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نمو القيمة السوقية لـ »الوطني« بنسبة %11.3
 لتصل إلى 13 مليار دوالر محتاًل المرتبة الرابعة بين المصارف العربية

التمويل الكويتي األقرب اليه، اذ 
حل في املرتبة 15 عربيا، تالهما 
بنك اخلليج وبنك بوبيان وأخيرا 

البنك التجاري الكويتي.
- يالحظ ضمن قائمة املصارف 
الكويتية ان كاًل من بنك الكويت 
الوطني، بنك اخلليج وبنك بوبيان 
حقق���ت منوا إيجابي���ا في قيمها 
السوقية، فيما جاء بيت التمويل 
الكويتي والبنك التجاري الكويتي 
ضمن املصارف القليلة عربيا التي 
حققت منوا سالبا، وهو ما يعكس 
استمرار تأثر املصرفني بتداعيات 

األزمة املالية العاملية.
- جتدر االش���ارة الى ان بنك 
بوبيان جاء ف���ي املرتبة األولى 
من حيث نسبة النمو في قيمته 
السوقية، مسجال ما نسبته %36.3 
تاله بنك اخلليج مبا نسبته نحو 
27.3%، وترد اخلبراء هذا النمو الى 
التداوالت النشطة على سهم بنك 
بوبيان طوال الفترة التي كان ميلك 
فيها بنك الكويت الوطني حق زيادة 
نسبة مساهمته الى نحو 60% من 
رأس املال، في حني ان نسب النمو 
في القيمة السوقية لبنك اخلليج 
مردها ال���ى أحاديث بقيت مجرد 
حبر على ورق عن امكانية دخول 
مس���اهمني جدد على البنك، فيما 
اتس���م منو القيمة السوقية لدى 
بنك الكوي���ت الوطني باالعتدال 

محققا ما نسبته نحو %11.3.

ترتيبه مصارف أخرى، في الوقت 
الذي كان فيه مثل هاشم الفوارق 

أكبر خالل زمن الفورة«.
أما على مستوى الترتيب الكلي 
فقد جاء بنك الكويت الوطني في 
املرتبة العاشرة عربيا، فيما حلت 
املجموعة السعودية للصناعات 
األساس���ية )س���ابك( في املرتبة 
األول���ى بقيم���ة س���وقية قدرها 
70.40 ملي���ار دوالر، وج���اء كل 
من مصرف الراجحي ومجموعة 
اإلمارات لالتص���االت في املرتبة 
الثالثة. بدوره يقود هذا الترتيب 

الى التوقف عند النقاط التالية:
- يفترض مثل هذا الترتيب 
ان يأخذ بعني االعتبار االختالف 
في نس���ب النمو السائدة بني كل 
من الكويت وغيره���ا من الدول 
اخلليجية األخرى وفي مقدمتها 
كل من قطر والسعودية، ما يعني 
ان بعض الشركات التي كانت محل 
بحث في الترتيب تعيش في بيئة 
اقتصادية أفضل من تلك احمليطة 

ببنك الكويت الوطني.
- كان من الالفت، وعلى الرغم 
من هذه الظروف املش���ارة اليها، 
ان يتف���وق الوطني على كل من 
الرياض، بنك اإلمارات دبي  بنك 

الوطني، البنك العربي االردني.
- تقدم بنك الكويت الوطني 
مرتبة واحدة مقارنة بترتيب أول 
50 شركة عربية مدرجة استنادا 

الى النتائج املنتهية في 31 ديسمبر 
املاضي، وهو ما يعكس الثقة التي 

يحظى بها البنك.
أما على املستوى احمللي، فإذا 
كان الترتي���ب قد أع���اد التذكير 
بالواقع الذي ارتس���م على مدى 
السنوات املاضية، والذي جتلى 
بحلول شركة »زين« في املرتبة 
الكويتية  الش���ركات  األولى بني 
املدرج���ة، اال ان مثل هذا اجلدول 
يكتسب أهمية مضاعفة عند البحث 
في كيفية تطور منو القيم السوقية 
للمصارف احمللية، وهو ما لم تقم 
به مجلة أربيان بزنس اذ ان مقارنة 
القيم السوقية للمصارف الكويتية 
كما في نهاية شهر مايو املاضي 
مقارنة مبا كانت عليه في نهاية 
شهر ديس���مبر املاضي تستلزم 

