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«االستثمارات الوطنية» أفضل شركة إلدارة الثروات بالكويت لعام ٢٠٢١
أضافت شركة االستثمارات 
الوطنية جائزة عاملية جديدة 
لسجالت جناحاتها املتتالية، 
وذلك في إطار خدمة عمالئها 
ذوي املالءة املالية، وهي جائزة 
أفضل شــركة إلدارة الثروات 
فــي الكويت لعــام ٢٠٢١، من 
 Global Business» قبل منصة
Outlook» والتي تعتبر إحدى 
أبرز املنصات املتخصصة في 
القطاع املالي واملنصة الرائدة 
فــي مجــال تقديــر ومكافــأة 
املؤسسات االستثمارية واملالية 
حول العالم، ومقرها لندن - 

اململكة املتحدة.
فــي  الشــركة  وقالــت 
بيــان صحافــي إن املنصــة 
تنشــط لتغطية كل األنشطة 
االقتصادية العاملية باعتبارها 
مزودا للمعلومات حول العالم، 
وتقدم تغطية شاملة ومفصلة 
العاملية  للخدمات املصرفيــة 
املالية  والتأمــني والوســاطة 
والتمويل اإلسالمي وصناديق 
التحوط والعالمات التجارية 
وقطاعات الضيافة والعقارات 
فضال عن التقنيات الناشئة. 

معايير التقييم

وتعتمد عملية التقييم على 
مجموعة واسعة من املعايير 

التغير، وذلك باعتبارها إحدى 
أكبر الشركات االستثمارية في 
الكويــت واملنطقــة من حيث 
حجــم األصــول املــدارة التي 
وصلت إلــى أكثر مــن مليار 
ونصف املليار دينار كويتي.

مكانة مرموقة

وبهذه املناسبة، قال نائب 
رئيــس تنفيذي لقطاع إدارة 
الثروات في شركة االستثمارات 
الوطنية املثنى املكتوم: «نحن 
ســعداء بحصولنا على هذه 
اجلائزة العاملية املرموقة التي 
تبرهن بالدرجة األولى على 
مكانة الشركة املرموقة محليا 

واحللول املبتكرة التي تتمتع 
بها الشركة وفريقها التنفيذي، 
الــذي يركــز علــى تقــدمي 
أفضل احللول االســتثمارية 
التــي تتوافــق مــع تطلعات 
واحتياجات وتوجهات العمالء 

احلالية واملستقبلية».
الرغــم  وأضــاف: «علــى 

املتزنة احلكيمة  وفلســفتها 
التــي تتمتــع بها علــى مدار 

السنني».
رضا العمالء

وقــال املكتــوم إن قطــاع 
الثــروات جنــح فــي تعزيــز 
مســتويات رضا العمالء عبر 
توفير خدمات تتسم بالسهولة 
والفعالية، وذلك في ظل التوجه 
املتزايد من العمالء للخدمات 
الرقمية وبحثهم عن وســائل 
أكثر فاعلية، كما تسعى إدارة 
الشركة دوما إلى إيجاد الطرق 
السلســة لتشــجيع عمالئها 
عن طريق تطبيــق اخلدمات 
التفاعليــة، حيث لديها فريق 
متمــرس قــادر علــى مواكبة 
تطلعات العمــالء وتقدمي كل 
ما هو مفيد من خدمات تلبي 
املتطلبات ومبا يتماشــى مع 
املتغيــرات العاملية.وذكــر أن 
تلك اخلدمة التفاعلية املقدمة 
من «االســتثمارات الوطنية» 
خطوة نحو املضــي قدما في 
اخلدمات الرقمية حيث يتمكن 
العمالء من إجراء حوار تفاعلي 
دون انتظــار، وتســهم هــذه 
التكنولوجيا في تنويع سبل 
التواصل مع العمالء، األمر الذي 
يساعد على حتقيق املزيد من 

وإقليميا في تقدمي اخلدمات 
االســتثمارية  واملنتجــات 
الرائدة التي تلبي احتياجات 
العمــالء ذات املــالءة املالية، 
وأيضا تقدمي «االســتثمارات 
إدارة  الوطنيــة» خلدمــات 
الثروات مبســتويات مهنية، 
وذلك بفضل اخلبرة الطويلة 

