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«االستثمارات الوطنية» حتصد ٣ جوائز من مؤسسات عاملية.. لتؤكد ريادتها

تواكب آمال وطموحات العميل بعيدا عن السبل التقليدية، 
حيث متكنت «االســتثمارات الوطنية» من حتقيق أعلى 
مســتويات رضا العمالء في ظــل منظومة حترص على 

العناية واملثابرة والتفاني في العمل.
ثقة العمالء

وتابــع أن حصد اجلوائز يؤكد تفوق «االســتثمارات 
الوطنيــة» وقدرتها على املنافســة ونيل ثقة األوســاط 
االستثمارية محليا وخارجيا، الفتا إلى أن املستقبل يحمل 
الكثير من اإلجنازات في ظل االستراتيجية الواعدة التي 

تعمل بها قطاعات الشركة كافة.
وختــم النصف بأن فوز «االســتثمارات الوطنية» بتلك 
اجلوائز يؤكد أنها تسير على النهج الصحيح، وأن الشركة 
تعمل بنضج مؤسسي وشفافية كفيلني بنيل رضا العمالء، 
خصوصا في ظل احلرفية التي تتبعها بجميع أنشطتها أو 
من خالل التعامل مع اجلهات الرقابية والتنظيمية املختلفة.

ڤيروس «كورونا» مبا يحفظ حقوق مساهميها، الفتا إلى 
اهتمام الشركة مبراقبة تطورات الوضع وانعكاسات انتشار 
الفيروس املســتجد على املســتويات احمللية واإلقليمية 

والعاملية. 
جهد جماعي

وفي السياق ذاته، ثمن النصف اجلهد اجلماعي الذي 
يبذله فريق «االستثمارات الوطنية»، والدعم املطلق الذي 
يحصل عليه من قبل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، 

متوقعا االستمرار بذات النهج في املستقبل.
وأضــاف أن االســتثمارات الوطنية تعــد واحدة من 
املؤسســات القالئــل القادرة على تلبيــة طموح العمالء 
سواء في السوق احمللي أو اإلقليمي، خصوصا في ظل ما 
يتوافــر لديها من إمكانيات وكفاءات متنحها خصوصية 

في إجناح ما يوكل إليها من مهام.
وتابــع النصف أن الشــركة أدارت الكثير من امللفات 

والصفقات املليارية بنجاح كبير، فيما تبحث حاليا حزمة 
من الفرص والعروض االســتثمارية القتناص املناســب 

منها، مبا يتماشى مع املعايير املتبعة.
األكثر محافظة

وأوضح النصف أن نيل الشركة للجوائز الثالث مبا فيها 
جائزة أفضل شركة لعالقات املستثمرين في اخلليج عن 
العام ٢٠٢٠، يأتي تأكيدا على أن «االستثمارات الوطنية» 
األكثر محافظة على املعايير الدولية التي تنعكس بطبيعة 
احلال على معيار ثقة العمالء وعالقاتهم مبنظومة العمل. 
وأضاف أن «االستثمارات الوطنية» وفرت مساحة كبيرة 
من التواصل فيما بينها وبني العمالء واملســتثمرين من 
خالل إدارات ومنصات متخصصة، ترتب عليها بطبيعة 
احلال نيل الكثير من اجلوائز مبا فيها هذه اجلائزة التي 

تستوجب الفخر.
وأكد النصف أن الشركة حريصة على تقدمي منتجات 

حصدت شركة االستثمارت الوطنية، الرائدة في قطاع 
إدارة األصول االستثمارية، ٣ جوائز من مؤسسات عاملية 
 Global Business»و «Global Banking and Finance» :وهي
Outlook Awards»، وجميعها تؤكد ريادة الشركة وقدرتها 

على مواكبة متطلبات أسواق املال احمللية واإلقليمية.
وأوضحت الشــركة في بيــان صحافــي، أن اجلوائز 
الثالث، هي: أفضل شــركة اســتثمارية في الكويت لعام 
٢٠٢٠، مــن «Global Business Outlook Awards»، وأفضل 
شركة لعالقات املستثمرين في اخلليج، والشركة األسرع 
 Global Banking» منوا بإدارة الصناديق في الكويت، من

 .«and Finance awards
وأكدت أن هــذه اجلوائز تعد مبنزلة ترجمة واضحة 
جلهود مضنية بذلها الفريق التنفيذي بالشركة في تعاون 
واعد، ميثل الركيزة األساســية للنجاح، وذلك بحســب 

