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التركي  املالية  أش���اد وزير 
مهمت شمش���ك ببيت التمويل 
الكويتي � التركي  )بيتك � تركيا( 
وقال انه منوذج مل���ا ميكن ان 
يكون عليه التعاون االقتصادي 
بني البلدين حيث حقق جناحا 
ومنوا وتطورا في كل املجاالت 
خالل فترة قياس���ية وبش���كل 
شامل ومتوازن وهو أمر يدعو 
الى الفخر واالعتزاز ألنه يؤكد 
جاذبية الفرص االستثمارية في 
تركيا ومستوى األمان واحملفزات 
املتاحة من جانب وقدرة رجال 
األعمال الكويتيني على التعاطي 
مع التطورات االستثمارية واملالية 
املختلفة مبرونة كبيرة من جانب 
آخر، مؤكدا ان حكومته تشجع 
الدور الذي يقوم به بيتك � تركيا 
وهو املساهمة في دعم مجاالت 
التعاون والتنس���يق والتبادل 
التجاري واالستثماري بني تركيا 
والكويت ودول مجلس التعاون 
اخلليجي باعتبار ذلك احد أهم 
وسائل حتقيق التقارب والتعاون 
بني حكومات وشعوب املنطقة.

وأضاف وزير املالية التركي 
في كلمة ل���ه خالل حفل تكرمي 
أقام���ه بيت التموي���ل الكويتي 
املرافق  )بيتك( للوزير والوفد 
مبناسبة زيارته للكويت حضره 
عدد كبير من املسؤولني ورجال 
األعمال األتراك والكويتيني ان 
فرص تنمية العالقات الكويتية 
� التركية كبيرة بحكم ما يربط 
البلدين من وشائج قوية، وانه 
في املج���ال االقتصادي حتديدا 
بحكم ما يحتله من أولوية لدى 
حكوم���ة البلدي���ن، وبفضل ما 
تقدم���ه حكومة أنقرة من مزايا 
للمستثمرين س���واء من خالل 
املشاريع املطروحة او التسهيالت، 
ميكن ان يلعب القطاع اخلاص 
في البلدين دورا مهما في حتقيق 
أهدافهما، وان احلكومة التركية 
تعول كثيرا على هذا الدور الذي 
ميك���ن ان تقوم به الش���ركات 
والبنوك ف���ي الكويت وتركيا، 
وس���تجد كل الدعم واملساندة، 

منوها بان بيت���ك � تركيا مثال 
واصل أعماله على مدى عقدين 
دون مشاكل أو عراقيل، مشيدا 
في الوقت ذاته مبجلس اإلدارة 
وأسلوب عمله الذي حقق انتقالة 
واسعة في أنشطة البنك خالل 

الفترة األخيرة.
من جانبه، قال رئيس مجلس 
إدارة »بيت���ك � تركي���ا« محمد 
س���ليمان العم���ر ان  العالقات 
الوثيقة والتاريخية مع تركيا 
كان���ت من دواف���ع توجه بيت 
التمويل الكويتي إلنشاء »بيتك 
� تركيا« قبل عشرين عاما وثقة 
في قدرات االقتصاد التركي، وان 
االهتم���ام الكبير ال���ذي توليه 
حكومة تركيا للعمل االقتصادي 
بشكل عام والصيرفة اإلسالمية 
بشكل خاص كان له اكبر االثر 
في االنتقالة املهمة ألعمال البنك 
خالل السنوات األخيرة، فبفضل 
السياسات االقتصادية احلكيمة 
واملرنة والداعمة للقطاع اخلاص، 
ينتقل البنك من جناح إلى آخر 
واضعا نص���ب عينيه االرتقاء 
مبس���توى التع���اون التجاري 
واالقتصادي بني تركيا والكويت 
واعتبارها بوابة للعمل في اخلليج 
والشرق األوسط، وسجل البنك 
طفرة في جميع املجاالت، فوصل 

حجم األصول إلى 6.5 مليارات 
ليرة تركية )حوالي 5 مليارات 
دوالر( وتنمو األرباح وحقوق 
املس���اهمني والودائع بنس���ب 
تتراوح بني 30 و45% س���نويا 
ووصل عدد الفروع الى 145 فرعا 
ونس���تهدف 200 بنهاية العام، 
ويسعى ليتبوأ مركزا متقدما بني 

املصارف التركية الكبرى.
 كم���ا جنح في افتتاح بنوك 
البحرين ودبي ومكتب في  في 
كازاخستان، وقريبا سيبدأ العمل 
في أملانيا من خالل أول فروعه 
اجلاري إنش���اؤها ف���ي مدينة 
الذي  مانيهامي.وتنفيذا للهدف 
يعم���ل بيتك � تركي���ا من اجله 
وهو دعم العالقات االقتصادية 
اخلليجية � التركية، فقد تبنى 
البن���ك العدي���د من املش���اريع 
ودعوة كثير من رجال األعمال 
من اجلانب���ني لزيارات متبادلة 
ورعاي���ة ندوات ح���ول فرص 
ومحفزات االستثمار في تركيا، 
كما تقوم شركة تركابيتال التابعة 
له بتنمية وتوس���يع مجاالت 
االستثمار املشترك، وهى حتقق 
اجنازات تشهد بأن السوق التركية 
بفضل السياسات والبرامج التي 
تنتهجها احلكومة تزخر بفرص 

استثمارية جيدة.