من التحديــات التي ما زالت 
تواجهها األسواق جراء جائحة 
كورونــا (كوفيد-١٩)، إال أن 
شركة االستثمارات الوطنية 
اكتسبت مكانة وثقة كبيرة بني 
أقوى املؤسسات االستثمارية 
في الكويــت واملنطقة، وذلك 
بفضل أدائها وخبرتها الطويلة 

النجــاح والتطــور من خالل 
حتســني العمليــات، وإعــادة 

ابتكار مناذج األعمال.
نظام البوابة اإللكترونية 

علــى صعيد آخر، كشــف 
املكتــوم على أن قطــاع إدارة 
الثــروات يعمــل حاليــا على 
وضع اللمسات األخيرة إلطالق 
البوابــة اإللكترونيــة  نظــام 
والذي يسمح للعمالء مبتابعة 
استثماراتهم على أساس حلظي 
مــع منحهم القدرة على تنفيذ 
األوامر بطريقة مباشرة وفعالة، 
وذلــك مــع وجــود خصائص 
أخــرى مثل التحليل الشــامل 
الســتثماراتهم مــن احملافــظ 
والصناديــق بطريقة مبتكرة 
باإلضافــة إلــى حلــول أكثــر 
أهدافهــم  شــمولية لتحقيــق 
االســتثمارية. واختتم حديثه 
قائال: «فوز شركة االستثمارات 
الوطنية بتلك اجلوائز ما هو إال 
تأكيد على سيرها على النهج 
الصحيح، وأن الشــركة تعمل 
بنضــج مؤسســي وشــفافية 
كفيلــني بنيــل رضــا العمالء، 
خصوصا في ظل احلرفية التي 
تتبعها الشركة بجميع أنشطتها 
أو من خالل التعامل مع اجلهات 
الرقابية والتنظيمية املختلفة».

«Global Business Outlook» من قبل منصة

 

املثنى املكتوم

النوعية والكميــة مثل حجم 
األعمــال واالبتــكار والقيادة 
والتصنيفات االئتمانية وجودة 
األصول وحجم األصول املدارة 
واألرباح الســنوية ومعدالت 
األداء  ومؤشــرات  الكفــاءة 
الرئيســية واخلدمات املميزة 
واملنتجات املبتكرة التي يقدمها 
القطاع ألصحاب املالءة املالية.

وتعكس هذه اجلائزة التزام 
الوطنية  شركة االستثمارات 
في تقدمي أفضل اخلدمات في 
إدارة الثروات، وأيضا تأكيدا 
على قدرة الشركة والعالقات 
املتميــزة التــي تربطهــا مــع 
العمــالء والشــراكات طويلة 
التــي تعتمــد علــى  األجــل 
الكبيرة واحلصافة في  الثقة 
الثــروات مبســتويات  إدارة 
احترافيــة، وتوفير منتجات 
استثمارية متكاملة للعمالء مع 
تقدمي احللول واخلطط التي 
تساعدهم في حتقيق أهدافهم 

املالية املختلفة.
شــركة  حتــرص  كمــا 
االستثمارات الوطنية على تبني 
أحدث األساليب االستثمارية 
في إدارة الثروات وذلك في إطار 
ســعيها الدائــم لتقدمي أفضل 
التطورات  اخلدمات ومواكبة 
ومتطلبات الســوق ســريعة 

«االستثمارات الوطنية» متتلك عالقات متميزة مع العمالء إلدارة الثروات مبستويات احترافية مهنيةاملثنى املكتوم: اجلائزة تعكس مكانة الشركة املرموقة محليًا وإقليميًا بتقدمي خدمات استثمارية رائدة 

عالء مجيد

ارتفع االحتياطي النقدي 
للكويت لدى صندوق النقد 
الدولي خــالل مايو املاضي 
ليصــل الــى مســتوى ٢١٢ 
مليــون دينــار (مــا يعادل 
٧٠٤٫٧ ماليني دوالر)، مرتفعا 
عــن مســتوى شــهر أبريل 
املاضي البالغ ٢١١٫٨ مليون 
دينار، علما بأن املســتوى 
القياسي كان في شهر يناير 
املاضي عند مستوى ٢١٩٫٢ 
مليون دينار، وذلك بحسب 
بيانات بنك الكويت املركزي 

