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الكويت تشارك في معرض القاهرة الصناعى 
في دورته الـ 43 بمشاركة 900 شركة عالمية

القاهرة ـ هناء السيد 
تش����ارك الكويت في املعرض 
التجاري والصناعي الذي تنظمه 
وزارة التجارة والصناعة املصرية 
واملقرر افتتاحه 11 مارس اجلاري 
ويستمر حتى 22 مارس وتعرض 
الشركات الكويتية املشاركة عددا 
من املنتجات والصناعات الكويتية 
وخاص����ة التي حتظ����ى باهتمام 
السوق املصري ومنها املنتجات 
القطني����ة واألدوات الصحي����ة 
واملنتجات الغذائية وأجهزة االمن 
والس����امة ويشارك في املعرض 
الذي يقام حتت شعار »لف العالم 
واشتر من مصر« 900 شركة عاملية 
من 37 دولة. ويفتتح وزير التجارة 
والصناعة املصري م.رشيد محمد 
رشيد أنشطة الدورة ال� 43 ملعرض 
القاهرة الدولي. وأكد رش����يد في 
كلمته ب����أرض املعارض وألقاها 
نيابة عنه رئيس هيئة املعارض 
ان  واملؤمترات م.ش����ريف سالم 
املعرض الذي يقام حتت شعار »لف 

العالم واش����تر من مصر« يعتبر 
فرصة كبيرة لتعريف املنتجني 

مبنتجات الدول األخرى.
واوضح ان املعرض سيشهد 
هذا العام العديد من النش����اطات 
املناخ  اجلدي����دة أهمها توفي����ر 
املناسب للمنتجني ورجال األعمال 
لالتقاء والتشاور حول الدخول في 
مشروعات مشتركة تخدم السوق 
احمللي. وأشار الى وجود 37 دولة 
أجنبية من بينها 17 دولة من أميركا 
الاتينية تش����ارك ألول مرة في 
املعرض وتضم شركات تعرض 
سلعا ومنتجات عالية التكنولوجيا 
وهو م����ا ينعكس باإليجاب على 

السوق احمللي.
وذكر ان التطور الذي يشهده 
مع����رض القاهرة في الس����نوات 
األخيرة وزيادة حجم املساحات 
املش����غولة في املع����رض الى 22 
ألف متر مرب����ع يؤكد ان وجود 
أف����كار جديدة في ادارة املعارض 
الداخلية تتناسب مع احتياجات 

السوق احمللي.
واض����اف ان تط����ور معرض 
القاهرة وزيادة املشاركة العاملية 
يؤكدان عل����ى رغبة املنتجني في 
التواجد في األس����واق مبنتجات 
عالية اجلودة وأسعار تنافسية 
النهاي����ة في مصلحة  تصب في 

املستهلك.
ووصف صناعة املعارض بأنها 
من أهم الصناعات التي تلعب دورا 
كبيرا في زي����ادة الدخل القومي 
خاصة انها خدمة تتطلب أيادي 
عاملة وهو ما يساعد على توفير 
فرص عمل حقيقية في الس����وق 

احمللي.
وأوضح ان »العالم مير مبرحلة 
جديدة بعد األزمة العاملية تتطلب 
اع����ادة هيكل����ة وتطوير بعض 
القطاعات اخلدمية وفي مقدمتها 
صناعة املعارض التي من املتوقع 
ان تش����هد طفرة كبيرة في مصر 
بعد االنتهاء من مش����روع مدينة 

املعارض املصرية«.

14.8 مليار جنيه إجمالي أصول البنك بنمو بلغ %12.2

408.4 ماليين جنيه أرباح »الوطني المصري« في 2009 بنمو %30.6 
البحر: نمو أرباح »الوطني المصري« دليل على نجاح إستراتيجية توسعاتنا الخارجية

حققت مجموعة بنك الكويت الوطني 
أرباحا صافيا قدرها 408.4 مايني جنيه 
مصري عن عمليات ونش���اطات البنك 
الوطني املصري، وذلك خال الس���نة 
املالية املنتهية في 31 ديس���مبر 2009 
مقاب���ل 312.8 مليون جنيه خال نفس 
الفترة من العام املاضي، مبعدل منو بلغ 
30.6%. وقالت نائب الرئيس التنفيذي 
لبنك الكويت الوطني ورئيس مجلس 
إدارة البنك الوطني املصري شيخة البحر 
ان منو أرباح البن���ك الوطني املصري 
هو دلي���ل واضح على إس���تراتيجية 
التوسع اخلارجية ملجموعة بنك الكويت 

الوطني.
وأضافت البح���ر ان البنك الوطني 
املصري يثبت من جدي���د قدرته على 
حتقيق األرباح وعلى النمو في السوق 

املصري، بالرغم من األوضاع اإلقليمية 
والعاملية غير املواتية.

