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«الوطني لالستثمار» تنظم منتدى «اإلدارة الذكية للثروات»

شيخة البحر: عاملو «الوطني» يؤمنون بأهمية
تقديم خدمات رائدة... تناسب العمالء

نظمت شركة الوطني لالستثمار 
 «Forum Smart Wealth» مــنــتــدى 
بالتعاون  لــلــثــروات،  الذكية  لـــإلدارة 
ــدم  مــــع الـــجـــمـــعـــيـــة االقــــتــــصــــاديــــة، قـ
خــاللــه املــتــحــدثــون الــرئــيــســيــون في 
ــــي، أفــضــل  ــالـ ــ مــــجــــال االســـتـــثـــمـــار املـ
املــمــارســات حـــول الــخــدمــات املــالــيــة 
الشخصي  والتخطيط  واالستدامة 
التكنولوجيا  مجال  فــي  واالبــتــكــار، 
ــــول االســـتـــثـــمـــاريـــة  ــلـ ــ ــحـ ــ املــــالــــيــــة والـ
لـــألفـــراد أصـــحـــاب الـــدخـــل املــتــوســط 

في الكويت.
وعــقــد املــنــتــدى بمشاركة كــل من 
ملجموعة  التنفيذي  الــرئــيــس  نــائــب 
بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس 
لــالســتــثــمــار  الـــوطـــنـــي  شـــركـــة  إدارة 
التنفيذي  والرئيس  البحر،  شيخة 
فيصل  لالستثمار  الوطني  لشركة 
الحمد، ونائب رئيس التكنولوجيا 
ــنـــــي  املــــــالــــــيــــــة لـــــــــــدى شـــــــركـــــــة الـــــوطـــ
ــــدر، ورئـــيـــس  ــبـ ــ لـــالســـتـــثـــمـــار فـــهـــد الـ
املعتمدين  املاليني  املحللني  جمعية 
فــي الــكــويــت مــجــبــل الــقــطــان، وأمــني 
الكويتية  االقتصادية  سرالجمعية 
الــصــانــع، والــشــريــك اإلداري  مــهــنــد 
فـــي «ســـــرداب الب» مــنــى املــخــيــزيــم، 
في  العاملي  األبحاث  ورئيس معهد 
«دويتشه» إلدارة األصول ستيوارت 

كيرك. 
من ناحيتها، قالت شيخة البحر، 
إن الهدف من عقد املنتدى تقديم كل 
وجهات النظر للتخطيط السليم في 
خدمات  وابتكار  املــالــي،  االستثمار 
تلبي  متطورة،  استثمارية  وخطط 
مختلف احتياجات األفراد وتناسب 

أوضاعهم املالية.
وأكـــدت االلــتــزام بــاالســتــمــرار في 
للعمالء،  املــالــيــة  الــخــدمــات  تحسني 
وإحـــــــراز تـــقـــدم فـــي تــقــديــم خــدمــات 
ــطــــي مـــتـــطـــلـــبـــات  ومـــــنـــــتـــــجـــــات تــــغــ
واحـــتـــيـــاجـــات الـــعـــمـــالء، مــبــيــنــة أن 
الــعــامــلــني فـــي «الـــوطـــنـــي» يــؤمــنــون 
ــــات رائـــــــدة  ــدمــ ــ ــم خــ ــديــ ــقــ بـــأهـــمـــيـــة تــ

تناسب متطلبات العمالء.
وشـــــــــكـــــــــرت الــــــبــــــحــــــر األعـــــــضـــــــاء 
ــظــــمــــني لـــلـــحـــدث،  املـــــشـــــاركـــــني واملــــنــ
ــم حـــديـــقـــة الــشــهــيــد والــجــمــعــيــة  ــ وهـ
ــة وجـــمـــعـــيـــة املــحــلــلــني  ــاديــ ــتــــصــ االقــ

