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أعلنت شركة الصناعات الوطنية )وطنية م ب( انها 
تكبدت خسائر بقيمة 2.6 مليون دينار مبا يعادل 7.7 
فلوس خسارة للسهم مقارنة بخسائر قدرها 9.3 ماليني 
دينار مبا يعادل 27.1 فلسا خسارة للسهم للعام 2008. 
وقالت الشركة في بيان للبورصة ان اجمالي املوجودات 
املتداولة بلغ 33.4 مليون دينار للعام 2009 مقارنة بـ 
34.5 مليون دينار للعام 2008، وبلغ اجمالي املوجودات 

119.9 مليون دينار للعام 2009 مقارنة بـ 125.8 مليون 
دينار للعام 2008، وبلغ اجمالي املطلوبات املتداولة 23.4 
مليون دينار مقارنة بـ 19.01، وبلغ اجمالي املطلوبات 
47.7 مليـــون دينار مقارنة بـ 55.2 مليون دينار للعام 
2008، وبلغ اجمالي حقوق املساهمني 72.2 مليون دينار 
مقارنة بـ 70.6 مليون دينار، وقد أوصى مجلس ادارة 

الشركة بعدم توزيع أي أرباح عن 2009.

2.6 مليون دينار خسائر »الصناعات الوطنية«

السفير التركي: »الوطني« يلعب دوراً هاماً في تعزيز التعاون بين البلدين
شيخة البحر: الكويت تقف أمام مفترق طرق بعد سنوات من النمو المتباطئ من خالل برامج وخطط طموحة تكرسها كمركز مالي وتجاري 

أقام السفير التركي لدى الكويت 
حلمي أوغلو حفل استقبال خاص 
التجاري  الوفد  مبناســــبة زيارة 
التركــــي بضيافة  واالقتصــــادي 
بنــــك الكويت الوطنــــي، وحضر 
حفل االســــتقبال نخبة من كبار 
الشــــخصيات الرسمية وعدد من 
كبار مسؤولي البنك، حيث دارت 
األحاديث حول التطورات األخيرة 

على اقتصادات املنطقة. 
التركي بالبنك  السفير  وأشاد 
الوطني والدور الهام الذي يلعبه 
في دعم عالقات التعاون املشترك 
بني تركيــــا والكويت، وقد حملت 
استضافة بنك الكويت الوطني ندوة 
حول فرص االستثمار في تركيا 
بالتعاون مع وكالة دعم وتشجيع 
االستثمار )ISAPT(، عدة رسائل في 
أكثر من اجتاه، فهي أوال ســــلطت 
الضوء على أهمية وأبعاد التعاون 
الكويتي ـ التركي، في وقت مازال 
فيه مثل هذا التعاون في مراحله 
األولى، ويحمل فــــي طياته آفاقا 
كبيرة للنمو، حيث شكل هذا اللقاء 
الكويتيني  فرصة للمســــتثمرين 
لالطالع على البيئة االستثمارية في 
تركيا والنظم االقتصادية املعمول 
بها، كما انه شكل مناسبة للتواصل 
مع الوكالة التابعة مباشرة لرئاسة 

مجلس الوزراء في تركيا. 
أما الرسالة الثانية فهدفت إلى 
التركيز على األهمية االقتصادية 
التركي في  املستقبلية لالقتصاد 
ظل مؤشرات النمو املتوقعة، وما 
يعنيه ذلك من إمكانية أن يلعب هذا 
االقتصاد دورا قياديا في املستقبل 
بالنظــــر إلى حجمه هذا باإلضافة 
إلــــى دور تركيــــا كبوابــــة عبور 
إلى األسواق األوروبية،  رئيسية 
وهو ما سلط الضوء عليه رئيس 
الوكالــــة الباســــالن كركوماز من 
خالل استعراضه ألهم املؤشرات 
االقتصادية في البالد. أما الرسالة 
الدور  الثالثة واألهم فتنبثق من 
القيادي الذي يلعبه بنك الكويت 
الوطني على مســــتوى الســــوق 
احمللية، إذ استطاع من خالل هذه 
الندوة أن يقدم منوذجا غير تقليدي 
ميهد بقــــوة للمرحلة االقتصادية 
اجلديدة املتوقعة في الكويت في 
ظل خطة التنمية اخلمسية، والتي 
تناولتها بعناوينها العريضة نائب 
الرئيس التنفيذي في بنك الكويت 
الوطني شيخة البحر، وتكمن أهمية 
هــــذا اللقاء في أنه قــــدم منوذجا 
القطاع اخلاص  يحتذى لشركات 
حــــول كيفية وضــــرورة مواكبة 

التوجهات احلكومية اجلديدة.

