى االتفاقية س���ارية 
لمدة خمس س���نوات وتس���تمر بعدها لمدة او 

لمدد مماثلة.

الرياضـ  يو.بي.آي: أعلنت شركة االتصاالت 
المتنقلة السعودية »زين« انها تدرس تخفيض 
ــهم  ــائر قبل طرح أس رأس المال إلطفاء الخس

حقوق أولوية.
ــعودية المملوكة بنسبة  وقالت »زين« الس
25% من مجموعة زين في بيان ان مجلس إدارة 
الشركة اجتمع أمس لمناقشة إعادة هيكلة رأسمال 
الشركة المقترحة وذلك من خالل تخفيض رأسمال 
الشركة من اجل إطفاء جميع أو جزء من الخسائر 
ــى أن يعقب ذلك زيادة  ــركة عل المتراكمة للش

رأسمال الشركة )إعادة الهيكلة(.
وأضاف البيان ان مستشاري الشركة الماليين 
والقانونيين قاموا بتقديم عرض لمجلس اإلدارة 
يتضمن المعلومات المبدئية التي توصلوا إليها 

فيما يتعلق بعملية إعادة الهيكلة.
ــركة مستشاريها   ووجه مجلس ادارة الش
الماليين والقانونيين الستكمال دراساتهم وتزويد 
ــس بالتفاصيل الالزمة والمحددة لتنفيذ  المجل
ــة القادمة  عملية إعادة الهيكلة وذلك في الجلس
المتوقع عقدها قبل نهاية الشهر السابع من عام 

ــتها  2010 لكي يتمكن مجلس اإلدارة من دراس
وإصدار التوصيات المناسبة بشأنها في الوقت 

المناسب.
وستكون عملية إعادة الهيكلة في حال توصية 
المجلس بها خاضعة للحصول على الموافقات 
ــمية الالزمة وموافقة الجمعية العامة غير  الرس
العادية للشركة واستيفاء أي متطلبات نظامية 

أخرى بهذا الخصوص.
وكانت شركة زين السعودية قالت في السابع 
عشر من شهر فبراير الماضي انها بصدد دراسة 
إمكانية رفع رأسمالها عن طريق طرح االكتتاب 
ــد الحلول لتقوية  ــهم حقوق أولية كأح في أس
ــركة وتعزيز السيولة لديها  الوضع المالي للش

ودعم خططها اإلستراتيجية.
ــي فبراير  ــا قامت ف ــت »زين« انه وأضاف
ــارين  ــي بتعيين مجموعة من المستش الماض
ــات المالية لعملية رفع  الماليين للقيام بالدراس
رأس المال وتتكون المجمــوعة من ثالثة بنوك 
هي: مصرف الراجحي وبنك كاليــون العالمي 

والبنك السعودي الفرنسي.

أعلن����ت ش����ركة زي����ن 
لالتص����االت ع����ن طرحه����ا 
خدمة جديدة لنقل البيانات 
 e-GO �����ال عل����ى أجه����زة 
الخاصة لمشتركي خطوط 
ال� )اإليزي(،  المسبق  الدفع 
واوضحت الشركة في بيان 
صحافي أن باق����ة االنترنت 
 )Zain e-GO eeZee( الجديدة
المقدمة خصيصا لمشتركي 
خط����وط الدف����ع المس����بق 
الراغبين في التمتع بسرعات 
االنترنت وبدون االلتزام بدفع 
فواتير شهرية، ستحدث نقلة 
نوعية في طريقة تعامل هذه 
الفئة من المشتركين مع شبكة 

االنترنت.
 وقال الرئيس التنفيذي في شركة زين � الكويت 
خالد العمر: »ان أهم ما يميز هذه الخدمة الجديدة 
أنها تقدم صالحية أطول للمستخدم على شبكة 
االنترنت، فما تقدمه هذه الخدمة مع الجيل الجديد 
من أجهزة االيجو ليس وسيلة لالتصال باالنترنت 
فحس����ب، وفترة صالحية أطول في عدد األيام، 
وهو األمر الذي سيساعد كثيرا متصفحي شبكة 
االنترنت الذين يج����دون بعض الصعوبات عند 
االتصال التقليدي عبر الهاتف بالشبكة، باإلضافة 
إلى سهولة إعادة التعبئة عن طريق بطاقات إعادة 
الشحن ايزي المتوافرة في أكثر من 8000 موقع 
في مختلف مناط����ق الكويت باإلضافة إلى موقع 

الشركة االلكتروني«.
وأضاف: »تهتم شركة زين باقتناء أحدث النواحي 
التكنولوجية وهي تؤكد بذلك مدى االهتمام الكبير 
ال����ذي توليه لراحة العميل ف����ي تقديم خدماتها 
وحرصها الش����ديد على توفير أفضل المنتجات 
التي تتناسب مع االحتياجات المختلفة مع عمالء 

الشركة«.
وأشار إلى أن هذا الطراز الجديد الذي يخاطب 
شريحة المش����تركين من أصحاب خطوط الدفع 

المس����بق، سيغير كثيرا من 
نم����ط وأس����لوب اتصالهم 
باالنترنت، موضحا أن زين 
تقدم هذا الجهاز لهذه الفئة 
حتى تت����واءم رغباتهم مع 
س����مات هذا اإليقاع السريع 