الس���نوي على  العائ���د  بل���غ  وقد 
املوجودات 2.76% مقابل 2.37% في العام 
املاضي، فيما بلغ معدل العائد السنوي 
على حقوق املس���اهمني 31.59% مقابل 

25.19% في العام املاضي.
وعلى صعيد متص���ل، بلغ إجمالي 
أصول البنك )املوج���ودات( في نهاية 
الفترة 14.8 مليار جنيه مقابل 13.2 مليار 
جنيه في نهاي���ة العام املاضي، مبعدل 
منو بلغ 12.2%، فيما بلغ إجمالي حقوق 
املساهمني متضمنة أرباح الفترة 1.701 
مليار جنيه مقابل 1.555 مليار جنيه، 

ومبعدل منو %9.4.
في هذا اإلطار صرح العضو املنتدب 
للبنك الوطني املصري د.ياسر إسماعيل 

حس���ن بأنه »متك���ن البن���ك الوطني 
املصري من حتقيق معدل منو يعكس 
قوة ورصان���ة األداء في ظل التحديات 
االقتصادية الراهن���ة، وذلك من خال 
احلرص على تطبيق أفضل معايير إدارة 
املخاط���ر والتأكيد على جودة اخلدمة، 
فضا عن العمل على تنوع وتوس���يع 

قاعدة العماء«.
يذكر أن البنك الوطني املصري، عضو 
مجموعة بنك الكويت الوطني، تأسس عام 
1980 ولديه شبكة من الفروع املصرفية 
تبل���غ »37« فرعا موزع���ة في أفضل 
املواقع احليوية في مختلف احملافظات 
واملدن املصرية منها القاهرة، اجليزة، 
اإلسكندرية، شرم الشيخ، الغردقة، طنطا، 
السادس من أكتوبر، العاشر من رمضان، 

املنصورة، القرية الذكية وسوهاج.

جدير بالذكر أيض���ا أن بنك الكويت 
الوطني تأسس عام 1952 ويعد أقدم وأكبر 
بنك وطني ومؤسس���ة مالية في الكويت 
ومنطقة اخلليج العربي، وحقق بنك الكويت 
الوطني أرباحا قياس���ية خال عام 2008 

بلغت 925 مليون دوالر أميركي.
كما يتمتع بنك الكويت الوطني بأعلى 
تصنيف ائتماني على مستوى مصارف 
األسواق الناش���ئة والشرق األوسط من 
قبل مؤسسات التصنيف العاملية »موديز« 
و»فيتش« و»ستاندارد أند بورز«، ولديه 
ش���بكة من الفروع اخلارجية والشركات 
التابعة ومكاتب التمثيل منتشرة في لندن 
ونيويورك وباريس وجنيڤ وسنغافورة 
وڤيتنام إلى جانب البحرين ولبنان وقطر 
واألردن والسعودية واإلمارات والعراق 

د. ياسر حسن ومصر وتركيا والصني. شيخة البحر

مجموعة الجابرية تنظم معرض المال واالستثمار في مايو

محمود عفيفي

أعلن���ت مجموع���ة اجلابري���ة لتنظيم 
املؤمت���رات واملعارض عن تنظيمها معرض 
املال واالس���تثمار وذلك ف���ي الفترة من 17 
الى 19 مايو املقبل حتت رعاية وزير املالية 
مصطفى الشمالي، وسيضم املعرض الصناديق 
والصكوك واحملافظ االستثمارية والعقارية 
بالكويت واخلليج وسيكون املعرض فرصة 
حقيقية جلذب مستثمرين جدد واحلفاظ على 

