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خالل استضافة »الوطني« للقاء الكويتي ـ التركي المشترك لتشجيع االستثمار

شيخة البحر: الكويت متأهبة لالنطالق ببرامج  وخطط طموحة

السفارة المصرية ومجموعة الراية توقعان اتفاقية
 إلقامة معرض العقار المصري الثالث 

»المال للسيارات المستعملة والمضمونة« تطلق عرض
»امسح ووفر« على تشكيلة كبيرة من السيارات المستعملة

أعلنت شركة املال للسيارات املضمونة عن اطالق 
عرضها املذهل »امسح ووفر«، على تشكيلة واسعة 
من السيارات املس����تعملة واملضمونة »سيليكت«، 

بالتعاون مع شركة السور للتمويل واالجارة.
وأكدت الش����ركة أن هذا الع����رض يضمن فرصا 
كبيرة للعمالء الذين يتوجهون الختيار سيارتهم 
املفضلة من صاالت عرض املال للسيارات املستعملة 
و»سيليكت« للسيارات املضمونة حيث يتيح لهم 
فرصة احلصول على خصومات ال س����ابق لها عند 

مسحهم للملصق تصل حتى 1430 دينارا.
وأشارت الشركة الى أن التوفير ال يتوقف عند 
هذا احلد بل سيحصل العمالء على العديد من امليزات 
االضافية الفريدة من خالل هذا العرض غير املسبوق 
كاستحقاق القسط األول بعد ثالثة أشهر من تسلم 
السيارة باالضافة الى مقدم مخفض وتسجيل مجاني 

وضمان حتى سنتني وتبديل فلتر وزيت مجاني وكروت بنزين بقيمة 
25 دينارا وقسائم شرائية بقيمة 50 دينارا من سيتي سنتر.

يعكس العرض حرص الش����ركة على الوفاء بوعودها لعمالئها عن 
طري����ق توفير أفضل العروض التي تضمن حصولهم على أكبر فائدة 

قيمة ممكنة، حيث مت تصميمه بطريقة تتناسب مع 
الوضع احلالي الذي يشهده السوق احمللي عبر توفير 
مجموعة من السيارات املتميزة مع تسهيالت متكاملة 

تالئم طاقة العمالء الشرائية في الوضع احلالي.
وحيث ان التنوع والتألق هما الس����متان األبرز 
ملجموعة سيارات املال للسيارات املستعملة واملضمونة 
سيليكت فهي تضم تش����كيلة كبيرة من السيارات 
العملية بجميع أحجامها، باالضافة الى الس����يارات 
الرياضية والتجارية واحلافالت أيضا التي تتناسب 
مع جميع األذواق واالحتياجات وامليزانيات، لتوفر 
بذلك خيارات واس����عة وخصائص فريدة من حيث 

األسعار التنافسية واملواصفات العالية.
يذكر أن الشركة توفر مجموعة كبيرة من السيارات 
املضمونة »سيليكت« التي مت اخضاعها لصيانة شاملة 
لتتوافق مع أعلى املعايير، وتتميز هذه النوعية من 
السيارات بأنها من الطرز احلديثة ذات االستعمال اخلفيف جدا والتي 
تبدو كاجلديدة متاما، وبامكان العمالء االس����تفادة من هذا العرض في 
ش����هري فبراير ومارس من خالل زيارتهم معارض الشركة املوجودة 

في الري والشرق والفحيحيل.

وقعت شركة مجموعة الراية 
والسفارة املصرية اتفاقية التعاون 
املشترك فيما بينهما إلقامة املعرض 
العقاري املصري الثالث بالكويت 
العديد من الشركات  مبش����اركة 

املصرية والكويتية.
وبهذه املناس����بة، ق����ال مدير 
عام املؤمترات واملعارض بشركة 
مجموعة الراي����ة قيس العلي ان 
معرض العقار املصري الثالث الذي 
س����يقام على ارض الكويت يوم 
22 اجلاري وحتت رعاية السفير 
املصري طاهر فرحات ميثل عالمة 
قوية على مدى التعاون بني مصر 
والكويت في املجال العقاري وكل 

املجاالت األخرى.
وأوضح ان الس����وق املصري 
يشهد حتسنا في معدالت الطلب 
على الوحدات الس����كانية بشكل 
ان املشاركات لهذا  خاص، مبينا 
الع����ام فاق����ت املتوقع م����ن قبل 
الش����ركات املصرية أو الكويتية، 
وذلك بسبب ما يقدمه املعرض من 

