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 VIVAقدمت لعمالء البنك  4أشهر مجان ًا مع باقات الدفع اآلجل

العيسى :سعداء باستثمارنا بهذه الشراكة

االستراتيجية مع بوبيان

,,

• عبد الرزاق العيسى

�أعلنت �رشكة االت�صاالت الكويتية
 ،VIVAعن تقدمي عر�ض خا�ص
وح����صري لعمالء بنك بوبيان،
على باقات الدفع الآجل ال�صوتية
.VIVA
ومينح ه��ذا العر�ض لعمالء بنك
ب��وب��ي��ان� 4 ،أ�شهر جمانية عند
ا�شرتاكهم بباقات ال��دف��ع الآج��ل
ال�صوتية م��ع ال��ت��زام مل��دة 24
�شهر ًا� ،شهرين عند بداية العقد
و�شهرين عند نهايته ،حيث يتمتع
العمالء مبختلف اخلدمات واحللول
املميزة وعرو�ض التجوال.
وتعليق ًا على هذا العر�ض ،قال
عبد الرزاق العي�سى ،مدير �إدارة
�إت�صاالت ال�رشكات يف :VIVA
«نحن �سعداء با�ستثمارنا بهذه
ال�رشاكة اال�سرتاتيجية مع بنك

ب��وب��ي��ان ،ع�بر ت��ق��دمي خدمات
ومنتجات مبتكرة لعمالئه تلبي
احتياجاتهم وتر�ضي طموحاتهم».
من جانبه قال حمد حاجي ،مدير
�أول �إدارة الت�سويق يف بنك بوبيان:
«تعاوننا مع  VIVAهو ا�ستمرار
للعالقات املمتازة بني الطرفني،
�إذ نهدف �إل��ى تزويد عمالء بنك
بوبيان ب��اخل��دم��ات واملنتجات
واحللول التكنولوجية املتطورة
من  VIVAوالتي جتعل حياتهم
�أ�سهل».وملعرفة املزيد حول هذا
العر�ض ،ميكن للعمالء زي��ارة
�أحد فروع ال�رشكة البالغ عددها
 89فرع ًا �أو زي��ارة موقع ال�رشكة
الإلكرتوين �أو االت�صال مبركز خدمة
العمالء للح�صول على امل�ساعدة
على مدار ال�ساعة.

حاجي :تعاوننا مع
 VIVAهو استمرار
للعالقات الممتازة
بين الطرفين

«التجارة» :أصدرنا  947ترخيص ًا للشركات
في أغسطس الماضي

 22طلبا.
و�أو�ضحت �أنه جار ت�أ�سي�س � 11رشكة من الطلبات الـ
 22املعتمدة يف حني تلقت  39طلبا لرتخي�ص ال�رشكات
احلرة متناهية ال�صغر �أ�صدرت منها  21طلبا وجار
�إ�صدار  18طلبا.وذكرت �أنه مت اعتماد  453طلبا من
�أ�صل  729تلقتها «النافذة الواحدة» لت�أ�سي�س �رشكات
وتراخي�ص املركبات �إذ مت ت�أ�سي�س  35منها وجار
ت�أ�سي�س � 409رشكات.
وبينت «ال��ت��ج��ارة» �أنها تلقت  66طلبا لرتاخي�ص
املركبات املتنقلة �أ�صدرت منها  20ترخي�صا وجار
�إ�صدار  46ترخي�صا.

منتجات النفط والغاز تصدرت االرتفاعات

أسعار المنتجين في عمان ترتفع
 %17.7بنهاية الربع الثاني
ارت��ف��ع ال��رق��م القيا�سي لأ�سعار
املنتجني يف عمان بنهاية الربع
ال��ث��اين م��ن ال��ع��ام احل��ايل بن�سبة
 ،%17.7على �أ�سا�س �سنوي.
و�أظهرت بيانات للمركز الوطني
للإح�صاء واملعلومات العماين
���ص��دارة منتجات النفط والغاز
من حيث ارتفاع �أ�سعارها بن�سبة
 ،%20.6وارتفعت املنتجات غري
النفطية بن�سبة .%5.5
و�أرج����ع امل��رك��ز ارت��ف��اع �أ�سعار
منتجات النفط وال��غ��از لزيادة
�أ�سعار منتجات النفط املكرر بن�سبة
 ،%39وزادت كذلك �أ�سعار منتجات
النفط اخلام والغاز الطبيعي بن�سبة
.%17.9
كما ارتفعت �أ�سعار املنتجات غري
النفطية ،مع ارتفاع �أ�سعار ال�صناعة
التحويلية بن�سبة  ،%7.5بينما
تراجعت �أ�سعار التعدين والكهرباء
واملياه .%1

