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حجمه بلغ  36.5مليار دينار في نوفمبر املاضي

«بيتك» 3 :باملئة نسبة منو االئتمان املمنوح من القطاع املصرفي

قال بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان االئتمان املمنوح من القطاع
املصرفي الكويتي ارتفع بنسبة  3في املئة في شهر نوفمبر املاضي.

واوضح (بيتك) في تقرير متخصص اصدره أمس السبت ان
حجم االئتمان املمنوح في نوفمبر املاضي بلغ 5ر 36مليار دينار

كويتي (نحو  119مليار دوالر امريكي) مقابل 5ر 35مليار دينار
(نحو  116مليار دوالر) في نوفمبر .2017
واض��اف ان ارص��دة التسهيالت االئتمانية الشخصية حققت
اعلى ارتفاع من حيث القيمة في نوفمبر املاضي لتبلغ نحو 4ر589
مليون دينار (نحو 9ر 1مليار دوالر) بزيادة قدرها  4في املئة
مقارنة مع نوفمبر .2017
وب�ين ان ارص��دة التسهيالت االئتمانية بلغت 5ر 15مليار
دينار (نحو 9ر 50مليار دوالر) ومتثل 5ر 42في املئة من اجمالي
االئتمان املمنوح في نوفمبر املاضي.
وقال ان التسهيالت املوجهة لقطاع النفط اخلام والغاز زادت
بقيمة 4ر 414مليون دينار (نحو 4ر 1مليار دوالر) وبنسبة
6ر 32في املئة في حني حقق التسهيالت املوجهة لقطاع الصناعة
منوا بقيمة 2ر 37مليون دينار (نحو  122مليون دوالر).
واش���ار ال��ى ت��راج��ع التسهيالت املوجهة لبعض القطاعات
االقتصادية على اس��اس سنوي وكانت املؤسسات املالية غير
البنوك أعالها سجلت تراجعا من حيث القيمة بنحو 8ر 173مليون
دينار (نحو 3ر 571مليون دوالر) بنسبة 3ر 13في املئة.
ولفت الى ان التسهيالت االئتمانية الشخصية تشكل احلصة
األكبر من حجم التسهيالت االئتمانية اذ مثلت نحو 5ر 42في املئة
من اجمالي االئتمان املمنوح في نوفمبر املاضي مقارنة مع 1ر42
في املئه في نوفمبر .2017

تتضمن االجراءات اخلاصة باحلسابات العامة وامليزانية

«االئتمان» يطلق املرحلة األولى من نظام «أوراكل املالي»

صورة جماعية

أعلنت الناطقة باسم بنك االئتمان الكويتي حباري
اخلشتي عن انطالق املرحلة االولى من تطبيق نظام أوراكل
( ) oracleاملالي في البنك  ،مشيرة ال��ى أنها تتضمن
االج��راءات اخلاصة باحلسابات العامة وامليزانية وأوامر
الصرف والقبض.
وأكدت اخلشتي أن النظام اجلديد ميتاز بالدقة وسهولة
االستخدام وامكانية التعامل مع البيانات ذات األحجام

الضخمة  ،الفتة الى أنه يوفر جميع التقارير الالزمة التخاذ
القرار ،وقد مت ربطه بباقي األنظمة في البنك التي تشمل
أوراك��ل للشؤون اإلداري��ة وأنظمة ذكاء وحتليل األعمال(
 ، ) buisness intelligenceفضال عن تدريب املوظفني
على استخدام النظام.
من جهة أخرى  ،كرمت نائب املدير العام لالئتمان عبير
بوطيبان فرع الفروانية  ،بعد فوزه في مسابقة الفرع املثالي