املستثمرين القدامى.
وفي هذا السياق قال مدير املعرض بشركة 
مجموعة اجلابري���ة للمعارض واملؤمترات 
محم���ود عفيفي ان الصنادي���ق والصكوك 
واحملافظ االستثمارية والعقارية تلعب دورا 

كبيرا وهاما في تطوير الصناعة املالية وتوفر 
أفضل الفرص للمستثمرين األفراد عن طريق 
جمع مواردهم وإدارتها مبعرفة مؤسس���ات 
مالية لتحقيق املزايا التي ال ميكن ان تتحقق 
لهم منفردين فض���ا عن ان تلك الصناديق 
واحملافظ تتعرض الى اقل املخاطر خاصة في 
ظل األوضاع السائدة حاليا بعد األزمة املالية 
وما تبعها من مش���كات جمة على مستوى 

االقتصاد العاملي ككل.
وبني ان املعرض سيضم مجموعة كبيرة من 
الشركات املشاركة الرائدة في مجال الصناديق 
والصكوك واحملافظ محليا ودوليا وسيتم 
تبادل األعمال بينهم كما سيساعد على التعرف 

على اح���دث الصناديق واحملافظ املوجودة 
املطروحة ومن أهداف املعرض الرئيس���ية 
طرح اخلدمات على العماء بش���كل مباشر 
والتعرف على هواجس���هم وتبديد اخلوف 

من اإلقبال على االستثمار
وأكد عفيفي ان األزمة املالية حتتاج الى 
تطوير النظام املالي ليتماش���ى مع الوضع 
احلالي فقطاع الصناديق واحملافظ االستثمارية 
آمن بشكل كبير وال ميثل قلقا للمستثمر بل 
على العكس من ذلك هناك من حقق ارباحا 
بنسبة 100% من وراء االستثمار في ذلك القطاع 
الذي رفع وتيرة االقتصاد وساعد على عدم 

انكماشه في فترات االزمة السابقة.

 )أسامة البطراوي(

خالل استقبال وفد التجارة اإليطالي

الصقر: 100 وفد يزورون »الغرفة« سنويًا
والهدف تطوير عالقات الكويت االقتصادية

لولدي: نسعى إلى زيادة التبادل التجاري 
اإليطالي - الكويتي على المدى المتوسط

فواز كرامي
ق���ال نائب رئيس مجل���س إدارة غرفة جتارة 
وصناعة الكويت خالد الصقر ان »الغرفة« تستقبل 
سنويا ما يزيد على 100 وفد اقتصادي من مختلف 
دول العالم وتهدف ال���ى تعزيز التبادل التجاري 
والتعاون االقتصادي مع دول هذه الوفود ملا فيه 

مصلحة اجلميع.
حديث الصقر جاء امس خال اس���تقباله لوفد 

جتاري ايطالي في مقر »الغرفة«.
من جهته قال رئي���س الوفد االيطالي ونائب 
منظمة الصناع���ات الفيدرالية االيطالية البيرتو 
لولدي ان هدف الزيارة هو تعزيز التبادل التجاري 
بني الكويت وايطاليا على املدى املتوسط، مشيرا 
ال���ى ان منظمة الصناع���ات الفيدرالية تضم في 

عضويتها مئات الش���ركات العاملة في مجاالت 
الصناعة املختلفة.

 وأض���اف لولدي ان الوفد ينظ���ر بجدية الى 
االقتراح املقدم من غرفة جتارة وصناعة الكويت 
للقيام بتنظيم معرض خاص للمنتجات االيطالية 
ليتس���نى للمس���تهلكني في الكويت االطاع على 
املنتج���ات االيطالية، الفتا الى ان عدد الش���ركات 
املمثلة في الوفد يصل الى 22 شركة معظمها يعمل 

في صناعة املفروشات واملطابخ.
يذكر ان واردات الكويت من ايطاليا بلغت 314.1 
مليون دينار في عام 2008 فيما بلغت الصادرات 
الكويتية الى ايطاليا 6.22 مايني دينار لتحتل ايطاليا 
املرتبة 14 بني الدول املوردة الى الكويت واملرتبة 

اخلامسة في حجم الصادرات الكويتية.

خالد الصقر مترئسا جانب الغرفة خالل اللقاء

الوفد اإليطالي ويتوسطه البيرتو لولدي