وح���ول ال�����ص��ن��اع��ات التحويلية
�أ�شار التقرير لزيادة �أ�سعار معظم
جمموعاتها الفرعية ،لرتتفع �أ�سعار
املنتجات املعدنية واملاكينات
واملعدات  ،%18.2و�أ�سعار منتجات
�سلع �أخرى القابلة للنقل .%5.3
بينما تراجعت �أ�سعار املنتجني
ملجموعة املنتجات الغذائية
وامل�رشوبات واملن�سوجات بن�سبة
 ،%0.8وزادت �أ���س��ع��ار منتجات
امل����شروب��ات  ،%10.1ومنتجات
الألبان بن�سبة .%6.4
وت��اب��ع امل��رك��ز يف ت��ق��ري��ره ب ��أن
�أ�سعار منتجات الأ�سماك والفواكه
واخل����ضراوات وال��زي��وت تراجعت
بن�سبة  ،%6.6ومنتجات املالب�س
اجلاهزة واملن�سوجات والأحذية
.%1
وتطرق التقرير� ،إلى �أ�سعار منتجات
ال��غ��ازات والأح��م��ا���ض ومنتجات
ال��ب��ويل ب��روب��ل�ين ،م�����ش�ير ًا �إل��ى
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للشهر الخامس على التوالي

«سبائك»:هبوط الذهب تحت مستوى  1200دوالر لألونصة
قالت �رشكة �سبائك الكويت لتجارة
املعادن �إن �أ�سعار الذهب ا�ستمرت
يف الهبوط عامليا لل�شهر اخلام�س
على ال��ت��وايل حت��ت م�ستوى 1200
دوالر للأون�صة نتيجة قوة الدوالر
االمريكي.
و�أ���ض��اف��ت «���س��ب��ائ��ك» يف تقريرها
الأ�سبوعي �أن الدوالر االمريكي ارتفع
نتيجة للتوقعات الإيجابية ل�سوق
العمل االمريكي والبيانات اخلا�صة
بالبطالة والتوظيف وهو ما �أثر على
�سعر الذهب وتراجعه.
و�أو����ض���ح���ت �أن ه����دوء الأج�����واء
اجلو�سيا�سية �ساهم كذلك يف تراجع
الأ�سعار مبينة �أن �أون�صة الذهب �أنهت
تداوالتها عند م�ستوى  1195دوالرا
يف بور�صة «كيوميك�س نيويورك»
بفارق دوالر واحد عن �سعر االفتتاح
الأ�سبوعي رغ��م مالم�ستها م�ستوى
 1207دوالرات ب��داي��ة الأ���س��ب��وع
املا�ضي.
وذكرت �أن الذهب هبط �إلى م�ستوى
 1183دوالرا يوم اجلمعة املا�ضي
م��ع ���ص��دور ب��ي��ان��ات ���س��وق العمل
االم�يرك��ي لكنه ع��اد لل�صعود رغم
�إيجابية البيانات وحتقيق الوظائف
امل�ستحدثة ل�شهر �أغ�سط�س ارتفاعا
و�صل �إلى � 44ألف وظيفة عن �شهر

ت��ط��رح احل��ك��وم��ة امل����صري��ة ،خالل
�أيام ،م�سابقة عاملية الختيار مدير
ل�صندوقها ال�سيادي ،و�سط ت�أكيدات
بتلقي الطلبات ملدة � 3أ�سابيع بعد
موعد الطرح ،على �أن تختار جلنة
وزارية مدير ال�صندوق.
و�صدق الرئي�س امل�رصي عبدالفتاح
ّ
ال�سي�سي ،يف �أغ�سط�س املا�ضي،
على قانون ب�إن�شاء «�صندوق م�رص»
بر�أ�سمال  200مليار جنيه م�رصي «ما
يقرب من  11.34مليار دوالر» وذلك
بعد �إقراره من جمل�س النواب.
وين�ش�أ مبوجب هذا القانون �صندوق
�سيادي ي�سمى «�صندوق م�رص» وتكون
له �شخ�صية اعتبارية م�ستقلة ويكون
مقره الرئي�سي حمافظة القاهرة.
وق��ال��ت ه��ال��ة ال�����س��ع��ي��د ،وزي���رة
التخطيط امل�رصية�« :سيتم الإعالن
عن امل�سابقة يف ال�صحف املحلية
والأجنبية ،و�سيتم اختيار املدير
من بني املتقدمني من خالل جلنة من
اخل�براء املحليني والدوليني على
�أح���دث النظم العاملية» .وتعكف