للربع الثاني من سنة ( ، )2018 / 2019وحتقيقه أعلى
معدالت االداء واجل��ودة متقدما على باقي فروع البنك في
مختلف احملافظات.
جاء ذلك خالل حفل حضره نائب رئيس مجلس االدارة
املدير العام صالح مضف املضف .
وبهذه املناسبة قال املضف  .إن املسابقة كانت ضمن حزمة
من االفكار التي طرحها فريق عمل تطوير ومتابعة وحتسني
أداء إدارات البنك ومت اعتمادها بهدف االرتقاء مبستوى
جودة اخلدمات وتعزيز التنافسية  ،مشيرا إلى أن املسابقة
أجريت بحيادية تامة وأن الفرع الفائز جرى اختياره وفقا
ملعايير دقيقة .
وأوضح املضف أن اختيار الفرع املثالي خضع جلملة من
املعايير ،من بينها ،زمن اجناز املعاملة وزمن انتظار العميل
وإصدار القرارات للعمالء خالل خمسة أيام عمل ،وتواجد
موظف االستقبال وخدمته للعميل ،لكن أهم تلك املعايير
وعلى رأسها جميعا رضا املواطنني الذي نضعه دائما نصب
أعيننا بوصفه الغاية املثلى والهدف األسمى.
وأض���اف :إن حصول امل��واط��ن على اخل��دم��ة بالكفاءة
املطلوبة وفي الوقت املناسب وبأدنى جهد ممكن على رأس
أولويات البنك.
ولفت الى أن مفهوم خدمة املواطن لم يعد يقتصر على
مجرد تقدمي اخلدمة أو اجناز املعاملة ؛ بل صار أكثر تطورا ً
وتنافسية ،إذ ب��ات يقتضي معرفة احتياجات املواطن
والتنبؤ بها واستشراف اجتاهاتها املستقبلية .
ب��دوره��ا  ،شكرت عبير بوطيبان جميع القائمني من
املوظفني على فرع الفروانية وحثتهم على املزيد من املبادرات
 ،متمنية لهم دوام التوفيق والتقدم واإلزدهار.

خالل الفترة املمتدة بني األعوام 2020-2018

«الوطني» :االقتصاد القطري يسجل منو ًا سنوي ًا يصل إلى  2.7باملئة
قال تقرير بنك الكويت الوطني الصادر عن
أفاق مستقبلية إيجابية على خلفية استعادة الثقة
أنه من املتوقع أن يسجل االقتصاد القطري منوا ً
سنوياً يصل إلى  2.7%في املتوسط خالل الفترة
املمتدة بني األع��وام  2020-2018وهو ما يعد
أدا ًء جيدا ً مقارنة بنمو  1.6%في العام ،2017
بدعم من حتسن القطاعات غير النفطية ،ال سيما
قطاعات التصنيع والبناء .أما في قطاع الغاز،
تتوجه السلطات إل��ى زي��ادة الطاقة االنتاجية
للغاز الطبيعي املسال بنسبة  43%بحلول العام
 .2024كما يساهم التوسع في برنامج اإلنفاق
االستثماري للحكومة في دعم النشاط االقتصادي
بصفة رئيسية في ظل بلوغه مراحل متقدمة مع
اقتراب انطالق ك��أس العالم لكرة القدم املقرر
إقامته بعد ث�لاث سنوات فقط .ويبقى الوضع
املالي لقطر جيدا ً ،في ظل توقعات بتسجيل فائض
في املوازنة للمرة األولى منذ ثالثة أعوام في العام
 2018يصل إلى نسبة  3.1%من الناجت احمللي
اإلجمالي ،باإلضافة إلى ع��ودة احتياطي النقد
األجنبي إلى االرتفاع مرة اخرى ،بفضل ارتفاع
أسعار النفط والغاز وتقليص النفقات العامة.
وع��ل��اوة ع��ل��ى ذل����ك ،ي��ب��دو أن ال��ش��رك��ات
واملستثمرين قد استعادوا ثقتهم في االقتصاد
ال��ق��ط��ري ،حيث ارتفعت ودائ���ع غير املقيمني،
وحت��س��ن ائ��ت��م��ان ال��ق��ط��اع اخل���اص ،كما أنهت
البورصة ت��داوالت العام  2018بتسجيل أعلى