خدمات متميزة للعمالء.
 وأكد الوزير املفوض رئيس 
املكت����ب االقتص����ادي والتجاري 
املصري عبد الوه����اب محمد ان 
العالق����ات التجاري����ة املصرية � 

الكويتي����ة قوية ومتميزة، حيث 
وصلت االستثمارات الكويتية في 
مصر الى 34 مليار جنيه لعدد من 
الش����ركات الكويتية تستثمر في 
جميع أوجه النشاط االقتصادي 
املصري، ووصل كذلك حجم التبادل 
التج����اري بني البلدي����ن الى 252 
مليون دوالر، ونحن حريصون 
على تطور تلك العالقات وتعزيزها، 

مبينا ان املعرض العقاري املصري 
الذي سيقام بالكويت يخضع لنظم 
رقابية ونظامية صرامة من قبل 
اللجنة العليا لش����ؤون املعارض 
واالس����واق الدولية مبصر، فهذه 
اللجنة تتمثل به����ا كل الوزارات 
املعنية، حيث تتأكد هذه اللجنة 
من ان جميع الش����ركات املصرية 
املشاركة في املعرض مشاريعها 

مستوفية الشروط وكل اوراقها 
معتم����دة م����ن وزارة االس����كان 
العمرانية اجلديدة  واملجتمعات 
مبصر حتى تتم املوافقة على تلك 
السفارة  ان  املش����اركة، موضحا 
املصرية في الكويت هي الضامن 
لكل شخص قام بشراء عقار عن 
طريق تلك الشركات املشاركة في 

املعرض. 

فواز كرامي
قالت نائ���ب الرئيس التنفيذي 
ف���ي بنك الكويت الوطني ش���يخة 
البحر ان التنامي املطرد للعالقات 
القائمة بني تركيا والكويت واألهمية 
احليوية التي حتظى بها هذه العالقات 
بصورة واضح���ة تأتي على ضوء 
الزيارة التي قام بها الرئيس التركي 
غول الى الكويت في ديسمبر املاضي 
والتي كانت الزيارة األولى من نوعها 
لرئيس تركي خالل السنوات ال� 12 
املاضية وقد بدأنا نش���هد في ظل 
قيادة الرئيس غول اضطالع تركيا 
ونهوضها بدور اس���تراتيجي على 
املستويني السياسي واالقتصادي 
في املنطقة كما نشهد على املستوى 
الداخلي في تركيا وبصورة مواكبة 
لإلصالح���ات والتبدالت في البيئة 
االقتصادية واالستثمارات املتنامية 
من جانب الكويت وبلدان اخلليج 

األخرى في تركيا.
البحر وخالل حديثها أمس في 
اللقاء الكويتي � التركي املش���ترك 
لتش���جيع االس���تثمار والتعاون 
ب���ني البلدين ضم وف���دا اقتصاديا 
تركيا رفيع املس���توى اس���تضافه 
بنك الكويت الوطن���ي، أضافت ان 
هذه الندوة الت���ي رمبا تكون اول 
ندوة للش���ركات التركية تعقد في 
الكويت على مستوى جتاري، وال 
ريب في ان الفضل في هذه املبادرة 
وحتقيق هذا اللقاء يرجع الى القرار 
اخلاص الذي اتخذه كل من صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح  االحمد 
والرئيس التركي عبداهلل غول خالل 
زيارة الرئيس التركي الى الكويت 
في ديسمبر املاضي، ونحن ننتهز 
هذه املناسبة لنرفع لصاحب السمو 
األمير والرئيس غول أرفع آيات الشكر 
واالمتنان إلتاحتهما الفرصة لتحقيق 
هذا اللقاء التجاري الهام على أرض 

الواقع اليوم.
واشارت الى حرص البنك الوطني 
على تروي���ج وتعزي���ز العالقات 
والتب���ادالت التجارية بني الكويت 
والبلدان األخرى في املنطقة. والذي 
شكل على امتداد السنوات النموذج 
الرئيس���ي ألعماله وكان الس���بب 
احلقيقي لنجاح���ه الباهر واملكانة 

التي تبوأها حاليا بالسوق.
وتابع���ت البحر في اللقاء الذي 

حضره عدد من كبار مسؤولي بنك 
الكويت الوطني يتقدمهم الرئيس 
التنفيذي ملجموع���ة بنك الكويت 
الوطني ابراهي���م دبدوب ورئيس 
وكالة دعم وتش���جيع االس���تثمار 
في تركي���ا ورئيس الوف���د الزائر 
الباس���الن كركوم���از: ان الكويت 
تقف اليوم ايضا أمام مفترق طرق، 
وبعد س���نوات من النمو والنشاط 
املتباط���ئ، تبدو الكوي���ت متأهبة 
لالنطالق ببرامج وخطط طموحة 
تكرسها كمركز مالي وجتاري رئيسي 
على املستوى اإلقليمي، ويتوقع ان 