وعن ال�سوق املحلي �أفادت «�سبائك»
ب�أن �أ�سعار الذهب عيار  21هبطت
�إلى  10.20دنانري للغرام «نحو 33
دوالرا امريكيا» والغرام عيار � 18إلى
 8.9دنانري «نحو  29دوالرا» وبلغت
قيمة كيلو الذهب اخلام  11800دينار
«نحو � 39ألف دوالر» متوقعة ا�ستمرار
اقبال امل�ستهلكني على ال�رشاء مع

انطالق أعمال الدورة العاشرة من «يوروموني الكويت» الشهر المقبل

«فيكتوريا بين» :خطة التنمية الوطنية رؤية طموحة

ارتفاعها بن�سبة  ،%12.3ومنتجات
املطاط والبال�ستيك بن�سبة ،%7.1
ومنتجات خ�شبية وورقية ،%2.9
وارتفعت منتجات الأثاث و�صناعة
املجوهرات ونفايات حديدية معاد
�صهرها .%0.3
وع��ل��ى اجل��ان��ب الآخ����ر تراجعت
�أ�سعار منتجات الأ�صباغ واملنتجات
ال�صيدلية  ،%3.2ومنتجات الزجاج
والأ�سمنت والرخام .%0.1
وبح�سب تقرير املركز ،ارتفعت
�أ�سعار خ��ام احل��دي��د والأملنيوم
بن�سبة  ،%25و�أ�سعار منتجات
�أجهزة توزيع وتو�صيل الكهرباء
و�أ���س��ط��وان��ات و�أ��شرط��ة الت�سجيل
 ،%21.3بينما تراجعت املنتجات
امل�صنوعة من احلديد والأملنيوم
 .%1.4وكان الرقم القيا�سي لأ�سعار
املنتجني يف عمان ارتفع بنهاية
الربع الأول من العام احلايل بن�سبة
 ،%16.3على �أ�سا�س �سنوي.

حتتفل م�ؤ�س�سة يوروموين بانطالق �أعمال الدورة
العا�رشة من م�ؤمترها ال�سنوي بدولة الكويت يف
يوم � 25سبتمرب  2018مبدينة الكويت .وت�شارك
يف ا�ست�ضافة امل�ؤمتر ر�سم ًيا وزارة املالية التي
دعمت �أعمال م�ؤمتر يوروموين يف الكويت على
مدار العقد املا�ضي.
ومن املعروف �أن خطة التنمية الوطنية لدولة
حتدد الر�ؤية االقت�صادية
الكويت «كويت جديدة»
ّ
للحكومة حتى عام  .2035ومن هذا املنطلق،
�سين�ضم �إلى م�ؤمتر يوروموين نخبة متنوعة من
املتحدثني من الدوائر احلكومية و�أو�ساط املال
والأعمال واالقت�صاد بهدف حتليل ا�ستجابة القطاع
املايل لهذه اخلطة وت�أثريها على االقت�صاد.

امل�رصي يف �إطار خطة الدولة لتحقيق
�أهداف التنمية امل�ستدامة وفقا لر�ؤية
م�رص  ،2030حيث ي�ستهدف ذلك
�إيجاد كيان اقت�صادي كبري ،قادر من
خالل ال�رشاكة مع �رشكات وم�ؤ�س�سات
حم��ل��ي��ة وع���امل���ي���ة ،ع��ل��ى زي����ادة
اال�ستثمار والت�شغيل واال�ستغالل
الأمثل لأ�صول وموارد الدولة لتعظيم
قيمتها و�إعطاء دفعة قوية للتنمية.
وت�سعى م�رص من خالله �إل��ى جذب
اال�ستثمارات يف خمتلف املجاالت
اال�سرتاتيجية واجلديدة ،من خالل
املرونة واال�ستقاللية التي �سيتمتع
بها واخل�برات املحلية والعاملية
ال��ت��ي �سيجتذبها للعمل لديه،
وتكوين �رشاكات جديدة مع م�ؤ�س�سات
ا�ستثمارية عمالقة حتدث نقلة نوعية
يف �رشكات و�أ�صول الدولة للأجيال
املقبلة.وتتوقع م�رص منوا اقت�صاديا
بني  5.3و %5.5يف ال�سنة املالية
احل��ال��ي��ة ال��ت��ي تنتهي يف يونيو
" ،2018على �أن ي�صل �إل��ى  %6يف
.2019\2018