لشهر مايو ٢٠٢١.
وعلــى صعيد ســنوي، 
فقد زاد حجم االحتياطيات 
لــدى  الكويتيــة املودعــة 
صندوق النقد الدولي بنهاية 
مايو املاضي بنسبة ٤٫٦٪، 
وبقيمــة ٩٫٣ ماليني دينار، 
مقارنة مبستوياتها البالغة 
٢٠٢٫٦ مليون دينار بنهاية 

مايو ٢٠٢٠.
ويتكون وضع االحتياطي 
في صندوق النقد الدولي من 
شريحة االحتياطي، أي مبالغ 
العمالت األجنبية التي يجوز 
للبلــد العضو ســحبها من 

ابريــل  نفــس مســتويات 
ومارس املاضي وهي أصول 
احتياطية دولية استحدثها 
صندوق النقد الدولي كأصل 
احتياطــي مكمــل لألصول 
البلدان  لــدى  االحتياطيــة 
األعضــاء فــي الصنــدوق، 
ويــوزع الصنــدوق حقوق 
السحب اخلاصة بني أعضائه 
على أساس نسب حصصهم 

في الصندوق.
وارتفعت مجموع العملة 
األجنبيــة والودائــع فــي 
اخلارج بنهاية شــهر مايو 
ليصــل الــى ١٣٫٠٦ مليــار 
دينار بارتفاع بلغ نســبته 
٣٪ مقارنة بـــ ١٢٫٦٨ مليار 
دينــار خــالل شــهر ابريل 
املاضي. واملقصود بالودائع 
هنــا هــي الودائــع املتاحة 
عنــد الطلب وهــي الودائع 
املتاحة لدى البنوك املركزية 
األجنبية وبنك التســويات 
الدولية وبنوك أخرى. كما 
تتكــون العملة مــن النقود 
الورقية واملعدنية املتداولة 
األجنبيــة  العمــالت  مــن 
واملســتخدمة عمومــا ألداء 
املدفوعات وتســتثنى منها 

النقود املعدنية التذكارية.

صندوق النقد الدولي خالل 
مهلــة وجيــزة، ومديونية 
على صندوق النقد الدولي 
(مبوجــب اتفاقيــة قرض) 
في حســاب املوارد العامة، 
وتكون حتت تصرف البلد 
العضو مبا في ذلك إقراض 
البلد املبلغ لصندوق النقد 
الدولي مبوجــب االتفاقات 

العامة لالقتراض، واالتفاقات 
لالقتــراض،  اجلديــدة 
واملطالبات على الصندوق 
احملــررة بحقوق الســحب 
اخلاصــة تعتبــر مطالبات 

بالعملة األجنبية.
وبلغ حجم حقوق السحب 
اخلاصة نحو ٥٧٣٫٤ مليون 
دينار خالل شهر مايو وهو 

ارتفاع ٩٫٣ ماليني دينار بنهاية مايو املاضي.. مقارنة مع مستوى ٢٠٢٫٦ مليون بنهاية مايو ٢٠٢٠

٤٫٦ ٪ قفزة في احتياطي الكويت 
لدى «صندوق النقد» إلى ٢١٢ مليون دينار

أولويات احلكومة واملجلس.. 
في األدراج!

املستشار الكويتي

Abumishari١@yahoo.com

د.عبداهللا فهد العبداجلادر 
مستشار تطوير إداري وموارد بشرية 

هناك مواضيع ومشاكل تهم الوطن واملواطن وعرضت 
على مجلس الوزراء ومجلس األمة منذ ٢٠١٦ وكتبت 
ونشرت على أساس أولويات مهمة وحتتاج الى إقرارها 
وتنفيذها في وقتها من دون تأخير، ومنها: إعادة هيكلة 
اجلهاز احلكومي - حل مشكلة مخرجات التعليم - حل 
مشكلة توظيف الكويتيني في القطاع اخلاص - اإلصالح 
االقتصادي - مكافحة الفساد - حل مشكلة التركيبة 
الســكانية - القضاء على جتار اإلقامات - حل عجز 
امليزانية وطبعا هناك الرعاية اإلســكانية والصحية 