التوقف عند املالحظات التالية:
- اقتصر ترتيب أول 50 شركة 
عربية مدرج���ة، على 5 مصارف 
م���ن اجمالي املصارف التس���عة 
العاملة في الب���الد، ما يعني ان 
هناك 4 مص���ارف لم تكن ضمن 
هذه القائمة. واقتصرت املصارف 
اخلمسة على كل من بنك الكويت 
الوطني، بيت التمويل الكويتي، 
بنك اخلليج، بنك بوبيان والبنك 

التجاري الكويتي.
- حل بن���ك الكويت الوطني 
في املرتبة األولى على مس���توى 
املصارف الكويتي���ة، وكان بيت 

وأظه���ر التقري���ر حلول بنك 
الكوي���ت الوطن���ي ف���ي املرتبة 
الرابع���ة عربي���ا ب���ني املصارف 
العربي���ة املدرج���ة، حيث بلغت 
القيمة الس���وقية للبنك، كما في 
نهاية ش���هر ماي���و املاضي نحو 
13.05 مليار دوالر بنمو نس���بته 
11.3% من���ذ بداية الع���ام، وجاء 
مصرف الراجحي من السعودية 
في املرتبة األولى مبا قيمته نحو 
31.60 ملي���ار دوالر، وبنك قطر 
الوطني في املرتبة الثانية بقيمة 
سوقية قدرها 13.92 مليار دوالر، 
فيما حلت مجموعة سامبا املالية 
السعودية في املرتبة الثالثة مبا 
قيمته نحو 13.38 مليار دوالر، وفي 
هذا السياق يقول خبير ومحلل 
الكويت لألوراق  مالي في سوق 
املالية: »من األهمية مبكان التشديد 
على هذه الفوارق البس���يطة في 
القيم الس���وقية بني كل من بنك 
قطر الوطني ومجموعة سامبا من 
جهة وبني بنك الكويت الوطني من 
جهة أخ���رى، خصوصا اذا ما مت 
األخذ بعني االعتبار االنتعاشة التي 
تعيشها بورصة الدوحة مقارنة 
بسوق الكويت لألوراق املالية أو 
الثقة الت���ي حتظى بها مجموعة 
سامبا املالية في السوق السعودية، 
اذ انه ورغم الظروف السائدة في 
املالية استطاع  الكويت  بورصة 
بنك الكويت الوطني ان يزاحم في 

بن���ك  ح���ل 
الوطني  الكويت 
في املرتبة الرابعة 
بني املصارف العربية املدرجة، على 
أساس معايير القيمة السوقية، فيما 
جاء ترتيبه في املرتبة العاشرة 
بني أكبر 50 شركة عربية مدرجة، 
وفقا للنتائج املنتهية في 30 مايو 
املاضي، وذلك ف���ي تقرير أعدته 
مجلة أربيان بزن���س، وباملقابل 
أظهر التقري���ر حلول »الوطني« 
في املرتب���ة الثانية على صعيد 
الشركات الكويتية املدرجة، وذلك 
بعد ش���ركة زين التي جاءت في 
املرتبة األولى، علما ان »الوطني« 
حل في املرتبة األولى بني املصارف 
املدرجة. وفي س���ياق  الكويتية 
احلدي���ث عن القط���اع املصرفي 
احمللي، فإن توسيع التحليل � وهو 
ما لم تقم به املجلة املعنية � وإجراء 
مقارنة بني القيم السوقية، كما في 
نهاية مايو املاضي ونهاية شهر 
ديسمبر املاضي، يظهر ان كال من 
بنك الكويت الوطني، وبنك اخلليج 
وبنك بوبيان حققت منوا في قيمها 
السوقية، فيما شهد بيت التمويل 
الكويتي والبنك التجاري الكويتي 
تراجعا في القيمة السوقية. كما 
يقتضي حتليل هذا الترتيب األخذ 
بعني االعتبار، الظروف التي مرت 
بها سوق الكويت لألوراق املالية 
وتركت تأثيرا سلبيا عليها دون 
األسواق املالية األخرى، وهو ما 
جتلى في ضعف حجم التداوالت 
في البورصة على مدى األش���هر 
املاضية، أما على مستوى حتليل 
نتائج الشركات احمللية املدرجة، 
فإن مثل ه���ذا الترتيب يفترض 
األخذ بعني االعتبار حجم التداوالت 
النشطة على أسهم شركة زين على 
مدى األشهر املاضية بالنظر الى 
األثر اإليجابي ألخبار صفقة بيع 
أصول زين في أفريقيا على مدى 
أشهر طويلة، هذا وكشف التقرير 
في السياق نفسه، ان بنك الكويت 
الوطني كرس نفسه صانع سوق 
حقيقيا بالنظر الى ان ش���ريحة 
واس���عة من املؤسسات واألفراد 
اعتبرت أس���هم البنك مالذا آمنا 

لالستثمار.