و�ستبد�أ هذه الدورة املميزة التي متثل الذكرى
ال�سنوية العا�رشة للم�ؤمتر بكلمة افتتاحية
رئي�سية من نايف احلجرف ،وزي��ر املالية،
تليها كلمة من ال�شيخ م�شعل اجلابر مدير عام
هيئة ت�شجيع اال�ستثمار املبا�رش .و�سي�شارك
أي�ضا ك� ٌّ
� ً
�ل من �شيخة البحر ،نائب الرئي�س
التنفيذي ملجموعة بنك الكويت الوطني ،وعادل
املاجد ،نائب رئي�س احتاد م�صارف الكويت،
يف املقابالت الفردية يف اجلل�سة ال�صباحية
االفتتاحية.
ويف هذا الإطار ،قالت فيكتوريا بني ،مدير عام
يوروموين للم�ؤمترات يف منطقة ال�رشق الأو�سط
و�إفريقيا« :ت�ضع خطة التنمية الوطنية لدولة

الكويت ر�ؤية طموحة لتحويل البالد �إلى مركز
مايل وجتاري وثقايف رائد بحلول عام .2035
قدما �إلى مناق�شة الفر�ص التي تتيحها
و�أتطلع ً
هذه اخلطة ودور القطاع املايل يف �إجنازها.
ولقد ت�رشفت ي��وروم��وين بالعمل م��ع وزارة
املالية خ�لال ال�سنوات الع�رش املا�ضية يف
م�ؤمترنا ال�سنوي ،و�أعتقد �أن هذه الدورة �ستكون
الأف�ضل حتى الآن!».
وجدير بالذكر �أن م�ؤمتر يوروموين الكويت قد
ا�ستقطب يف العقد املا�ضي الآالف من املوفدين
وقدم من�صة منقطعة
واملئات من املتحدثني،
ّ
النظري لقيادة الفكر والتوا�صل مع تغطية �شاملة
على ال�صعيدين الدويل واملحلي.

تمتد حتى يونيو من العام المقبل

«الوطني» يوقع اتفاقية تجديد وتعديل تسهيالت
ائتمانية بقيمة  213مليون ريال
�أع��ل��ن ب��ن��ك ال��ك��وي��ت ال��وط��ن��ي –
ال�سعودية عن توقيعه التفاقية
جتديد وتعديل ت�سهيالت ائتمانية
م��ت��واف��ق��ة م��ع �أح��ك��ام ال�رشيعة
الإ�سالمية مع �رشكة ال�رشق الأو�سط
ل�صناعة و�إنتاج الورق ،حيث متت
املوافقة على زيادة الت�سهيالت من
 110ماليني ريال �سعودي �إلى213
مليون ريال �سعودي ب�ضمان �سند
لأمر مقدم من قبل ال�رشكة.
وقال املدير العام لبنك الكويت
الوطني  -ال�سعودية ،ه��اين �آل
غالب «�إن فرتة اتفاقية الت�سهيالت
�ستمتد حتى 30يونيو 2019قابلة
للتجديد» ،مو�ضح ًا �أن ال�رشكة
�ست�ستخدم ه��ذه الت�سهيالت يف
متويل ر�أ���س امل��ال العامل لها،
بالإ�ضافة �إل��ى تلبية متطلبات
الأعمال الأخرى.
و�أ�ضاف �آل غالب �أن البنك م�ستمر
يف البحث عن الفر�ص اال�ستثمارية
والتمويلية اجل��ي��دة يف ال�سوق
ال�سعودي ،وي�سعى جاهد ًا لتوفري
جمموعة متكاملة م��ن اخلدمات
امل�رصفية التجارية لعمالئه تغطي
�رشيحة وا���س��ع��ة م��ن القطاعات
املختلفة كالتمويل التجاري،
امل��ق��اوالت ،ال�رشكات ،التجزئة
واخلزانة.