مكاسب سنوية على مستوى املنطقة بنمو بلغت
نسبته  ،21%بعد أدائ���ه الضعيف ف��ي العام
.2017
إال أنه على الرغم من ذلك ،ال تزال التحديات
قائمة ،ف��ي ظ��ل االعتماد املتواصل على قطاع
ال��غ��از ،ال��ذي يقع حت��ت رحمة تقلبات أسعار
الطاقة ،وارت��ف��اع تكاليف االق��ت��راض املرتبطة
بتشديد السياسة النقدية األمريكية واملخاطر
اجليوسياسية اإلقليمية ،دون وج��ود ب��وادر
لتسوية األزمة مع بعض دول اخلليج.
ي��واص��ل ال��ق��ط��اع غير النفطي ق��ي��ادة النمو
االقتصادي ،في ظل توقعات بنمو القطاع بنسبة
 4.1%و 4.8%على أس��اس سنوي في عامي
 2019و 2020على التوالي ،بدعم من برنامج
اس��ت��ث��م��ارات احل��ك��وم��ة ف��ي م��ش��روع��ات البنية
التحتية الذي تبلغ قيمته  200مليار دوالر ضمن
الرؤية الوطنية قطر .2030
حيث ع��زز من��و قطاعي التصنيع والبناء
النشاط االقتصادي لقطر خالل العام  2018مع
تكثيف إنتاجية مصفاة لفان وحتقيق مزيد من
التقدم مبشاريع البنية التحتية للنقل والترفيه
والعقار بالتزامن مع اقتراب انطالقمباراة كأس
العالم  .2022ويدعم توقعات النمو االيجابية
حتى  2020امل��زاي��ا الناجتة ع��ن اإلص�لاح��ات
التنظيمية التي مت إدخالها على م��دار العامني
املاضيني ،مثل السماح برفع نسبة امللكية األجنبية

إلى  100%في جميع القطاعات ،وتسريع إصدار
التراخيص التجارية والصناعية وإصدار قانون
اإلقامة للوافدين الذين أقاموا في قطر لفترات
طويلة.
أم��ا في قطاع الغاز ،تعتزم السلطات زي��ادة
ال��ط��اق��ة االن��ت��اج��ي��ة ل��ل��غ��از الطبيعي امل��س��ال
¬¬¬بنسبة  43%ليصل إلى  110مليون طن
م��ت��ري س��ن��و ًي��ا بحلول ال��ع��ام  ،2024وه��و ما
سيساعد على منو الناجت احمللي احلقيقي للقطاع
بحلول العام  ،2020فيما طرحت قطر للبترول
بالفعل أولى مناقصاتها ملنصات احلفر .لذا يتوقع
أن يرتفع منو الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي
للقطاع الهيدروكربوني من  0.3%في العام
 2018إلى  0.9%بحلول العام .2020
يتوقع أن يبلغ معدل التضخم في املتوسط
 0.3%في العام  ،2018ويأتي ذل��ك التراجع
على خلفية استمرار ضعف أداء القطاع العقاري
(بسبب زيادة العرض واعتدال النمو السكاني)
وارتفاع أسعار املواد الغذائية في العام ،2017
نتيجة ل�لأزم��ة م��ع بعض دول اخلليج .حيث
ان��خ��ف��ض ك�لا امل��ؤش��ري��ن ف��ي نوفمبر ،2018
بنسبة  2.6%و  2.4%على أساس سنوي على
التوالي .ومن املرجح أن يرتفع معدل التضخم
في املتوسط إلى  2.3%في العام  ،2020إال أنها
قد تتجاوز  3.5%إذا مت تطبيق ضريبة القيمة
املضافة في العام .2020

ق��د تتمكن ميزانية قطر م��ن تسجيل فائض
بنسبة  3.1%من الناجت احمللي اإلجمالي في
العام  ،2018بعد ثالثة أعوام متتالية من العجز.
وي��ع��زى ه��ذا األم��ر ف��ي امل��ق��ام األول إل��ى ارتفاع
إي��رادات النفط والغاز في أعقاب ارتفاع أسعار
الطاقة واحل��د من النفقات احلكومية (تخفيض
الدعوم ،دمج ال��وزارات ،وغيرها من االجراءات)
وارت��ف��اع اإلي����رادات غير النفطية إل��ى ح��د ما.
واعتمدت قطر في متويل العجز بصفة رئيسية
على أدوات الدين احمللية ،على الرغم من عودة
قطر مرة أخرى إلى أسواق السندات الدولية في
أبريل  2018بطرح ناجح بلغت قيمته  12مليار
دوالر.
كما حتسن أيضاً احلساب اجلاري اخلارجي،
الذي متكن من تسجيل فائض في العام .2017
وعلى الرغم من تراجع مرتقب ألسعار الطاقة
في عامي  ،2020-2019إال أنه من املستعبد أن
يعود إلى تسجيل عجزخالل هذه الفتره  ،من جهة
اخرى ،بلغ احتياطي النقد األجنبي ملصرف قطر
املركزي  28.2مليار دوالر في أكتوبر  ،2018وهو
مستوى ليس بعيدًا عن مستويات ما قبل األزمة
مع بعض دول اخلليج.
بفضل قيام جهاز قطر لالستثمار (صندوق
الثروة السيادي القطري) بضخ السيولة في
الوقت املناسب ،متكنت احلكومة من تعويض
تدفق ودائ���ع غير املقيمني للخارج ف��ي أعقاب