في تقرير لـ »أربيان بيزنس« عن أكبر 50 شركة عربية

ترتيب أكبر 10 شركات عربية مدرجة
القيمة السوقية )مليار دوالر طبيعة النشاطالبلداسم الشركةالترتيب

كما في 31 مايو(
70.40صناعات بتروكيماويةالسعوديةالشركة السعودية للصناعات االساسية )سابك(1
31.60مصرفالسعوديةمصرف الراجحي2
22.60اتصاالتاالمارات العربيةمؤسسة االمارات لالتصاالت »اتصاالت«3
22.37عقارقطرازدان العقارية4
19.78اتصاالتالكويتزين5
19.34اتصاالتالسعوديةاالتصاالت السعودية6
19.78صناعةقطرصناعات قطر7
13.92مصرفقطربنك قطر الوطني8
13.38مصرفالسعوديةمجموعة سامبا املالية9
13.05مصرفالكويتبنك الكويت الوطني10

ترتيب أكبر 6 مصارف عربية
القيمة السوقيةالبلداسم البنكالترتيب

 )مليار دوالر كما في 31 مايو(

31.60السعوديةمصرف الراجحي1
13.92قطربنك قطر الوطني2

مجموعة سامبا 3
13.38السعوديةاملالية

13.05الكويتبنك الكويت الوطني4
10.80السعوديةبنك الرياض5

بيت التمويل 6
8.72الكويتالكويتي

الوكاالت العقارية المسجلة خالل الفترة من 20-24 يونيو الماضي
صناعيمخازنجتارياستثماريخاصاحملافظة

10000العاصمة )1(
10000حولي )2(

23000الفروانية )3(
20000مبارك الكبير )4(

20000األحمدي )5(
01000اجلهراء )6(

84000املجموع

ترتيب المصارف الكويتية )*(
القيمة السوقيةالبنك

)كما في 30 مايو مليار دوالر(
القيمة السوقية

نسبة النمو %)كما في 31 ديسمبر مليار دوالر(

بنك الكويت 
13.0511.5711.3الوطني

بيت التمويل 
)-1.03(8.728.81الكويتي

3.62.6127.3بنك اخلليج
3.182.0236.3بنك بوبيان

)-30.8(3.144.11البنك التجاري
)*( مالحظة: املصارف الكويتية األخرى لم ترد في الترتيب على اعتبار أنه اقتصر على أكبر 50 شركة مدرجة.

الزنكوي: مساهمة البنك من منطلق إيمانه
 بمسؤوليته تجاه المجتمع الكويتي

قامت االدارة العامة لالطفاء مؤخرا بتكرمي البنك الوطني لرعايته مهرجان رجل االطفاء 
الثامن، وتأتي مس����اهمة البنك من منطلق اميانه مبسؤوليته جتاه املجتمع الكويتي كجزء 
فع����ال فيه، واهمية دور رج����ال االطفاء في مكافحة احلرائق ونش����ر التوعية جلميع فئات 
املجتمع في بلدنا احلبيب. وقام نائب مدير عام مجموعة اخلدمات املصرفية الشخصية لدى 
البنك الوطني ناصر الزنكوي ومدير تنفيذي لدى مجموعة اخلدمات املصرفية الش����خصية 
خالد السبيعي باستقبال مدير ادارة العالقات العامة لالطفاء املقدم خليل األمير وتسلم درع 
التكرمي. واشار الزنكوي الى ان حرص البنك على توعية املجتمع هو نابع من اهتمامه بكل 
القضايا التي تهم املجتمع الكويتي. وقد اعرب املقدم خليل االمير عن اعتزازه لتكرمي مؤسسة 
عريقة مثل البنك الوطني وما يقوم به من نش����اطات وجهود انسانية مستمرة تؤكد املوقف 

املتميز الذي ينفرد به البنك الوطني في خدمة الوطن واملواطنني.

