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نبيل معروف رئيسًا تنفيذيًا لـ «الوطني لالستثمار»
الوطني  أعلنت شــركة 
لالستثمـــــــار، الــــــذراع 
االستثمارية ملجموعة بنك 
الكويت الوطني، عن تعيني 
نبيل معــروف في منصب 
الرئيس التنفيذي للشركة، 
حيث يتمتع بخبرة وكفاءة 
فــي األســواق اإلقليميــة 
التــي تؤهلــه  والعامليــة، 
لتنفيذ اخلطة االستراتيجية 

للشركة.
وفي إطار مهامه كرئيس 
تنفيــذي لشــركة الوطني 
ســيتعاون  لالســتثمار، 
معروف مــع مجلس إدارة 
الشركة وفريق القيادة بها 
لتطبيــق وتنفيــذ أهداف 
الشــركة وتعزيز مكانتها 
بني الشركات االستثمارية 

في الكويت واملنطقة.
ويعكس تعيني معروف 
اســتقرار اجلهــاز اإلداري 
الــذي تتمتع بــه الوطني 
لالســتثمار، إذ ميثل دفعة 
قوية نحو حتقيق األهداف 
االســتراتيجية واخلطــط 
املوضوعــة لتعزيز مكانة 

يتطلع للعمل معها لقيادة 
الشركة نحو آفاق جديدة.

وقبــل تعيــني معروف 
الرئيــس  منصــب  فــي 
الوطني  التنفيذي لشركة 
لالســتثمار، شغل منصب 
نائــب الرئيــس التنفيذي 
للشــركة على مدار الست 
املاضيــة، وارتقى  أعــوام 
خــالل مســيرته بالعديــد 
من املناصب في القطاعني 
املصرفــي واالســتثماري، 
حيث انضــم معروف إلى 
بنك الكويــت الوطني عام 
٢٠٠١ وشغل منصب رئيس 
تطوير املنتجات - اخلدمات 
االستثمارية في بنك الكويت 
الوطنــي، وتولــى منصب 
رئيــس إدارة الثروات في 
شركة الوطني لالستثمار. 
ويحمل معروف درجة 
البكالوريوس في التمويل 
من جامعة بوسطن، وشارك 
فــي العديــد مــن البرامج 
القيادية لكبرى اجلامعات 
الدولية منها برامج جامعة 

هارفارد ووارتون.

احمللية والعاملية من خالل 
إدارة االســتثمار  توليــه 
واخلدمــات االستشــارية 
التداول، وسيقوم  وخدمة 
من خالل منصبه كرئيس 
تنفيــذي للشــركة بقيادة 
محليــا  الشــركة  أعمــال 
وإقليميــا واإلشــراف على 
فيهــا.   العمليــات  ســير 
وتعليقــا على تعيينه قال 
معروف: «يسعدني أن أحظى 
بقيادة فريق استثنائي في 
الوطني لالستثمار، والذي 
يضــم نخبة مــن الكفاءات 
املؤهلة القادرة على جتاوز 
كافة الصعاب، حيث أتطلع 
إلى مواصلة مشوار جناح 
الشــركة وتعزيز موقعها 
كشركة اســتثمارية رائدة 

في املنطقة».
وأكد معروف أن شركة 
الوطني لالستثمار متتلك 
االســتراتيجية الواضحــة 
والرؤية السليمة ملواصلة 
النمــو والتطــور، كما أنه 
يزخر بالكوادر واملؤهالت 
االستثمارية واملصرفية التي 

ميتلك خبرة تقارب الـ ٣٠ عاماً في القطاع املصرفي واالستثماري

نبيل معروف

تقارب الـ ٣٠ عاما في القطاع 
املصرفــي واالســتثماري، 
ومعرفة عميقة باألســواق 

الشــركة علــى الســاحتني 
احمللية واإلقليمية.

وميتلك معروف خبرة 

«املركز»: الضغوط على امليزانية ستدفع باجتاه اخلصخصة
شارك الرئيس التنفيذي 
للمركز املالي الكويتي «املركز» 
علي حسن خليل، في املؤمتر 
االفتراضي الذي نظمته مجلة 
جلوبــال فاينانــس بعنوان 
«قطاع اخلدمــات املصرفية 
واملالية في الكويت»، وذلك 