مصر تطلق مسابقة عالمية الختيار مدير لصندوقها السيادي
احل��ك��وم��ة ح��ال��ي��ا ب��ال��ت��ع��اون مع
الهيئات اال�ست�شارية املختلفة على
و�ضع النظام الأ�سا�سي لل�صندوق،
وفقا للمعايري الدولية؛ ما ي�سهم
يف خلق وعاء مايل قادر على �إدارة
�أ�صول الدولة وا�ستغاللها يف متويل
امل�شاريع ال��ك�برى لتعزيز وترية
التنمية يف �شتى املجاالت .وقالت
وزيرة التخطيط امل�رصية �إنه �سيتم
عر�ض الت�صور الأويل للنظام الأ�سا�سي
لل�صندوق على املجموعة الوزارية
االقت�صادية نهاية �أكتوبر املقبل ،عقب
انتهاء التحالف املكون من مكاتب
براي�س ووتر هاو�س كوبرز ،وبيكر
ماكنزي ،و�رسي الدين ،من م�سودته
الأ�سا�سية .وتنق�سم �أ�صول ال�صندوق
ال�سيادي �إلى �شقني؛ الأول الأ�صول غري
امل�ستغلة املميزة واملتوقع �أن تكون
يف حدود من � 5إلى � 6أ�صول ،واجلزء
الآخر �أ�صول غري م�ستغلة بالتن�سيق
مع وزارة قطاع الأعمال حتى يكون
احل�صول عليها بالقيمة ال�سوقية
للأ�صل .وي ��أت��ي �إن�شاء ال�صندوق

يوليو املا�ضي.
ولفتت �إلى �أن الذهب �سيبقى «املالذ
الآمن» يف ظل ارتفاع الدوالر وحت�سن
�أ���س��واق الأ�سهم وال�سندات ،مبينة
�أن املحللني يراهنون على ارتفاع
�أ���س��ع��ار ال��ذه��ب ف��وق  1200دوالر
للأون�صة بدعم من الطلب الفعلي على
الأ�سواق.

• أسعار الذهب عيار  21هبطت إلى  10.2دنانير

ا�ستمرار هبوط الأ�سعار.
يذكر �أن الأون�صة هي �إحدى وحدات
قيا�س الكتلة وت�ستخدم يف عدد من
الأنظمة املختلفة لوحدات القيا�س
وت�سمى �أي�ضا الأوقية وت�ساوي 28.349
غرام ًا فيما ت�ساوي باعتبارها وحدة
قيا�س للمعادن النفي�سة 31.103
غرام ًا.

لتحويل البالد إلى مركز مالي وتجاري

من خالل مركز الكويت لألعمال

�أعلنت وزارة التجارة وال�صناعة الكويتية �أم�س �إ�صدراها
خالل �شهر �أغ�سط�س املا�ضي  947ترخي�صا لل�رشكات
عرب مركز الكويت للأعمال «النافذة الواحدة».
وقالت «التجارة» يف بيان �إن الرتاخي�ص املذكورة
تنوعت بني  907تراخي�ص ل�رشكات الأ�شخا�ص و21
ترخي�صا لل�رشكات احلرة متناهية ال�صغر و 20ترخي�صا
للمركبات املتنقلة.
و�أ�ضافت �أن «النافذة ال��واح��دة» تلقت  3139طلبا
لت�أ�سي�س �رشكات الأ�شخا�ص اعتمدت منها طلبات
الت�أ�سي�س امل�سجلة لل�رشكات يف حني تلقت  81طلبا
للرتاخي�ص احل��رة متناهية ال�صغر واعتمد منها
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اقتصاد

• هالة السعيد

و�أكد قدرة الوطني يف توفري كافة
اخل��دم��ات امل�رصفية لل�رشكات
يف منطقة اخل��ل��ي��ج ب�شكل عام
وال�سعودية ب�شكل خا�ص والتي
تعترب من �أهم الأ�سواق امل�ستهدفة
للبنك ،ال�سيما و�أن��ه��ا م��ن �أكرب
�أ���س��واق املنطقة ،م�شري ًا �إل��ى �أن
البنك ي�سعى يف الوقت ذاته لتكوين
��شراك��ات ا�سرتاتيجية م��ع كربى

• جانب من توقيع االتفاقية

ال�رشكات ال�سعودية.
و�أ�شار �إلى �أن البنك يحتل مكانة
مميزة �ضمن قائمة البنوك اخلليجية
متكنه من حتقيق منو م�ستقبلي
جيد ،حيث يعترب الوطني من �أكرب
املجموعات امل�رصفية التي تتمتع
مبالءة مالية عالية على م�ستوى
املنطقة.
يذكر �أن بنك الكويت الوطني افتتح

�أول ف��رع ل��ه باململكة العربية
ال�سعودية يف جدة عام  2006وذلك
يف �إطار ا�سرتاتيجيته الهادفة �إلى
مواكبة وا�ستثمار الروابط الوثيقة
بني الكويت وال�سعودية ،وذلك
من خالل توفري جمموعة متكاملة
من اخلدمات امل�رصفية التي تغطي
العديد من اخلدمات حملي ًا لعمالء
جمموعة الوطني.