اإلدارة العامة لإلطفاء تكرم »الوطني«

209 عقود ووكاالت ترفع سيولة العقار بنسبة 40% خالل أسبوع 
 بالغة 53.03 مليون دينار و»الخاص« يستحوذ على 53% من إجمالي القيمة 

عمر راشد 
ارتفع����ت قيمة التداوالت العقارية املس����جلة وفقا 
آلخر اإلحصائيات الواردة من إدارة التسجيل العقاري 
والتوثيق في وزارة العدل بواقع 40% مقارنة بتداوالت 
الفترة من 13 إلى 17 يونيو املاضي، مدفوعة بنش����اط 
ملحوظ في تداوالت السكن اخلاص والعقار االستثماري، 
وذلك على الرغم من دخول الفترة الصيفية التي عادة ما 
تشهد تراجعا ملحوظا في نشاط التداوالت العقارية.

فقد أشارت اإلحصائيات الواردة من إدارة التسجيل 
العقاري والتوثي����ق في وزارة العدل خالل الفترة من 
20 إلى 24 يونيو املاضي الى أن س����يولة العقار بلغت 
خالل تلك الفترة 53.03 مليون دينار مقارنة بسيولة 
بلغت 39.98 مليون دينار خالل الفترة من 13 إلى 17 من 
الشهر نفسه بزيادة قدرها 15.75 مليون دينار وبنسبة 

زيادة تصل إلى %40.
وجاءت س����يولة العقار خالل الفترة من 20 إلى 24 
يونيو املاض����ي على خلفية ارتفاع ت����داوالت العقود 
والوكاالت التي بلغت 209 عقود ووكاالت موزعة على 

195 عقدا و14 وكالة، حيث استحوذت تداوالت العقود 
على 95.1%، فيما كان نصيب الوكاالت %4.9.

وفي التفاصيل، تصدرت تداوالت الس����كن اخلاص 
على 149 عقدا ووكالة بقيمة 29.6 مليون دينار بلغت 

نسبتها 53.1% من إجمالي القيمة املتداولة.
وجاء قطاع االستثماري في املرتبة الثانية بعدد 56 
عقارا بلغت قيمتها 23.05 مليون دينار نسبتها %41.3 

من إجمالي القيمة.
واحتل قطاع املخازن املرتبة الثالثة بعدد 4 عقارات 
قيمته����ا 3 ماليني دين����ار وبنس����بة 5.3% من إجمالي 

القيمة.
وفيما لم تشهد تداوالت عقارات الشريط الساحلي 
أو التج����اري أو الصناعي أية تداوالت على مس����توى 
العقود، لم تشهد تداوالت العقار االستثماري أو التجاري 
أو املخازن أي حترك على مستوى الوكاالت وتركزت 
جمي����ع التداوالت العقارية في الوكاالت على الس����كن 
اخلاص الذي اس����تحوذ على أداء ال����وكاالت العقارية 

خالل أسبوع.

وعلى الرغم من ان تلك التداوالت جاءت مع اقتراب 
شهر يونيو من االنتهاء ودخول العقار في قلب اإلجازة 
الصيفية، إال أن شهية صغار املستثمرين من الدخول 
في السوق العقاري جاءت على خلفية التراجع احلاد 
الذي تش����هده أسهم الشركات والتي بات الدخول فيها 

مخاطرة غير مأمونة العواقب.
بعض العقاريني رأوا في ارتفاع سيولة العقار بنسبة 
40% من بني األم����ور الهامة التي تدلل على االجتاهات 
القوية لدى الكثير من الدخول في االستثمارات العقارية 
ذات امل����الذ »اآلمن« بدال من املخاطرة في اس����تثمارات 

األسهم.
وأشاروا إلى أن العقارات »املدرة للدخل« باتت األكثر 
تفضيال لدى الكثير من املس����تثمرين العقاريني على 
خلفية حصولهم على عوائد تتراوح بني 7 -10% وهي 
أعلى بكثير من الفوائد التي ميكن احلصول عليها من 
البنوك وبالتالي اجته الكثيرون من صغار املستثمرين 
لس����حب ودائعهم من البنوك واالجتاه بها إلى السوق 

العقاري.