في ٢٣ مارس ٢٠٢١. 
وشهد االجتماع االفتراضي 
مشاركة محافظ بنك الكويت 
املركــزي، د.محمد الهاشــل، 
ونخبة من اخلبراء والرؤساء 
للمصــارف  التنفيذيــني 
الذيــن ناقشــوا  الكويتيــة 
تأثير جائحة كوفيد-١٩ على 
االقتصاد الكويتي، والتحول 
نحــو اخلدمــات املصرفيــة 
الرقميــة، وخطــة التنميــة 
االقتصادية للدولة. وشارك 
«املركز» في املؤمتر باعتباره 
املؤسسة املالية غير املصرفية 

الوحيدة ممثال هذا القطاع.
وخــالل مشــاركته فــي 
املؤمتر، قال خليل إن إجراءات 
اإلغالق العام، وتقييد حركة 
التنقل التي فرضتها جائحة 
ڤيروس كوفيد-١٩ أدت إلى 
تراجع مستويات اإلنتاجية 
فــي كل القطاعــات تقريبا، 
مبا في ذلــك قطاع اخلدمات 

توقعناه. وبشــكل عــام، إذا 
نظرنا إلى أرباح الشــركات 
املدرجة في البورصة لسنة 
٢٠٢٠، جنــد أنهــا تراجعت 
٦٠٪ على أساس سنوي، مع 
تراجع أربــاح البنوك ٥٠٪. 
وكان قطاعا العقار واخلدمات 
املالية أكبر اخلاســرين، في 
حني كان أداء قطاع االتصاالت 
جيد ومعقول، حيث انخفض 

٢٥٪ فقط».
وحول التعافي االقتصادي 
املرتقب، صرح خليل قائال: 
«نرى حاليا إشارات إيجابية 

الهيكلية». وجتدر اإلشــارة 
إلــى أن البنــوك الكويتيــة، 
حتت إشــراف بنــك الكويت 
املركزي، لعبــت دورا داعما 
في هذا املجال وواصلت توفير 
السيولة لغالبية القطاعات، 
األمر الذي ســاعد االقتصاد 
الكويتي بشــكل كبير خالل 

املرحلة الراهنة.
وفيما يتعلق باحلاجة إلى 
صياغة خطة تنمية شاملة 
لتنويــع االقتصاد الكويتي 
وحتفيــز منو فرص العمل، 
أكد خليل أن الفرص املتاحة 
الدولة في  لتســريع جهود 
هذا املجال تكمن في تعزيز 
منــو الشــركات الصغيــرة 
واملتوســطة، إال أنــه ميكن 
حتســني بيئة األعمال أيضا 
لتصبح أكثر مالءمة لتأسيس 
األعمــال التجاريــة. وتعــد 
التركيبة السكانية قوة داعمة 
للتنويع وتأسيس األعمال 
أيضا. كما أن الضغوط على 
ميزانية الدولة ستدفع باجتاه 
اخلصخصة، وستســتكمل 
هذه اجلهود عبــر مبادرات 
تهدف إلى تعزيز خلق فرص 
العمل للعمالة الوطنية في 

هذا املجال.

تدعم تعافي القطاع املصرفي، 
التجزئة للتســوق  ومتاجر 
عبــر اإلنترنــت، والضيافة 
الكويــت،  فــي  والترفيــه 
والتعليم، والرعاية الصحية، 
والتكنولوجيــا. ونثــق بأن 
القطاعات التي ستوفر هذه 
اخلدمات ستنتعش بوتيرة 
أســرع، فــي حــني أن قطاع 
العقارات التجارية والسكنية، 
واملقاوالت العامة، وخدمات 
الضيافــة خــارج الكويــت، 
والفنادق املوجهــة لألعمال 
ستشهد العديد من التحديات 

خالل مشاركته في املؤمتر االفتراضي لـ «جلوبال فاينانس»

علي حسن خليل خالل مشاركته في املؤمتر االفتراضي ملجلة جلوبال فاينانس

املصرفية، مما تسبب في آثار 
جتارية واقتصادية عميقة.

وأوضح: «إن بيئة األعمال 
فــي الكويت أصبحــت أكثر 
تطلعــا إلى الداخل، ما يوفر 
فرصــا مواتيــة للشــركات 
احمللية في قطاعات الترفيه 
والضيافة والتعليم والرعاية 
الصحيــة في ظل اســتمرار 
فــرض القيود على الســفر 
للخــارج. وعلــى الرغم من 
أن تأثيــر جائحــة ڤيروس 
(كوفيــد-١٩) كبيــرا، إال أن 
الوضــع أفضــل بكثيــر مما 

كشفت شركة مستشار 
البناء، فــي بيان صحافي، 
عــن تخطيطهــا لتوفيــر 
احللــول  مــن  مجموعــة 
التشــييد  املثلــى لقطــاع 