تكون السنوات ال� 5 املقبلة احلقبة 
األكثر نشاطا وديناميكية، وتشتمل 
اخلطة اخلمسية التي تبدأ اعتبارا من 
عام 2010 على مشاريع في قطاعي 
النفط والغاز تصل قيمتها الى 83 
مليار دوالر، اضافة الى مشاريع في 
قطاع اخلدمات املدنية والبنى التحتية 
تربو قيمتها على 120 مليار دوالر، 
وميكن بالطبع للش���ركات التركية 
ان تستفيد من املش���اركة في هذه 
املشاريع، واختتمت البحر حديثها 
بالق���ول إن بنك الكوي���ت الوطني 
يعتز بعالقاته التاريخية الطويلة 

مع تركيا، وتعود بي الذاكرة اآلن الى 
بداية الثمانينيات حينما كنا نتولى 
إدارة عمليات متويل النفط لصالح 
توبراس، ولعل تواجدنا احلالي في 
تركيا س���واء عبر البنك التركي او 
شركتنا االس���تثمارية التابعة )ان 
بي كيه كابيت���ال( خير دليل على 
عالقاتنا الوثيقة واهتمامنا الكبير 
بتركيا.ويحدونا كبير األمل في ان 
يتمكن الطرفان خالل اليومني القادمني 
من االس���تفادة بصورة مش���تركة 

ومتبادلة.
بدوره قدم رئي���س وكالة دعم 

وتشجيع االستثمار في تركيا ورئيس 
الوفد الزائر الباسالن كركوماز عرضا 
ع���ن االقتصاد الترك���ي ومحفزات 
االس���تثمار في تركيا، حيث بني ان 
االقتصاد التركي يحتل املرتبة 15 على 
خارطة االقتصاد العاملي كما يضم 
أعلى نسبة شباب في العالم بينهم 
20 مليون في مراحل التعليم املختلفة 
حاليا.وب���ني كركوماز أن البضائع 
التركية معفية م���ن الضرائب في 
االحتاد االوروب���ي كما ان 58% من 
صادرات تركيا تكون في نطاق قريب 
من اسطنبول، مشيرا الى اللقاء الذي 

جمعه مع الرئيس التنفيذي ملجموعة 
بنك الكويت الوطني ابراهيم دبدوب 
صباح امس واتفق���وا فيه على أن 
البلدين خسروا الوقت في السنوات 
املاضية لعدم قيامهم باستثمارات 
مباشرة مش���تركة وأملوا ان تنشأ 
أعمال مشتركة في املرحلة القادمة.

من جهته ق���دم نائب مدير عام 
دائرة البحوث االقتصادية في بنك 
الكويت الوطني د.إلياس بيخازي 
عرضا عن االقتصاد الكويتي تضمن 
بع���ض املعلوم���ات واالرق���ام عن 
االقتصاد ومساهمة القطاع النفطي 

بالناجت اإلجمالي احمللي.
وق���ال بيخازي ان عدد س���كان 
الكويت وصل الى 1.1 مليون نسمة 
في منتصف العام املاضي بنسبة منو 
سنوي تصل إلى 3%، 5% منهم من هو 
حتت سن 20 عاما، والفتا إلى تزايد 
حصة االناث في الوظائف في القطاعني 
العام واخلاص خالل السنوات العشر 
املاضية.وبني ان االزمة املالية العاملية 
أثرت على االقتصاد الكويتي حتى 
جهة انخفاض نسبة النمو انخفاض 
في قيمة االسهم واالصول إال أنه الرد 
احلكومي السريع من خالل احملفظة 

الوطنية ودعم القطاع املصرفي كان 
له دور كبير وإيجابي على االقتصاد.
وتوق���ع بيخازي ان يتجاوز معدل 
النمو في الن���اجت االجمالي احمللي 
3%، الفتا إلى اخلطط طويلة االمد 
املوضوعة للكويت والتي تتضمن 
جعل القطاع اخلاص احملرك الرئيسي 
لعجلة النمو االقتصادي وذلك من 
خالل عملي���ات اخلصخصة املزمع 
تنفيذه���ا بالكوي���ت كخصخصة 
اخلطوط اجلوية الكويتية، أو من 
خالل مش���اريع B.O.T أو مشاريع 
P.P.P.  وعدد املش���اريع الضخمة 
املزمع طرحه���ا خالل العام احلالي 
والتي يبلغ حجمها 20 مليار دوالر 
مبا فيها مدينة صباح األحمد، ومدينة 
اخليران ومنتجع جزيرة بوبيان، 
ومنتج���ع جزيرة فيل���كا، وميناء 
االحمدي ومستشفى جابر األحمد 
اجلابر الصب���اح. وبني أن الكويت 
تعرضت الى االزمة مبستويات أقل 
من غيرها ووضعت خطة لالنطالق 
باقتصاده���ا بعيدا ع���ن العائدات 
النفطية.من جهته قدم براديب هاندا 
من بنك الكويت الوطني ش���رحني 
منفصلني تناول االول نشاطات بنك 
الكويت الوطني والنجاحات التي 