توفيقي: العنصر البشري محور التنمية
واالبتكار والمبادرة أساسيان في المعادلة

3 حلول إستراتيجية ألزمة العقار التجاري

أكد مدير إدارة التسويق والعالقات العامة في 
بيت التمويل الكويتي )بيتك( سعيد توفيقي على 
أهمية دعم األنشطة االجتماعية والعامة التي يقوم 
بها طلبة اجلامعة التي تس���اهم بشكل كبير في 
إبراز عناصر القوة الكامنة في شخصية الفرد مبا 
يؤدي إلى ترسيخ وتأصيل املهارات التي تكون في 
أوضح صورها في هذه املرحلة الزمنية من عمر 
اإلنس���ان، خاصة أن كل دول العالم بدأت مؤخرا 
بالتوجه إلى اقتصاد الس���وق احلر القائم بدوره 
على مساهمة الفرد ضمن اجلماعة، مشيرا إلى أن 
تطور وتقدم أية دولة يتوقف بشكل أساسي على 
املبادرة واالبتكار الفردي وهو بطبيعته اقتصاد 
يعطي الفرد مجاال واسعا وحافزا كبيرا للعطاء 
والتميز ملا يج���ده من مقابل ملموس جلهده كما 
أن واقع احلال يؤك���د ذلك، معتبرا ذلك من مهام 
املس���ؤولية االجتماعية التي يوليها »بيتك« كل 

اهتمامه.
وخ���الل حفل نظمته جمعي���ة القانون بكلية 
احلقوق ف���ي جامعة الكويت مبناس���بة جتهيز 
»بيتك« لقاعات االس���تراحة للطلبة والطالبات 
والتي حتتوي على كل ما من شأنه القيام بأنشطة 
اجتماعية وترفيهية ومصلى يؤدون فيها فرائض 

الصالة، أوضح توفيقي أن اهتمام »بيتك« بدعم 
شريحة طلبة اجلامعة يأتي تقديرا ألهمية توفير 
كل اإلمكانات وتسخيرها أمامهم فهم اجليل الذي 
يقع عليه في املس���تقبل قيادة البلد نحو التقدم 
والتنمية هم وباق���ي أقرانهم من طلبة اجلامعة 
والكليات املنتشرة في الكويت وباقي دول العالم 
الذين يواصلون الليل بالنهار في التحصيل العلمي 
بجد واجتهاد، واضعني نصب أعينهم رفعة وتقدم 
بلدهم، مشددا على أهمية أن يجعلوا سعيهم هذا 
من أجل مرضاة اهلل، فاملسلم يجعل كل ساعات 

يومه وكل أيام عمره هلل رب العاملني.
كما أش���ار إلى أن إقبال العمالة الوطنية على 
العمل في مؤسسات القطاع اخلاص يعطي داللة 
واضحة على استعداد الشباب الكويتي على العمل 
في بيئة تتميز بالتح���دي وإثبات الذات والعمل 
اجلاد.. وأصبح الكل يالحظ جناح املوظف الكويتي 
في هذه املواقع الوظيفية سواء تلك التي يقوم من 
خاللها بالتواصل واالحتكاك املباشر مع اجلمهور 
أو تلك التي تقوم على التخطيط ومتابعة األداء 
وغيرها، وبالنسبة إلى »بيتك« فإن كافة الدالئل 
تشير إلى أنه أصبح مؤسسة حتتل موقعا متقدما 

لدى طلبة اجلامعة والكليات األخرى. 

يعاني قطاع العقار التجاري في الكويت من أزمة 
ركود منذ أكثر من عامني ونصف العام حيث جمدت 
أموال الشركات العقارية في مساحات مكتبية وإدارية 
غير مؤجرة، وهي أزمة تفاقمت مع بداية األزمة املالية 
العاملية، بعد أن واجهت الشركات العقارية التزاماتها 
خالل هذه املدة من أموالها احلرة »الكاش« في وقت 
توقفت فيه البنوك عن تق����دمي التمويل الكافي لها 
لتنفيذ ما تبقى من مراحل إنشاء بعض املشاريع..

وفيما تدور التساؤالت حول مستقبل قطاع العقار 
التجاري، قدم التقرير العقاري األس����بوعي لشركة 
كولدويل بانكر العاملية � فرع الكويت مجموعة من 
احللول الديناميكية الكفيلة بتوجيه دفة القطاع نحو 
النش����اط والوصول به إلى بر األمان، حيث اقترح 
التقري����ر تدخل الدولة من خالل عدة س����بل إلنقاذ 
أداء هذا القطاع الذي لن يخرج من كبوته قبل 3 أو 
4 س����نوات وفقا لإلحصاءات التي تعدها أكبر دور 

االستشارات العقارية.
كما نصح التقرير بفتح أبواب االستثمار العقاري 
أمام املستثمر األجنبي عبر تيسير وتسهيل إجراءات 
االستثمار األجنبي في الكويت، عالوة على التمهل في 
طرح أراض جديدة للعقار التجاري من اجل احلفاظ 