ضمن شراكتها االستراتيجية مع «لوياك» ألكثر من  15سنة متواصلة

«زين» تستضيف اللقاء التنويري للمُ شاركات في برنامج تايلند الثقافي
استضافت زي��ن اللقاء التنويري للفتيات
امل ُشاركات في برنامج تايلند الثقافي الذي عُ قد في
مركز زين لإلبداع  ZINCمبقر الشركة الرئيسي
في الشويخ ،وهو البرنامج الذي تُنظّ مه مؤسسة
«لوياك» غير الربحية لتنمية وتطوير مواهب
الشباب برعاية حصرية من زين.
وذكرت الشركة في بيان صحافي أن رعايتها
احلصرية ل��ه��ذا البرنامج التطوعي الثقافي
أت��ت ضمن شراكتها االستراتيجية ملؤسسة
«ل��وي��اك» ال��ت��ي متتد ه��ذا ال��ع��ام ألك��ث��ر م��ن 15
سنة متواصلة ،وهي الشراكة التي تأتي حتت
مظلة استراتيجيتها لالستدامة لدعم اإلب��داع
واالبتكار بني الشباب الكويتي ،وباألخص فيما
يتعلق بتنمية وتطوير املهارات التطوعية لدى
الفتيات وتوسيع مداركهن الثقافية ومتكينهن
في املجتمع .وبينت زين أنها استضافت اللقاء

التنويري للفتيات امل ُشاركات في برنامج تايلند
الثقافي مب��رك��ز زي��ن ل�لإب��داع  ZINCف��ي مقر
الشركة الرئيسي بالشويخ ،وذل��ك بحضور
الفتيات وأولياء أمورهن وفريقي زين ولوياك،
ومت إط�لاع املُ��ش��ارك��ات وأول��ي��اء أم��وره��ن على
برنامج الرحلة بالكامل واألنشطة التي يشملها
والوجهات التي ستتم زيارتها ،حيث أتت رعاية
زين احلصرية لهذا البرنامج في إطار التزامها
بدعم ومساندة اجلهات التي تقدم البيئة املناسبة
لألجيال القادمة وف��ق أعلى املعايير العاملية،
فالشركة ل��ن ت�دّخ��ر ج��ه��دا ً ف��ي تقدمي املساندة
والدعم لكل جهة متلك فكرة ورؤية تتسم بنواحي
اإلبداع وتخدم املجتمع وتُسهم في رفعة الوطن.
وأوضحت الشركة أن برنامج تايلند الثقافي الذي
تُنظّ مه «لوياك» يهدف إلى إتاحة الفرصة للفتيات
الشابّات من أعمار  18 – 14عاماً إلى املُشاركة

في رحلة ثقافية تطوعية إل��ى مملكة تايالند،
بحيث مت تصميم برنامج الرحلة إلتاحة الفرصة
للمُشاركات للتعرف على الثقافات التايلندية
امل ُختلفة واستكشاف مدينة بانكوك وأسواقها
والقرى التايلندية البعيدة ،والعمل التطوعي في
املجتمع التايلندي ،باإلضافة إلى تطوير مهارتهن
وتنمية شخصياتهن وإتاحة الفرصة لهن على
االعتماد من أنفسهن والعمل في فريق واح��د،
وذلك من خالل مجموعة من األنشطة امل ُبتكرة مثل
الصناعات احلرفية من خشب البامبو ودروس
في الطبخ التايلندي والتطوع في جتديد وبناء
منازل كبار السن واألسر احملتاجة وغيرها.
ويُعتبر مركز زي��ن ل�لإب��داع  ZINCمركزا ً
ل��روّ اد األعمال واالستثمارات الرقمية ،حيث مت
إطالقه ليكون مبثابة منصة البتكارات وإبداعات
الطلبة والشباب وروّ اد األع��م��ال ،ويعمل على