مركز دبي المالي يستحوذ على 13

من أضخم شركات إدارة الثروات بالعالم
�سجل مركز دبي املايل العاملي ،منوا ملحوظا يف قطاع
�إدارة الرثوات والأ�صول لديه يف ظل ا�ستمرار �رشكات
عاملية رائدة يف تو�سيع نطاق �أعمالها يف املركز.
فقد ارتفع عدد ال�رشكات وامل�ست�شارين العامليني
امل�سجلني يف املركز �إلى �أكرث من 200
املتخ�ص�صني
ّ
�رشكة ،مبا يف ذل��ك  13من �أ�صل �أ�ضخم � 25رشكة
متخ�ص�صة ب�إدارة �أ�صول وثروات على م�ستوى العامل.
وي�ضم مركز دب��ي امل��ايل العاملي �أي�ض ًا �أك�ثر من
ّ
� 60صندوق ًا ا�ستثماري ًا م�شرتك ًا ،ما يجعله الوجهة
الأبرز لل�صناديق اال�ستثمارية يف املنطقة.
ويتيح املوقع اال�سرتاتيجي ملركز دبي املايل العاملي
باعتباره ج�رس ًا يربط املنطقة بجميع �أنحاء العامل،
لل�رشكات �إدارة �أعمالها �ضمن وخارج منطقة ال�رشق
الأو�سط و�أفريقيا وجنوب �آ�سيا ،مبا يف ذلك �آ�سيا
مقراتها يف دبي .وقال
و�أوروبا و�أفريقيا ،انطالق ًا من ّ
عارف �أم�يري ،الرئي�س التنفيذي ل�سلطة مركز دبي
املايل العاملي« :ميثل قطاع �إدارة الرثوات والأ�صول
ركيزة �أ�سا�سية لقطاع اخلدمات املالية املزدهرة يف
دبي .و�أ�ضاف« :يف ظل املكانة الرائدة التي و�صل �إليها
مركز دبي املايل العاملي ك�أحد �أبرز املراكز املالية
على م�ستوى العامل ،فقد بات هذا القطاع �أحد نقاط

قوتنا الرئي�سية ،حيث تنظر امل�ؤ�س�سات املالية
الكربى اليوم �إلى دبي عموم ًا واملركز خ�صو�ص ًا كمن�صة
مف�ضلة للو�صول �إلى فر�ص اال�ستثمار وم�صادر ر�أ�س
املال يف الأ�سواق الإقليمية والعاملية».
وتابع «�شهد قطاع �إدارة الرثوات والأ�صول يف املركز
من��و ًا ثابت ًا وكبري ًا حتى اليوم ،مما يعك�س الثقة
القوية وامل�ستمرة بدبي ومركز دبي املايل العاملي».
وتوقع �أن ي�ستمر هذا النمو بنف�س الوترية يف ظل
ط��رح ت�رشيعات وق��وان�ين ج��دي��دة لتعزيز جاذبية
بيئة الأعمال الت�رشيعية مبا يتما�شى مع ا�سرتاتيجية
النمو للمركز لعام  .2024ويحت�ضن مركز دبي املايل
العاملي املقرات الإقليمية لـ � 13رشكة من �أ�صل �أ�ضخم
�� 25شرك��ة متخ�ص�صة ب�����إدارة ال��ث�روات والأ���ص��ول
على م�ستوى العامل ،وم��ن بينها �رشكة «فيديليتي
�إنرتنا�شيونال» التي ان�ضمت م�ؤخر ًا �إلى املركز .وخالل
الن�صف الأول من العام  ،2018مت ترخي�ص �أكرث من
� 150رشكة يف مركز دبي امل��ايل العاملي ،مما رفع
امل�سجلة يف املركز �إلى 2,003
�إجمايل عدد ال�رشكات
ّ
�رشكات ،مبا يف ذلك م�ؤ�س�سات مالية كربى مثل «�ستيت
�سرتيت غلوبال �أدفاي�سورز» و«بريك�شاير هاثاواي
�سبي�شالتي �إن�شوران�س».