اخلطة املعتمدة من مجلس اإلدارة.
ثقة وريادة

وبهــذه املناســبة، أكد مستشــار الرئيــس التنفيذي 
لالســتثمار فيصل النصف أن «االســتثمارات الوطنية» 
حافظت على ريادتها كإحدى الشــركات القيادية بقطاع 
إدارة األصول، خصوصا في ظل الثقة التي حتظى بها من 

عمالئها سواء في السوق احمللي أو اإلقليمي.
وأشار النصف إلى أن املؤسسات العاملية املانحة لتلك 
اجلوائز، استندت إلى األرقام والبيانات املالية ومعدالت 
النمو املعتمدة التي حققتها «االستثمارات الوطنية»، إلى 
جانــب معايير فنية متعــارف عليها عامليا لقياس ثبات 

واستقرار أداء الشركات املتخصصة.
خطة وأهداف

ولفــت النصف إلــى أن الشــركة تواصل سياســتها 
اإلستراتيجية الواعدة منذ سنوات لتحقيق األهداف التي 
تتضمنها اخلطة، والتي تعتمد على أساس توسعي مدروس، 
ولكن في نطاق من التحفظية يضمن لها االستمرارية في 
حتقيق املزيد من االجنازات، خصوصا في ظل ما تشهده 
األسواق من تقلبات ومستجدات تلقي بظاللها على األداء 

العام للقطاعات كافة.
وأضاف «يسعدنا نيل مثل هذه اجلوائز املهمة، السيما 
أنها تعكس تطلعات الشركة ونظرتها املستقبلية، باإلضافة 
إلى ما حتققه من منو مســتدام، األمر الذي يؤكد االلتزام 

بالضوابط واملعايير الفنية املطبقة عامليا».
املعادلة الصعبة

وأفــاد النصف بــأن «االســتثمارات الوطنية» حققت 
املعادلــة الصعبة التي ترتكز على احلضــور البناء في 
الســوق وحيازة ثقــة العميل من جانــب، باإلضافة إلى 

املضي باالبتكار والتميز واملنافسة من جانب آخر.
وأكد أن خطط الشركة توفر لها أجواء تنافسية آمنة، 
منوها إلى اتخاذها حزمة من اإلجراءات االحترازية للتعامل 
مع تطورات الوضع القائم السيما في ظل تداعيات جائحة 

أفضل شركة استثمارية بالكويت.. واألفضل بعالقات املستثمرين.. واألسرع منواً في إدارة الصناديق

فيصل النصف

النصف: «االستثمارات» حافظت على ريادتها في ظل إستراتيجية ناجحة ومثمرة

نراقب ما تشهده الساحة من تطورات في ظل جائحة ڤيروس «كورونا» 

اجلوائز تسلط الضوء على تطلعات الشركة وما حتققه من منو واستقرار

حريصون على تقدمي منتجات تواكب طموحات العمالء مبختلف شرائحهم

تشغيل وحدة الكبريت 
السائل مبصفاة األحمدي 

أغسطس املقبل
محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد أن شركة البترول الوطنية الكويتية 
ستنتهي في أغسطس المقبل من تشغيل منشأة معالجة 
الكبريت السائل بمصفاة ميناء األحمدي المقدرة تكلفته 

بنحو ٩٧ مليون دوالر.
ونســبت المجلــة الى مصــادر صناعيــة مطلعة 
قولهــا: «تم االنتهاء مــن أعمال البناء في المشــروع 
وبدأ التشغيل يسير حسب المخطط، ومن المقرر أن 
يتم تشــغيل المنشــأة بالكامل في أغســطس من هذا 

العام».

٦٫٦ ماليني دوالر 
متويل الكويت ملشاريع 

ناشئة بالنصف األول

عالء مجيد

أظهــر تقريــر صادر عن منصة الشــركات الناشــئة 
«ماجنيت»، احتالل الكويت املرتبة اخلامســة بني بلدان 
الشرق األوسط وشمال افريقيا، من حيث ترتيب الدول 
طبقا حلصة متويل املشاريع الناشئة، حيث قدمت الكويت 
متويالت لشركات ناشئة بقيمة ٦٫٦ ماليني دوالر خالل 

النصف االول من ٢٠٢٠.
وأوضــح التقريــر أن إجمالي التمويــالت املمنوحة 
للشــركات الناشــئة مبنطقة الشــرق األوسط بلغ نحو 
٦٥٩ مليون دوالر خالل النصف األول من العام احلالي، 
موزعــة على ٢٥١ اســتثمارا جديدا، حيــث بلغت حصة 