تشجيع العقول املميزة على التفكير في بيئة
عمل تفاعلية تتسم باالبتكار واحلداثة من خالل
تهيئة مناخ العمل املناسب ألص��ح��اب ال��رؤى
واألفكار ومساعدتهم على تطويرها إلى مشاريع
حقيقية قابلة للتنفيذ والتطبيق .وذك��رت زين
أن دعمها لبرامج «لوياك» في العام املاضي قد
شمل مجموعة كبيرة م��ن البرامج واألنشطة
التعليمية التي تعنى بتنمية مختلف املهارات
لدى الشباب ،منها برنامج «كُن» لتطوير ريادة
األعمال االجتماعية لدى الشباب بالتعاون مع
كلية بابسون في بوسطن التي تُعتبر إحدى أرقى
املؤسسات التعليمية املختصة بريادة األعمال في
الواليات املتحدة وحول العالم ،ودعمها احلصري
لبرنامج التدريب امليداني في الصندوق الدولي
للتنمية الزراعية ( ،)IFADودعمها ألكادميية
«لوياك أي سي ميالن لكرة القدم» ،وغيرها.
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بحضور سفراء ورؤساء بعثات دبلوماسية وأعضاء مجالس ادارة الشركات املعنية

العقيل ترعى غدا افتتاح
معرض «هوريكا الكويت»

مرمي العقيل

نبيلة العنجري

برعاية وحضور وزيرة الدولة للشؤون االقتصادية مرمي العقيل ،يُفتتح يوم غد االثنني
(الواقع فيه  14يناير اجلاري) في ارض املعارض الدولية –الصالة 8-في مشرف معرض
«هوريكا الكويت» للضيافة والصناعات الغذائية وجتهيزات الفنادق واملطاعم الذي تنظمه
شركة «ليدرز ج��روب لالستشات والتطوير» للعام الثامن على التولي بالتعاون شركة
«هوسبيتاليته سرفيسز اللبنانية» ،وتشارك فيه ابرز مؤسسات وشركات القطاعات ذات
الصلة ويتضمن العديد برنامجا حافال من االنشطة والفعاليات املوجهة للزوار والعمالء
املتخصصني .والى جانب الوزيرة العقيل ،يحضر افتتاح املعرض سفراء ورؤس��اء بعثات
دبلوماسية وجتارية وسياحية ورؤس��اء مجالس االدارة ومسؤولي القطاع العام وخبراء
واختصاصيون ورؤساء احتادات الطهاة في عدد من الدول االوروبية واالسيوية والعربية
ممن سيشاركون في حتكيم مسابقات الطهي او الندوات التي ستصاحب املعرض «الفريد
من نوعه في البالد ،وال��ذي ميثل رافعة لتطوير بعض املقومات املطلوبة لسياحة االعمال
والعائالت وللمركز املالي والتجاري وحتسني قيم وسالمة الغذاء وفنون الطهي والنمط
االستهالكي» وفق ما جاء في بيان لشركة ليدزر جروب.
واوضح البيان ان برنامج االفتتاح يتضمن كلمة للوزيرة العقيل ،وكلمة لرئيس اللجنة
املنظمة ومدير عام شركة ليدرز جروب نبيلة العنجري ،يلي ذلك جولة للضيوف واحلضور
الرسمي في ارجاء املعرض يتخللها تكرمي وتوزيع دروع على مسؤولي الشركات الراعية
واالنشطة املصاحبة ،اضافة الى االستماع لشروحات من العارضني حول جديد اخلدمات
واملعدات ذات الصلة بالضيافة .واعربت «ليدرز جروب» عن االمل بتحقيق جناحات جديدة في
دورة املعرض لهذا العام «فتضاف الى النجاحات السابقة التي جعلت من هوريكا الكويت ليس
فقط ملتقى راقيا للشركاء في قطاع الضيافة من مختلف االختصاصات ومرجعا مهنيا بكل
معنى الكلمة ،بل منصة متكاملة فاعلة ميدانيا وتسويقيا تعكس حاجات البالد ومتطلباتها في
هذا املجال وتساعد على تنميته املدروسة والواقعية املبنية على اسس سليمة».
واش��ار البيان الى نحو ثمانني شركة وجهة راعية وداعمة وعارضة تشارك في اجنحة
املعرض ،والى املشاركني في ندوات املعرض التي تبحث في اجتاهات الغذاء الصحي والطبخ
املنزلي في الكويت ،هذا الى جانب ارتفاع عدد املشاركني في مسابقات الطهي هذا العام الى نحو
 320متباريا من الكويت وخارجها يتوزعون على اكثر من  20فئة من املسابقات التي جتري
حتت اشراف جلان من احملكمني ذوي الشهرة الدولية واصحاب اخلبرة.