والتعليمية وغيرها من األولويات.
ماذا مت بشــأن هذه األولويات، هــل مت إقرارها 
وتنفيذها؟ لألسف ال، ملاذا، ألن هناك أمورا ومواضيع 
غيرها أهم منها أخذت من اهتمام احلكومة ومجلس األمة 
وصارت هي أولوية، واحلقيقة هذه األمور واملواضيع 
ليست لها عالقة مبصلحة الوطن واملواطن ولم تدرج 
ضمن أولويات احلكومة ومجلس األمة، ومنها اخلالفات 
بــني مجموعة من أعضاء مجلس األمة وبني احلكومة 
والتي عطلت جلســات وأعمال الكثير من املواضيع 
واملشــاكل املدرجة كأولوية وتأثر فيها املواطن، مثل 
مشكلة مخرجات التعليم ما زالت موجودة، ما أدى ذلك 
الى تأخر توظيف اخلريجني الكويتيني وزادت البطالة، 
وهناك مشــكلة الكويتيني في القطاع اخلاص والذين 
مت االستغناء عنهم أثناء األزمات االقتصادية واملالية 
وآخرها كورونا والذين لديهم مشاريع صغيرة وعمل 
حر، وهناك تضخم اجلهاز احلكومي وزيادة املؤسسات 
والهيئات والشركات التابعة له، وهناك مصادر الدخل 
البديلة واإلصالح االقتصادي وحل عجز امليزانية ما 
زالت مستمرة، وهناك الفساد املالي واإلداري ال يزال 
موجود، ولألسف هناك من يستغل الوضع سواء في 
أزمة كورونا أو ملصالح شخصية من وزراء وأعضاء 
مجلس األمة وأخيرا جتارة اإلقامات تفاجأت بخبر نشر 

أخيرا بأنها موجودة في بعض اجلمعيات التعاونية.
وكل هذا فوق أن املواطنني في ملل وقلق ونفسية 
تعبانة زادت خالل كورونا أثرت عليهم وعلى عائالتهم، 
وظهرت الكثير من احلوادث وقضايا القتل والدهس 
والسرقة وحتتاج الى اهتمام وتطبيق القانون مباشرة 
سواء بالســجن أو اإلعدام لردعها وتكون عبرة ملن 

لم يعتبر.
الذي أثلج صدورنــا وأفرحنا اخلبر األخير الذي 
نشر في الصحف الكويتية بتوجيهات سمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد الصباح، حفظه ورعاه وجزاه اهللا 
خيرا، بتخصيــص وتوزيع جزء من أرباح التأمينات 
االجتماعية للمتقاعدين الكويتيني، وياريت يتم تنفيذه 
هذه السنة ألن الكثير من املتقاعدين الكويتيني محتاجني 

وعندهم التزامات مالية.

النفط الكويتي يواصل 
الصعود.. مرتفعًا ١٫٤٪ 

إلى ٧٣٫٧٣ دوالرًا للبرميل
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي دوالرا واحدا 
ليبلغ مستوى ٧٣٫٧٣ دوالرا للبرميل، وذلك خالل 
تداوالت أمس األول، مقابل سعر بلغ ٧٢٫٧٣ دوالرا 
في تداوالت يوم اخلميس املاضي، مرتفعا بنسبة 
١٫٤٪، وذلك وفقا للسعر املعلن أمس من مؤسسة 

البترول الكويتية.

حفارات النفط األميركية تقفز 
ألعلى مستوياتها منذ أبريل ٢٠٢٠

رويترز: زادت شركات الطاقة األميركية أعداد حفارات 
النفط والغاز لألسبوع الرابع على التوالي للمرة األولى 
منذ مايــو املاضي، مدفوعة بصعود أســعار اخلام على 
الرغم من أن منو أعداد احلفارات كان متواضعا، إذ يفضل 

املنتجون التقشف في اإلنفاق.
وقالت شركة بيكر هيوز خلدمات الطاقة في تقريرها، إن 
عدد حفارات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر على اإلنتاج 
في املستقبل، زاد ٧ حفارات إلى ٤٩١ على مدار األسبوع 
املنتهي في ٢٣ يوليو، مسجال أعلى مستوياته منذ أبريل 

٢٠٢٠، في حني استقر عدد حفارات الغاز دون تغيير.
وتستفيد شركات خدمات الطاقة من استئناف أنشطة 
احلفر املدفوعة بصعود أسعار اخلام، وقدمت شلمبرجير 
وهاليبرتون توقعات متفائلة هذا األسبوع لتعافي قطاع 

النفط.
لكن أوليفر لو بوش الرئيس التنفيذي لشلمبرجير 
قال إن إنتاج النفط األميركي رمبا ال يصل إلى مستويات 

ما قبل اجلائحة سوى بعد ٢٠٢٢.