املاليني املعتمدين في الكويت. 
ــيــــصــــل  ـــن جــــــــانــــــــبــــــــه، دعــــــــــــــا فــ مـــــــ
إلــــى تثقيف  الـــحـــمـــد،  عــبــدالــلــطــيــف 
ــثــــمــــريــــن فــــــي ظــــــل الـــــظـــــروف  ــتــ املــــســ
الـــراهـــنـــة، إذ إن األســــــواق املــالــيــة ال 
ــلـــى الـــصـــدفـــة والــتــخــبــط  تــعــتــمــد عـ
والـــتـــقـــديـــرات الــعــشــوائــيــة، بـــل على 
الـــدراســـة والــعــلــم ومــعــرفــة األدوات 
املستثمر  تمكن  الــتــي  االقــتــصــاديــة، 
ــثـــمـــاريـــة  ــتـ مـــــن اتـــــخـــــاذ قـــــــــــرارات اسـ
ناجحة تعود عليه بنتائج إيجابية. 
ــد خـــــــالل جــلــســة  ــمــ ــحــ وأشـــــــــــار الــ
ــامــــش  ــة عــــــقــــــدت عـــــلـــــى هــ ــ ــيـ ــ ــاشـ ــ ــقـ ــ نـ
املنتدى، إلى أن الثقافة التي يحتاج 
إلــــيــــهــــا املـــســـتـــثـــمـــر تـــتـــطـــلـــب أيـــضـــًا 
مــعــرفــة ومــتــابــعــة الــظــروف املحلية 
بني  والــربــط  والــدولــيــة،  واإلقليمية 
األحـــــــداث كــونــهــا شـــديـــدة الــتــأثــيــر 
بــاألوضــاع االقتصادية، والــتــي من 
االتجاهات  معرفة  يمكن  ال  دونــهــا 
ــه إلــــيــــهــــا الـــــتـــــطـــــورات  ــتــــجــ الـــــتـــــي تــ
ــة، مـــنـــوهـــًا بــأنــه  ــدقــ االقـــتـــصـــاديـــة بــ
املستثمر  يستطيع  لــن  ذلــك  وبغير 

اتخاذ القراراالستثماري السليم.
يـــــحـــــدد  أن  ضـــــــــــــــــــرورة  وأكــــــــــــــــد 
املــــســــتــــثــــمــــرون اصــــــحــــــاب الــــدخــــل 
استثمارهم  مــن  الــهــدف  املــتــوســط، 
فــــي الــــبــــدايــــة، وعـــنـــدهـــا ســتــتــحــدد 
معهم طريقة توجيههم لالستثمار 
ــلــــة أو  ومـــــدتـــــه ســــــــواء كــــانــــت طــــويــ
قـــصـــيـــرة األجــــــــل، فـــضـــال عــــن حــجــم 
املخاطر التي سيتحدد من خاللها 
حجم العائد أو األرباح املتوقعة من 

االستثمار. 
الــــدخــــل  أصـــــحـــــاب  ان  وأوضــــــــــح 
املتوسط من الشرائح التي يصعب 
تناسب  اســتــثــمــاريــة  أدوات  إيــجــاد 
تـــهـــم املـــالـــيـــة، مـــا دفــــع الــعــديــد  مـــالء
مـــنـــهـــم إلــــــــى االتـــــــجـــــــاه إلــــــــى فــــرص 
مرتفعة،  مــخــاطــر  ذات  اســتــثــمــاريــة 
كــبــدتــهــم خــســائــر كــلــفــتــهــم رؤوس 

اموالهم. 
مـــــــــن نــــــاحــــــيــــــتــــــه، أكــــــــــــد مـــجـــبـــل 
األدوات  تــطــويــر  الـــقـــطـــان ضــــــرورة 
االستثمارية املطروحة في السوق، 
لــتــنــاســب شــريــحــة اصــحــاب الــدخــل 
ــتـــــوســـــط بـــــهـــــدف رفــــــــع مـــســـاحـــة  املـــ
مــشــاركــتــهــم فــي الـــســـوق، مــع األخــذ 
وتثقيف  تــوعــيــة  بــاالعــتــبــارأهــمــيــة 
ــار  ــيــ ــتــ ــريــــن بـــكـــيـــفـــيـــة اخــ ــمــ ــثــ ــتــ املــــســ
املـــنـــتـــجـــات االســـتـــثـــمـــاريـــة املــالئــمــة 
ألهدافهم وسيولتهم وقدرتهم على 