إضافة إلى  18ألف لشركة «الشخص الواحد»

«التجارة» :نحو  23ألف رخصة
جتارية متنوعة في 2018

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أمس السبت أنها قامت بإصدار  22904رخص
جتارية متنوعة و 18057رخصة (شركة الشخص الواحد) وذلك خالل الفترة من أول يناير
 2018حتى نهاية ديسمبر املاضي .وأوضحت (التجارة) في بيان صحفي أنها أصدرت 3846
رخصة مؤسسة فردية و  12067رخصة مزاولة بعد التأسيس عبر مركز الكويت لالعمال
النافذة الواحدة .وأضافت أنها أصدرت  477رخصة مركبة متنقلة و 346ترخيصا حرا متناهي
الصغر كما أصدرت  5178رخصة لفروع شركة أشخاص.

«البورصة « تعلن اليوم النتائج
السنوية لتقسيم شركات السوق
قالت (بورصة الكويت) انها ستعلن اليوم االحد النتائج السنوية لتقسيم الشركات املدرجة
بالسوق وفق املعايير والضوابط املذكورة في كتاب قواعد البورصة بعد إغالق جلسة التداول
عبر موقعها اإللكتروني.
واضافت (بورصة الكويت) في بيان صحفي اليوم السبت أن كتاب قواعد البورصة ينص
على أن يجري هذا التصنيف سنويا حسب املعايير التي وضعتها البورصة.
وأوضحت انها قسمت السوق العام املاضي إلى ثالثة أسواق (األول والرئيسي واملزادات)
مع إلغاء السوق امل��وازي حيث متت إع��ادة تصنيف الشركات املدرجة في السوق الرئيسي
والسوق املوازي على األسواق الثالثة اجلديدة وذلك بعد إمتام املراجعة السنوية للتأكد من
استيفاء متطلبات كل سوق من هذه األسواق.
واشارت الى أن أبرز متطلبات والتزامات السوق االول تتعلق بالقيمة السوقية والسيولة
احملددة والسعر للقيمة االسمية وأن تكون االفصاحات باللغة العربية واإلجنليزية وعقد
مؤمترات للمحللني اضافة الى متطلبات أخرى واردة في كتاب القواعد.
وذك��رت أن متطلبات السوق الرئيسي تتمثل في حتقيق مستوى السيولة املطلوب فيما
يحتوي سوق املزادات الشركات ذات السيولة املنخفضة التي ال تستوفي شروط السوق األول
والسوق الرئيسي.

«علي املطوع» التجارية توقع
عقد جتهيز « برج أوتاد»
أع��ل��ن��ت ش��رك��ة علي
ع���ب���دال���وه���اب امل��ط��وع
التجارية عن توقيع عقد
مع شركة أوتاد العقارية
ل��ت��ج��ه��ي��ز ال����وح����دات
السكنية في ب��رج أوت��اد
ف��ي امل��ه��ب��ول��ة،وذل��ك من
أرقى العالمات التجارية
األمل���ان���ي���ة ل��ل��م��ط��اب��خ
واألج��ه��زة الكهربائية
ال����ت����اب����ع����ة حمل��ف��ظ��ة
الشركة وهما «نولتي»
و»بوش».
وس����ي����ت����م جت��ه��ي��ز
مجمع املهبولة السكني علي املطوع يصافح الشيخ وليد مالك الصباح
واملؤلف من  256وحدة
سكنية ب 256مطبخ من العالمة التجارية األملانية نولتي ،وكذلك ب  1536جهاز من أجهزة
املطابخ التي تتنوع بني الثالجات واألفران الكهربائية وأفران الغاز واملايكرويف والنشافات
والشفاطات من العالمة التجارية «ب��وش» .وقال نائب الرئيس التنفيذي في شركة علي
عبدالوهاب املطوع التجارية ،علي فيصل املطوع« :نحن نفخر أن يقع اختيار شركة أوتاد
العقارية التي يرأسها الشيخ وليد خالد املالك الصباح علينا للعمل على جتهيز أحد أكبر
وأفخم مشاريعها في الكويت وهو برج أوتاد السكني في املهبولة ،يعد هذا املشروع من أحدث
املشاريع الفخمة التي استلمناها ،ونلتزم كالعادة بتوفير أفضل املطابخ واألجهزة الكهربائية
لدينا وتقدمي أعلى مستوى من اخلدمة».