الكويت من هذه التمويالت ١٪ فقط.
وجاءت اإلمارات في املرتبة االولى، حيث حصلت على 
أعلــى حصة من إجمالي التمويــل في النصف االول من 
٢٠٢٠ بنسبة ٥٩٪ أي ما يعادل ٣٨٨٫٨ مليون دوالر، وذلك 
بفضل عدد من االستثمارات في مراحل مستقبلية الحقة، 
وشهدت حصة التمويل تراجعا عن إجمالي التمويل خالل 

النصف االول من العام املاضي بنسبة ٣٪.
وقال املدير التنفيذي ملنصة «ماجنيت» فيليب باشوشي 
إن التأثير الكامل ألزمة تفشي جائحة كورونا قد يتبلور 
بشكل أكثر وضوحا خالل النصف الثاني من العام، الفتا 
إلــى أن عمليــة جتميع رأس املال تســتغرق في األغلب 
مدة تصل إلى ٦ أشهر لذلك فإن معظم الصفقات التي مت 
اســتكمالها في الربع األول مــن العام احلالي كان العمل 

بها قد بدأ قبل ذلك بفترة طويلة.
ومتثل حصيلة متويالت الشركات الناشئة في املنطقة 
بالنصف األول من العام وعلى الرغم من جائحة كورونا 
نحو ٩٥٪ من إجمالي التمويل الذي حصلت عليه الشركات 
الناشئة خالل العام ٢٠١٩ بالكامل وبزيادة ٣٥٪ على أساس 

سنوي مقارنة بالستة أشهر األولى من العام املاضي.
بينما جاءت مصر في املرتبة الثانية بنسبة ١٩٪ من 
إجمالي التمويل أي ما يعادل ١٢٥٫٢٪ كما شــهدت مصر 
زيادة في حصتها من إجمالي التمويل الذي حصلت عليه 

في النصف االول من عام ٢٠١٩ بنسبة ٧٪.
وحلت الســعودية في املرتبة الثالثة بنسبة ١٥٪ من 
إجمالي التمويل خالل النصف االول من العام احلالي مبا 
يوازي ٩٨٫٨ مليون دوالر مرتفعة عن حصة التمويل في 

نفس الفترة من العام املاضي بنسبة ٥٪.
وحلت رابعا اململكة األردنية بنســبة ٢٪ من إجمالي 
التمويل مبا يعادل ١٣٫١ مليون دوالر متراجعة بنسبة ٦٪ 
عن حصة إجمالي التمويل من النصف االول لعام ٢٠١٩.

الكويت الرابعة خليجيًا و٤٦ عامليًا 
مبؤشر جاهزية خدمات احلكومة اإللكترونية

مصطفى صالح

كشف تقرير حديث صادر عن األمم املتحدة لقياس 
جاهزية خدمات احلكومــة اإللكترونية في الدول لعام 
٢٠٢٠، عن احتالل الكويت املركز ٤٦ عامليا، واملركز الرابع 
خليجيا، حيث جاءت الكويت بعد اإلمارات التي تصدرت 

الترتيب عربيا وخليجيا باملركز ٢١ عامليا.
ويصنف تقرير األمم املتحدة ١٩٣ دولة حول العالم 
بناء على مستوى جاهزية خدمات احلكومة اإللكترونية 
لدى هذه الدول، حيث يصــدر كل عامني، وقد حققت 

دول مجلس التعاون اخلليجي الســت مراكز جيدة في 
هذا التقرير، وكانت ضمن الدول العربية العشر األولى. 
وجاءت البحرين في املركز الثاني خليجيا بعد اإلمارات 
والـ ٣٨ عامليا، ثم السعودية باملركز الثالث خليجيا و٤٣ 
عامليا، وعمان باملركز اخلامس خليجيا و٥٠ عامليا، وأخيرا 

قطر باملركز السادس خليجيا و٦٦ عامليا.
وعلى صعيد الترتيب العاملي، جاءت الدمنارك باملركز 
األول عامليا، ثم كوريا اجلنوبية ثانيا، ودولة استونيا ثالثا، 
وفنلندا رابعا، وأستراليا خامسا. فيما تذيلت دولة جنوب 

السودان القائمة لتحل باملركز ١٩٣ عامليا.