استطاع حتقيقها في ظل االزمة.
اما العرض الثاني فقدم فيه انشاء 
وتنفيذ االعمال بالكويت من حيث 
الضرائب وآلية دخول الش���ركات 

األجنبية الى السوق الكويت.

جانب من احلضور الكبير في الندوة   )فريال حماد(شيخة البحر والباسالن كركوماز أثناء اللقاء

محافظ منطقة الفروانية عبداحلميد احلجي وناصر الساير يفتتحان الفرع اجلديد

توقيع اتفاقية التعاون إلقامة املعرض العقاري املصري

بوستر احلملة اجلديدة

الحوكمة وإدارة المخاطر ومعرفة السوق 
وراء »نتائج الوطني المذهلة«

قالت شيخة البحر ان ادارة املخاطر ونظام احلوكمة املتبعني 
في بنك الكويت الوطني اضافة الى املعرفة الكافية بالسوق احمللي 
والعامل��ي جعلتا »الوطني« يتجاوز االزم��ة املالية ويحقق نتائج 
ايجابية جدا خالفت التيار املصرفي محليا وعامليا. وفي اجابتها 
عن اسئلة احد املستثمرين االتراك عن السبب الكامن وراء متكن 
»الوطني« من حتقي��ق نتائج ايجابية حتى في ظل االزمة، قالت 
انه في الوقت الذي انشغل فيه العالم كله بجمع االموال في فترة 
الطفرة االقتصادية تابعنا في البنك اسلوبنا املعتاد في التركيز على 
الدراسات والفرص االستراتيجية التي حتمل في طياتها اكثر من 
األرباح املالية السريعة باالضافة الى التعاون والتشاور الدائم بني 

املساهمني وادارة البنك ما جعلنا نقدم هذا االداء املتميز.

«الوطني« يفتتح فرعه الـ 70 في منطقة الرحاب 
افتتح بنك الكويت الوطني رسميا مؤخرا فرعه اجلديد 
رقم 70 في منطقة الرحاب برعاية وحضور محافظ منطقة 
الفروانية عبداحلميد احلجي وبحضور عدد من كبار مسؤولي 
البنك، ويأتي افتتاح الفرع اجلديد املجهز بأحدث األجهزة 
والتقنيات املصرفية الكفيلة بتلبي��ة مختلف االحتياجات 
املصرفية للعمالء على اختالف متطلباتهم، منس��جما مع 
سياسة البنك الرامية إلى توسيع دائرة انتشاره محليا والسعي 

لتقدمي املزيد من اخلدمات املصرفية احلديثة واملتطورة.
وقد أشاد احلجي عقب مراسم االفتتاح الرسمي مبا يقدمه 
البنك دوما من خدم��ات مصرفية ومالية جديدة ومبتكرة 
تناسب متطلبات مختلف ش��رائح العمالء، خاصة أن هذا 
الف��رع وجد في منطقة حيوية مم��ا يؤكد تواجد البنك في 

كافة األماكن التي يحتاجها العمالء.
م��ن ناحيته أعرب نائب رئي��س مجلس اإلدارة، ناصر 
مساعد الساير عن سعادته الفتتاح فرع الرحاب مؤكدا أن 
هذه اخلطوة تأتي انس��جاما مع سياسة البنك في توسيع 
دائرة انتشاره محليا واالقتراب من العمالء لتقدمي أفضل 
اخلدمات املصرفية في كافة أماكن تواجد العمالء في مختلف 

مناطق الكويت.
وأكد الس��اير أن الفرع اجلديد يع��د من أحدث فروع 
الوطني املنتشرة في جميع أنحاء الكويت، وقد مت تصميمه 
خلدمة العمالء من رواد السوق وتلبية احتياجاتهم، حضر 
حفل االفتتاح حش��د كبير من كبار الشخصيات والعمالء 

ومديري وموظفي البنك الوطني.