٦٫٨ مليارات دوالر أصول مدارة
تدير شركة الوطني لالستثمار أصول 
إقليمية ودولية بقيمة تزيد على ٦٫٨ مليارات 
الكويت  دوالر، ولها حضور إقليمي في 
واإلمــارات والبحرين ومصــر وتركيا. 
وتستفيد شــركة الوطني لالستثمار من 
خبراتها احمللية واإلقليمية الواســعة من 
خــالل اجلمع بني نقاط القــوة واملوارد 
والشبكة العاملية لبنك الكويت الوطني - 
أحد أكبر وأقدم املؤسسات املالية واملصرفية 
في املنطقــة - وذلك بغرض تقدمي حلول 

متكاملــة ذات قيمة مضافــة، ومنتجات 
مبتكــرة، وبحوث موضوعيــة، وخدمة 
مميزة. وتعمل شركة الوطني لالستثمار 
من خالل شبكة أعمال إقليمية تتوزع في 
كل من الكويت واململكة العربية السعودية 
واإلمارات العربية املتحدة والبحرين وتركيا 
ومصر، ومع أكثر من ١٥٨ خبيرا استثماريا، 
وتفخر الشركة بقدرتها في الوصول إلى 
نطاق عاملي واسع، وحضور إقليمي مرموق 

ومستوى خدمة شخصي.

«مستشار البناء» تخطط لتطوير منظومة 
البناء الكويتية.. مببادرات ذكية

الكويتي وذلك  والعمــران 
لتقدمي حزمة من املبادرات 
واألفكار واإلبداعات لتحسني 
منظومة العمران في الكويت 
واملنطقة وتأتي هذه املبادرة 
عبر فريق عمل متطور يركز 
على حتقيق أفضل عوامل 
البناء احلديث الذي يربط 
املاضي والعراقة اخلليجية 

بالتطور العصري.
ومن خالل تطور عملياتها 
حققت شركة مستشار البناء 
تقدما كبيرا على مســتوى 
الســنوات املاضية، وذلك 
من خالل خبرتها العميقة 
والواسعة في مجال اإلشراف 
حيث حترص الشركة على 
إرضاء العمالء، حيث قامت 
منذ بدء أعمالها باإلشراف 
على البناء بتحقيق متيزا 
نوعيا، حيث نفذت متابعة 
دقيقــة على أكثــر من ٢٧٠ 
قسيمة مت تسليمها ملالكها 
وفق أفضل أسس عمليات 

اإلشراف.
وفي إطار إستراتيجيتها 
وخططهــا التنموية قررت 
الشــركة فــي ٢٠١٨ خوض 
مجال البنــاء ومتكنت من 
حتقيق تطور ايجابي يعكس 
خبرتهــا العميقــة، حيــث 
احتلت ومن خالل املنافسة 
القوية مركزا متميزا من بني 
أكبر خمس شركات محلية 

في القطاع األهلي.
وتعد مستشار البناء، هي 
األولى على مستوى اخلليج 
التأثيــر االجتماعــي  فــي 
ومواقع التواصل السوشيال 
ميديــا لتوفيــر املعلومات 
واإلرشــادات  والبيانــات 
في مجــال البناء، ومتكنت 
منذ عام ٢٠١٨ وحتى العام 
احلالــي من إجناز أكثر من 

٧٠مشــروعا يسجل ضمن 
أعمالها التــي نفذتها وفق 
أفضل املواصفــات واألطر 
ذات اجلــودة العاليــة في 
املتابعة واإلشــراف  مجال 

والبناء.
«مستشــار  ومتضــي 
البنــاء» عبــر تطلعاتهــا 
املستمرة لتحسني السكن في 
الكويت واخلليج ومن خالل 
ذلــك تعكف علــى تطوير 
أعمالها في الكويت واخلليج 
الريادة واالنتشار  لتحقق 
وتســتمر فــي مســاعيها 
لتعزيز قاعدة عمالئها من 
خــالل تواجدهــا في قطاع 
البنــاء بهدف التركيز على 
تقدمي أفضل احللول ومبا 
العاملية  التطورات  يواكب 
في إطار متطلبات السوق 

احمللية واإلقليمية.
إلى  الشــركة  وحترص 
رفــع مســتوى حصتهــا 
السوقية في قطاع األعمال 
لتصبح واحــدة من كبرى 
الشركات التي تدعم رؤية 
الكويــت ٢٠٣٥ وما يترتب 
على ذلك من تطور اقتصادي 
وتنموي في قطــاع البناء 
واإلنشاء والتعمير محليا 

وإقليميا.