على توجهات الكاش املتوافر في السوق.
أوال: تدخـل الدولة: أوضح التقرير أن س����بل الدعم 
املتوق����ع من الدول����ة لدفع قطاع العق����ار التجاري 
بالكويت يتمثل أبرزها في استئجار الدولة لألبراج 
التجارية وهذا ُيعد مفيدا للطرفني، حيث يس����تفيد 
القطاع العقاري باحلركة والتداول واإليجارات، ما 
يجعله قادرا على االستمرار والعمل ومن ثم استكمال 
املشاريع العالقة بسبب ضعف التمويل، كما تستفيد 
الدولة من األبراج التجاري����ة ذات اخلدمات الذكية 
املتعددة، في وقت تتهالك فيه نحو %50 من مبانيها 
الرسمية، علما ان إجراء مناقصات لترميم أو إعادة 
بن����اء هذه املباني املتهالكة س����يكلف الدولة ماليني 
الدنانير. وعدد التقرير مميزات وضع قطاع العقار 
التجاري في ظل تدخل الدولة، وما سيطرأ على باقي 
القطاعات من نش����اط، حيث ترتبط كافة القطاعات 
العقارية بشبكة واضحة في الكويت، بسبب تنوع 
ملكيات الشركات العقارية بني القطاعات العقارية 
االستثمارية والصناعية والتجارية واملخازن وهو 
ما يعكس نشاط أي قطاع على باقي القطاعات عبر 

نشاط الشركات املستثمرة فيه.

ثانيا: املسـتثمر األجنبي: وأضاف التقرير ان تسهيل 
اإلجراءات أمام املس����تثمر األجنب����ي يعد ثاني أهم 
احللول املنعشة ألداء العقار التجاري التي طرحها 
التقري����ر، حيث يرى التقرير أبعادا أخرى وراء هذا 
احلل اإلستراتيجي، فبعيدا عن تنشيط حركة القطاع 
بعمالء جدد من خارج السوق احمللي، قد تنعكس هذه 
اخلطوة على اس����تقطاب رؤوس أموال تعمل داخل 
االقتصاد الكويتي ف����ي كافة املجاالت وهو ما يزيد 
حجم األموال املستثمرة في البلد ويرفع من جاذبية 
االستثمار في الشركات الكويتية، كما ستنعكس أعمال 
هذه األموال على مرآة االقتصاد الكويتي )البورصة( 
التي تعد قبلة االس����تثمارات احمللية واألجنبية في 

الكويت.
وأشار التقرير إلى ديناميكية هذا احلل موضحا 
أن تيسير اإلجراءات أمام املستثمر األجنبي، سيوفر 
طلبا يوازي العرض املوجود حاليا، ما يساعد على 
خلق توازن يدعم القطاع العقاري التجاري ومن ثم 

باقي القطاعات العقارية.
فعلى س����بيل املثال يزيد فتح البلد للمستثمر 
األجنب����ي من الطلب على تأجير العقارات، س����واء 
املكاتب أو الشقق السكنية. مما ينعش قطاعي العقار 

التجاري والسكني.
وأكد التقرير أن قطاع العقار التجاري يحتاج إلى 
حترك حكومي سريع عبر إقرار قوانني لفتح البالد 
لدخول املستثمرين األجانب، األمر الذي يخلق طلبا 

على التأجير، ويحرك عجلة االقتصاد.
ثالثا: املشـاريع املليارية: إلى جانب الدعم املباش����ر 
للدولة عبر االستئجار وفتح األبواب أمام املستثمر 
األجنبي، تأتي اجلدية في طرح املشاريع املليارية في 
مقدمة احللول الرئيسية لتنشيط القطاع العقاري 
واالقتصاد الكويتي بأكمله، حيث تنعكس هذه اجلدية 
على أداء كل الشركات الكويتية املتعطشة ملشاريع 
خطة الدول����ة التنموية والت����ي تتركز في األعوام 
األولى على مشاريع تنفيذ البنية التحتية واألعمال 
اإلنشائية، فيرى التقرير أن طرح الدولة ملشاريع 
البنية التحتية املليارية سينش����ط عمل الشركات 
العقارية بش����كل عام والقطاع التجاري على وجه 
التحديد، السيما أن تلك املشاريع الكبرى ستحتاج 
لالستعانة بدور االستشارات واملكاتب االستشارية 
العاملية، وهو األمر الذي سيشكل طلبا على املكاتب 

اإلدارية في البالد.

أكد أن المسؤولية االجتماعية أولوية في »بيتك«

في تقرير لـ »كولدويل بانكر«
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