للحياة.
وأك����د أن الش����ركة تفي 
دائما بوعودها مع مشتركيها 
بتوفير أفضل الخدمات وأحدث 
الش����رائح  التقنيات لجميع 
الت����ي تس����تقبل خدماته����ا 
بما يتناس����ب مع متطلبات 
واحتياج����ات العمل وأنماط 
الحي����اة المختلفة، مبينا أن 
»زين« تعمل باستمرار على 
تطوير جمي����ع خدماتها وخصوصا التي تتعلق 

بعمليات نقل البيانات والمعلومات.
وذكر أن الش����ركة س����تواصل جهودها نحو 
طرح أحدث الخدمات للمحافظة على المكانة التي 
وصل����ت إليها في الس����وق الكويتي، موضحا أن 
ما يميز خدمات الش����ركة هو التنوع الكبير فيها 
والتي تواكب التطور في عالم االتصاالت س����واء 
الخاصة بالخدمات الصوتية أو الخاصة بخدمات 

نقل البيانات والمعلومات.
وتقدم ش����ركة زين عروضا مميزة للغاية مع 
الباقة الجديدة لخطوط الدفع المس����بق، فرصيد 
5 دنانير يعطي صالحية لمدة 30 يوما لتصفح 
 Starter االنترنت، باإلضافة الى العرض المميز لباقة
Pack والذي يتضم����ن الجهاز مع فترة صالحية 

لمدة 5 ايام فقط بقيمة 10 دنانير.
الجدير بالذكر أن ش����ركة زين كانت طرحت 
أكثر من جيل ألجهزة ال� e-GO، واس����تطاعت أن 
تدش����ن مرحلة جديدة من خالل األجيال األربعة 
التي طرحتها مرحلة جديدة في االتصال السريع 
بشبكة االنترنت، لتضع بذلك بين أيدي عمالئها 
أحدث تقنيات االتصال في أي وقت ومن أي مكان 

وبسرعات عالية.

)كرم دياب(  جانب من املؤمتر الصحافي  

الطالب املتدربون في معرض »إيكيا« باألڤنيوز 

إلطفاء الخسائر قبل طرح أسهم حقوق أولوية

»زين السعودية« تدرس تخفيض رأس المال

ــركة »الوطني  ــح رئيس مجلس إدارة ش أوض
لالستثمار« صالح الفليج ان الشركة تهتم باألدوات 
التي حتقق عائدا آمنا لعمالئها، خاصة في ظل الظروف 
الراهنة، حيث ننصح العمالء دائما باالستثمار في 
ــندات  األدوات اآلمنة ذات العوائد اجليدة مثل الس
والتي تعتمد على اجلهة التي تصدرها سواء كانت 

حكومة أو شركات. 
وعلق الفليج على سرعة االنتهاء من االكتتاب 
في صندوق اإلجارة الذي طرحته الشركة مؤخرا، 
ــه طلبات كثيرة من  ــال ان الصندوق كانت علي ق
العمالء األمر الذي أنهى االكتتاب بالسرعة املطلوبة، 
موضحا ان الصندوق يستخدمه »الوطني« للشركات 
ــالمية، مبينا ان  ــريعة اإلس التي تتعامل وفق الش
الصندوق ليس األول من نوعه حيث أطلقت الشركة 
أكثر من صندوق متخصص في اإلجارة منذ عام 
2000، مضيفا أن الشركة ال تطلق صناديق تعمل 
ــروف احلالية التي متر بها  ــهم نظرا للظ في األس

أسواق املال. 
وردا على سؤال حول ما إذا كان الوقت احلالي 

يعد مثاليا إلطالق صناديق جديدة قال ان ذلك يعتمد 
على طبيعة الصندوق الذي يتم طرحه، موضحا انه 
يجب أن يكون الصندوق ذا مخاطر محدودة ألن 
الوضع احلالي ال يسمح بطرح األدوات التي حتمل 
ــالء، الفتا إلى أن الوطني  ــر عالية على العم مخاط
ــعى دائما للعالقة طويلة األجل مع عمالئه وال  يس

يبحث عن الربح السريع.
ــي يدرس الوطني  ــن املنتجات اجلديدة الت وع
إطالقها خالل النصف الثاني من العام احلالي، قال 
الفليج انه ال توجد في الوقت الراهن خطط محددة، 
نظرا العتماد الشركة على النمو املنخفض للمخاطر، 
ــديدة جميع العروض التي  حيث يدرس بعناية ش
ــندات التي يشتريها، والقروض  يدخل فيها والس

التي مينحها للعمالء. 
وعبر الفليج عن أهمية إدارة املخاطر في جميع 
املصارف وشركات االستثمار، مشيرا إلى أن هذه 
اإلدارات تعطي إشارات واضحة في االستثمارات 
املعروضة، مبنيا أن جميع الشركات واملصارف العاملية 

تتعامل بتحوط شديد خالل الفترة احلالية.

الفليج: »الوطني لالستثمار« تعزز تواجدها 
باستثمارات »آمنة«

خالد العمر