تحمل املخاطر.
التكنولوجيا  تأثير  إلــى  وأشـــار 
عـــلـــى تـــوجـــهـــات الـــعـــمـــالء فــــي بــنــاء 
يدعو  مــا  االســتــثــمــاريــة،  محافظهم 
شركات االستثمار إلى تطوير نمط 
املنتجات والخدمات بشكل مستمر 

لتواكب احتياجات العمالء.
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، قـــــال مــهــنــد 
الـــتـــي  ــات  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الـ إن  الـــــصـــــانـــــع، 
يواجهها االقتصاد الكويتي حاليًا 

تتطلب من أصحاب الدخل املتوسط 
ــيـــب اســتــثــمــاراتــهــم  ــالـ ــة أسـ ــعـ مـــراجـ
وطـــــــــرق ادخـــــــارهـــــــم لـــــــألمـــــــوال، مــن 
ــهـــا الـــتـــعـــرف  ــنـ خـــــــالل أمـــــــورعـــــــدة مـ
عــلــى احــتــيــاجــاتــهــم الــرئــيــســيــة في 
اختيار  بكيفية  والتثقيف  الحياة، 
املــنــتــجــات االســتــثــمــاريــة املــنــاســبــة 
الحتياجاتهم، وعدم االعتماد على 
الــبــدائــل الــتــقــلــيــديــة فــي االســتــثــمــار 

واالدخار. 
الـــقـــطـــاع  أن  الــــصــــانــــع  وأضـــــــــاف 
يــــكــــون داعــــمــــًا  الـــــخـــــاص يــــجــــب أن 
رئيسيًا ألصحاب الدخل املتوسط، 
ــن خــــــالل تــثــقــيــفــهــم وتـــوعـــيـــتـــهـــم  مـــ
ــار الـــصـــحـــيـــح  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــات االسـ ــ ــيـ ــ ــآلـ ــ بـ

وكيفية االستثمار اآلمن. 
وشــدد على ضــرورة دعم الدولة 
ــقـــطـــاع الــــخــــاص، عــلــى  لــتــشــجــيــع الـ

طرح صناديق وأدوات استثمارية، 
خصوصًا أصحاب الدخل املتوسط. 
من ناحيتها، قالت منى املخيزيم 
دورًا  تلعب  باتت  التكنولوچيا  إن 
ــه  كــبــيــرًا فـــي الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة، وإنـ
لذلك هناك حاجة ملزيد من االهتمام 
في  االستثمارية  الشركات  قبل  من 
تــغــيــيــر الــنــمــط الـــحـــالـــي، مـــن خــالل 
تــطــويــراألســلــوب الــــذي تــتــعــامــل به 
مـــع عــمــالئــهــا، لـــتـــواكـــب مــتــطــلــبــات 

واحتياجات العمالء الحالية. 
أن هــنــاك  ــم  ــزيـ ــيـ املـــخـ وأضـــــافـــــت 
ــتــــمــــكــــني الـــــشـــــبـــــاب مـــن  ضـــــــــــــرورة لــ
تــطــويــر أنــفــســهــم، مـــن خـــالل إتــاحــة 
املـــــــزيـــــــد مـــــــن الـــــــفـــــــرص فـــــــي قــــطــــاع 
األعـــمـــال، مــنــوهــة بــضــرورة تثقيف 
ــثـــمـــريـــن أصــــحــــاب  ــتـ ــة املـــسـ ــيــ ــوعــ وتــ
وأساليب  بآليات  املتوسط  الــدخــل 
آمــن، ومنحهم  استثماراتهم بشكل 
ــة لــتــخــطــيــط مــســتــقــبــل مــالــي  فـــرصـ

جيد.
ــعـــــرض فــــهــــد الـــــبـــــدر،  ــتـــ كــــمــــا اســـ
إدارة  ــــي  فـ الـــحـــديـــثـــة  االبـــــتـــــكـــــارات 

ــار فــــي الـــعـــصـــر الـــحـــالـــي،  ــمـ ــثـ ــتـ االسـ
وكــيــفــيــة اســـتـــخـــدام الــتــكــنــولــوجــيــا 
فـــي االرتــــقــــاء بــخــدمــات االســتــثــمــار 
للمستثمرين  تــقــدم  الــتــي  الــرقــمــي، 