واعرب العمر عن ثقته الكبيرة 
في قدرة االقتصاد التركي على 
النمو والتطور والتوسع، مشيدا 
بالتوجهات االقتصادية احلصيفة 
من قب���ل احلكومة التركية وما 
توليه من دعم واهتمام للعمل 
املالي والتسهيالت التي تقدمها 

للمستثمرين.
وش���هد احلفل عرضا تناول 
انش���طة واعم���ال واجن���ازات 
بيت���ك- تركيا قدم���ه الرئيس 
التنفيذي افق اي���وان ابرز من 
خالله التطور في انشطة البنك 
والفرص املستقبلية على الساحة 
اخلليجية واالوروبية والتركية، 
مؤكدا انه على سبيل املثال يتوقع 
البنك توسعا في نشاط التمويل، 
اذا ما اتيحت الفرصة لشركات 
املقاوالت التركية للمشاركة في 
تنفيذ مشاريع اخلطة التنموية 
في الكويت وهى ش���ركات ذات 
خبرة في تنفيذ مشاريع مماثلة 
فى تركيا او ال���دول املجاورة، 
مش���يرا الى ان بيت���ك � تركيا 
يدرس االس���تعدادات املناسبة 
املتاحة باعتبار ان  واخليارات 
توفيره للتمويل لهذه الشركات 
يعزز من دوره في تنمية العالقات 
التجارية بني الكويت وتركيا وهو 

هدف استراتيجي للبنك.

خالل افتتاحه معرض سوق سفر بودي 2010 خالل تكريم البنك لوزير المالية التركي والوفد المرافق بمناسبة زيارته للكويت 

الزامل: »الطيران المدني« ُتعّد الئحة لتنظيم السفر  العمر: توجهات أنقرة ساعدت »بيتك« في تحقيق النمو 
ناجيا: أكثر من 70 جهة متخصصة تشارك في المعرضشمشك: »بيتك ـ تركيا« نموذج لنجاح القطاع الخاص 

 فواز كرامي
قال نائب املدير العام لش���ؤون الطيران 
والنقل اجلوي في الطيران املدني نبيل الزامل 
إن الطيران املدني تعمل حاليا على إعداد الئحة 
لتنظيم سوق النقل في الكويت لتنظيم العالقة 
بني شركات الطيران ومكاتب السياحة والسفر 

وشركات انظمة احلجز واملسافرين.
وأوضح الزامل في تصريحات للصحافيني 
عقب افتتاحه معرض سوق سفر بودي 2010 
ان الهدف من هذه الالئح���ة التنظيمية هو 
تنظيم عمل هذه اجلهات وحفظ حقوق اجلميع 

خاصة املسافر.
وأكد الزامل أن املرحلة احلالية تشهد عقد 
املزيد من االتفاقيات الثنائية واجلماعية مع 
مختلف الدول وذلك لتعزيز حركة السياحة 
والسفر من وإلى الكويت، مشيرا إلى أنه منذ 
تطبيق سياسة األجواء املفتوحة في الكويت 
عام 2003 بلغ ع���دد االتفاقيات املوقعة بني 

الكويت وغيرها من الدول 93 اتفاقية.
وأضاف أن آخر اتفاقية مت توقيعها كان 
في األس���بوع املاضي خالل زيارته للصني 
وكانت عبارة عن جتديد التفاقية س���ابقة، 
إال أن اجلديد هو إضافة مواد أخرى لتعزيز 
الس���فر بني البلدين ورفع س���قف الرحالت 

األسبوعية من 3 إلى 17 رحلة.
وأش���ار إلى أن الصني تعتبر من الدول 
اجلديدة في عالم السياحة وهي من الوجهات 
التي ميكن أن تستقطب الكثير من الكويتيني 

بسبب املزايا الكثيرة التي تتمتع بها.
ولفت الزامل إلى مؤمتر املنظمة الدولية 
للطيران املدني الذي س���يعقد الشهر املقبل 
في جماي���كا، حيث يتوقع أن توقع الكويت 
العديد من االتفاقيات في مجال السفر وحركة 

الطيران املشتركة.
وردا على س���ؤال ع���ن توقعاته حلركة 
السياحة والسفر هذا املوسم، قال الزامل ان 
نسبة منو حركة الطيران للركاب والطائرات 
ارتفعت 12% العام املاضي متوقعا ان يرتفع 
منوها خالل العام احلالي بناء على أرقام أول 
4 أشهر من هذا العام والتي تعطي مؤشرات 