العالقات الثنائية

واستحوذت العالقات االقتصادية 
الثنائية وآفاق التعاون بني الكويت 
وتركيا على جزء مهم من النقاشات، 
وذلك استنادا إلى التجربة الطويلة 
للبلدين والدور الفاعل للعديد من 
شركات القطاع اخلاص في تركيا، 
حيث يقدر إجمالي االستثمارات 
الكويتية في تركيا مبا يزيد على 
2 مليار دوالر، وهي تتوزع على 
مختلف القطاعات االقتصادية، حيث 
ينتظر ان تستقطب تركيا مزيدا من 

االستثمارات الكويتية، مع وجود 
توجه لدى مؤسسات القطاعات إلى 
ضخ املزيد من االستثمارات ومنها 
بنك الكويــــت الوطني الذي أعلن 
سابقا عن رغبته في االستحواذ على 
مصرف جديد في تركيا، على أن 
يتم دمجه مع البنك التركي التابع 
له، وعلى املســــتوى الرسمي فقد 
الثنائية منعطفا  العالقات  أخذت 
جديدا في ضوء الزيارات الرسمية 
املتبادلة، حيث ينتظر االستفادة 
من تفعيل االتفاقيات املوقعة بني 

البلدين وعددها 24 اتفاقية.
 وفي هذا السياق قالت البحر: 
»إن التنامــــي املطرد في العالقات 
القائمة واألهميــــة احليوية التي 
حتظى بها هــــذه العالقات جتلت 
بصورة واضحة في ضوء الزيارة 
التي قام بها الرئيس التركي غول 
إلى الكويت في ديســــمبر املاضي 
والتي كانت أول زيارة من نوعها 
لرئيــــس تركي خالل الســــنوات 

االثنتي عشرة املاضية«. 
أكد كركومــــاز ان مثل  بدوره 
اللقــــاءات تشــــكل فرصة  هــــذه 

لالطالع عن كثب على املشــــاريع 
احليوية في الكويت مشيرا إلى أن 
الشركات التركية ميكنها أن تلعب 
دورا محوريا فــــي خطة التنمية 
االقتصاديــــة بالنظر إلى خبرتها 
الطويلة، ودعا ألن يكون لشركات 
املقاوالت التركية دور في مشاريع 

اخلطة.

الكويت والمرحلة االقتصادية الجديدة

هذا وقد كان لنــــدوة الوطني 
أهمية جلهة توقيت انعقادها، حيث 
يسبق املوعد الفعلي لبدء العمل 
في اخلطة اخلمســــية في البالد، 
والتي من املتوقع أن تؤسس ملرحلة 
اقتصادية جديدة. وفي هذا السياق 
الكويت  القيادي لبنك  الدور  برز 
الوطني والذي ســــعى من خالل 
هذه الندوة إلى مواكبة التوجهات 
احلكومية اجلديدة، كما أنه حرص 
من خالل هــــذه الندوة إلى تقدمي 
منوذج حول كيفية تفعيل العالقات 
االقتصادية من خالل رؤية القطاع 
اخلاص، وهو ما جتلى من خالل 
العرض العام ألبرز محاور خطة 

ما وضعها في املرتبة 15 عامليا من 
حيث قدرتها على جذب االستثمارات 
مشيرا إلى ان نســــب النمو هذه 
تعكس النهج االقتصادي اجلديد في 
تركيا واحلرص على منح القطاع 
اخلاص احمللي واألجنبي دورا أكبر 

في احلياة االقتصادية.
وأضاف ان نسب النمو املطردة 
فــــي االقتصاد التركي مرشــــحة 
للتطور في ضوء عدة معطيات منها 
النمو السكاني والنسبة املرتفعة 
لشريحة الشباب دون الـ 29 عاما 
والتي تشكل ما نسبته نحو 51% من 
إجمالي شرائح املجتمع التركي، كما 
تطرق إلى أهمية املوقع اجلغرافي 
لتركيا ســــواء لقربه مــــن الدول 
األوروبية أو وجود عالقات جتارية 
نشــــطة مع دول أفريقيا والشرق 
األوسط، مشيرا إلى دول روسيا 
وأوروبا ووسط آسيا تستحوذ على 
نســــبة مهمة من هذه الصادرات، 
علما أن اإلجــــراءات املتخذة على 
صعيد اإلعفاءات الضريبة ودعم 
إلى حد كبير  الصادرات ساهمت 

في زيادة حجمها.