السهولة والراحة.
ــة  وأشــــــــــــار الــــــبــــــدر إلــــــــى الــــخــــدمــ
الـــجـــديـــدة الـــتـــي تــقــدمــهــا «الــوطــنــي 
«سمارت  لالستثمار»، وهي خدمة 
اإللكتروني  الحل  تعد  التي  ويلث» 
الرائد في الكويت لالستثمار طويل 
تكنولوجيا  تعتبر  والــتــي  األجــــل، 
ــة  ــيــ ــبــ ــلــ ــتــ ــصـــــة لــ حـــــــديـــــــثـــــــة مـــــخـــــصـــ
االحتياجات االستثمارية لكل فرد، 
بــنــاء عــلــى درجــــة تــقــبــلــه للمخاطر 
وفي ضوء أهدافه وتطلعاته املالية. 
الـــتـــســـجـــيـــل  ــلــــيــــة  عــــمــ أن  وأكـــــــــــد 
الــبــســيــطــة والــســهــلــة فـــي الــخــدمــة، 
ــتــــالك  ــن مـــــن امــ ــريـ ــمـ ــثـ ــتـ ــن املـــسـ ــكـ ــمـ تـ
العاملية  األسهم  من  متنوع  حساب 
والـــســـنـــدات والــصــنــاديــق الــعــقــاريــة 
ــة، مــــن خـــالل  ــاديــ ــتــــصــ والـــســـلـــع االقــ
في  املــتــداولــة،  االستثمار  صناديق 

غضون 5 أيام عمل. 

وذكــــر أنــــه بــإمــكــان املــســتــثــمــريــن 
ومــراقــبــتــهــا،  اســتــثــمــاراتــهــم  إدارة 
ــيـــة  ــتـــرونـ ــكـ ــن خــــــالل الــــبــــوابــــة اإللـ ــ مـ
لــخــدمــة «ســــمــــارت ويـــلـــث» املــقــدمــة 
مــن «الــوطــنــي لــالســتــثــمــار»، أو عن 
طريق تطبيق الهاتف النقال، مبينًا 
لــلــمــســتــثــمــريــن تسجيل  ــه يــمــكــن  أنــ
الــــدخــــول بــســهــولــة إلــــى حــســابــهــم، 

وإدارته في أي وقت ومن أي مكان.
وأكـــــدت «الـــوطـــنـــي لــالســتــثــمــار» 
فـــــي بــــيــــان لــــهــــا، أنــــهــــا تــــهــــدف مــن 
تــنــظــيــم هــــذا املـــنـــتـــدى االقـــتـــصـــادي 
التواصل املستمر مع عمالئها  إلى 
كل  عــلــى  واطــالعــهــم  ومستثمريها 
املــســتــجــدات والــتــطــورات فــي مجال 
االستثمار، وأن أهدافه تنصب على 
بـــاالدخـــار وإدارة االمـــوال  الــتــوعــيــة 
الـــشـــخـــصـــيـــة، واســـــتـــــعـــــراض أبـــــرز 
تـــطـــورات الــتــكــنــولــوجــيــا فـــي مــجــال 
االســتــثــمــاريــة، ومناقشة  الــخــدمــات 
الــــــصــــــعــــــوبــــــات الــــــتــــــي يــــواجــــهــــهــــا 
ــرز الــحــلــول املــتــاحــة  ــ املــســتــثــمــر وأبــ

حاليًا. 
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ً
شــهــد املــنــتــدى تــفــاعــال

املشاركني  إلى  اآلمن  االستثمار  آليات  االستفسارات، حول 
الرئيسيني واملتخصصني في «الوطني لالستثمار». 

بوصولها  فخرها  عــن  لالستثمار»  «الــوطــنــي  وأعــربــت 
وتعزيز  عاملية  مستويات  إلــى   ،2005 عــام  تأسيسها  منذ 
نـــطـــاق أنــشــطــتــهــا، وتــلــبــيــة كـــل مـــا يــحــتــاجــه عــمــالؤهــا في 

املنطقة من احتياجات ومتطلبات مخصصة.