لتقدمي عرض وشرح مفصل حول 
الفرص االستثمارية املتوافرة وأبرز 
املشاريع التي تنضوي حتت لواء 
خطة التنميــــة.  من جهة أخرى، 
ميكن القول ان وقوع االختيار من 
جانب قيادة »الوطني« على تركيا، 
للمشاركة في ندوة من هذا النوع، 
لم يكن من قبيــــل الصدفة، اذ ان 
قيادة البنــــك تأخذ بعني االعتبار 
الدور احملوري املتوقع لالقتصاد 
التركــــي خالل الســــنوات املقبلة 
خصوصا أنه بات ميثل ســــادس 
أكبر اقتصاد في أوروبا، هذا الواقع 
عكسه العرض الذي قدمه رئيس 
الوكالة عن دعم وتشجيع االستثمار 

الباسالن كركوماز.

االقتصاد التركي

وقال ان االقتصاد التركي الذي 
احتل املرتبة 15 عامليا استطاع أن 
يستقطب استثمارات أجنبية بقيمة 
نحو 80 مليار دوالر خالل السنوات 
الســــبع املاضية في حني أن قيمة 
هذه االستثمارات على مدى 30 عاما 
بلغت نحو 17 مليار دوالر، وهو 

التنمية. وأوضحت البحر ان الكويت 
تقف أمام مفترق طرق بعد سنوات 
من النمو والنشاط املتباطئ، فهي 
تبدو متأهبــــة لالنطالق ببرامج 
وخطط طموحة تكرســــها كمركز 
مالي وجتاري رئيسي على املستوى 
اإلقليمــــي. ويتوقــــع أن تكــــون 
السنوات اخلمس القادمة احلقبة 
األكثر نشاطا وديناميكية. وتشتمل 
اخلطة اخلمسية التي تبدأ اعتبارا 
من العام 2010 على مشــــاريع في 
قطاعي النفط والغاز تصل قيمتها 
إلــــى 83 مليــــار دوالر إضافة إلى 
مشاريع في قطاع اخلدمات املدنية 
والبنى التحتية تزيد قيمتها على 
120 مليار دوالر، وميكن بالطبع 
للشــــركات التركية أن تســــتفيد 
من املشــــاركة في هذه املشاريع، 
ولعل أحد أهم أهداف لقائنا اليوم 
يتمثل في تســــهيل هذه املهمة«. 
وفــــي خطوة تعد الفتــــة ونادرة 
الترويج للفرص  على مســــتوى 
االستثمارية، فقد حرصت قيادة 
»الوطني« على تواجد ممثلني عن 
مختلف اجلهات احلكومية املعنية 
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اتفاقية تعاون 24
موقعة بين البلدين

مليار دوالر استثمارات أجنبية 80
جذبتها تركيا في 7 سنوات

المرتبة التي يحتلها 15
االقتصاد التركي عالمياً

مليار ات دوالر مشاريع الخطة 203
الخمسية الجديدة للكويت 

مليار دوالر إجمالي 
االستثمارات الكويتية في تركيا

أولم على شرف البنك الوطني والوفد التجاري واالقتصادي التركي الزائر للبالد

من اليمني صالح الفليج ومازن الناهض وعصام الصقر والسفير التركي لدى الكويت وجورج ريشانيإبراهيم دبدوب والسفير التركي لدى الكويت

عصام الصقر وصالح الفليج مع أحد أعضاء الوفد التركي

لقطة جماعية تضم السفير التركي لدى الكويت وإبراهيم دبدوب وشيخة البحر وصالح الفليج ورئيس وكالة دعم وتشجيع االستثمار في تركيا ورئيس الوفد الزائر الباسالن كركوماز والوفد التركي ونخبة من الشخصيات الهامة

شيخة البحر ورئيس وكالة دعم وتشجيع االستثمار في تركيا ورئيس الوفد الزائر الباسالن كركوماز مع أحد رجال األعمال