إيجابية.
وتوقع أن يكون لدخول ش���هر رمضان 
املبارك في منتصف العطلة الصيفية دور في 
توجيه الكثير من املس���افرين إلى الوجهات 

القريبة في املنطقة.
وتقدم الزامل بالشكر إلى مجموعة بودي 
على تنظيم هذا املعرض كونه يس���هل على 
املواطنني اختيار الوجهة التي يرغبون فيها 

حيث اجلميع من ش���ركات طيران وفنادق 
ومنتجعات وجه���ات متويل وغيرها حتت 

سقف واحد.
م���ن جانبه، قال نائ���ب الرئيس واملدير 
العام في مجموع���ة بودي للطيران )اجلهة 
املنظمة للمعرض( منذر ناجيا ان املعرض 
شهد مشاركة أكثر من 70 جهة متخصصة في 
مجال السياحة والسفر من مجالس سياحية 
ومؤسسات ترويج سياحي وفنادق ومنتجعات 

وشركات طيران وغيرها.
 وأضاف أن موع���د إقامة املعرض يأتي 
مواكبا للفترة التي يبدأ فيها اجلميع سواء 
من الكويتيني أو املقيمني بالتخطيط لقضاء 
عطلة الصيف خاص���ة أن صيف هذا العام 
يبدو مختلفا كون ش���هر رمض���ان املبارك 
يأتى تقريبا في منتصف العطلة وهو األمر 
الذي أدى إلى وجود خيارات مناس���بة لهذا 
الشهر الفضيل. وأوضح ناجيا أن املعرض 
يحفل بالكثير من العروض القيمة إلى جانب 
الكثير من اخلصومات الرائعة التي جتعل 
إمكانية السفر متاحة أمام اجلميع باإلضافة 
إلى قيام عدد من ش���ركات الطيران بتقدمي 
عروض خاصة على تذاكر السفر إلى مختلف 
الوجهات واملناطق حول العالم، إلى جانب 
توافر عروض الفنادق واملنتجعات املميزة 
والتي تتي���ح خيارات متنوعة أمام مختلف 

الشرائح تتناسب مع كل ميزانية.
 ومت خالل املعرض توزيع الدليل الصيفي 

للسياحة والسفر والذي يضم جميع العروض 
واملزايا التي سيحصلون عليها حيث يضم 
مجموعة منوعة وكبيرة من العروض التي 
تتناسب مع مختلف امليزانيات وهو أفضل 
هدية تقدمها »بودي للطيران« لزوار املعرض 
حيث ميكنهم من خالل الدليل بعد دراسته 

بعناية اختيار ما يتناسب مع متطلباتهم.
وأكد ناجيا أن املعرض يكتسب اهميته من 
كون السوق الكويتي يعتبر من أهم أسواق 
املنطقة في مجال السياحة والسفر خصوصا 
لدول مثل ماليزيا حيث تلعب مجموعة بودي 
للطيران باعتبارها الش���ريك االستراتيجي 
للترويج وتسويق جميع القطاعات السياحية 
في ماليزيا داخل الكويت حيث تعد ماليزيا 
من الدول التي تتمت���ع بالتنوع احلضاري 
والثقافي مما يلبي كل الرغبات واملتطلبات 

اخلاصة بالسياح.
 يذكر أن املعرض يقام في دورته الرابعة 
حتت رعاية وزارتي السياحة في كل من ماليزيا 
وتركيا وهو ما مينح املعرض أهمية خاصة 
وبعدا سياحيا مميزا حيث تعتبر الدولتان من 
الدول اإلسالمية إلى جانب الروابط التاريخية 
والثقافية التي تربطهما مبختلف دول املنطقة 
السيما الكويت حيث شهدت السنوات األخيرة 
منوا كبيرا في عدد السياح الكويتيني السيما 
العائ���الت التي باتت تعتبر تركيا وماليزيا 
مقصدهما األول ووجهتهما املفضلة لقضاء 

عطالت رائعة مميزة. 

)كرم دياب( السفير التركي حلمي دادا أوغلو ونبيل الزامل يقصان شريط افتتاح املعرض  

لقطة جماعية تضم أعضاء الوفدين

طالل الهنيدي

..ويطلق حملة »تمويل أعمال التشطيبات«
لمدة 15 سنة وبالتعاون مع كبار التجار والموردين 

ق����ال مدي����ر إدارة اخلدم����ات 
التمويلية في بيت التمويل الكويتي 
)بيتك( طالل إبراهيم الهنيدي إن 
الهدف م����ن إطالق حملة »متويل 
أعمال التشطيبات« التي تبدأ اليوم، 
هو املس����اهمة في تنمية احلركة 

العمرانية في البالد ودعم السوق 
احمللي واملوردين من خالل توفير 
مصدر التمويل املناسب واستثمار 
الوقت واجلهد، باإلضافة إلى دعم 
الوطنية والتس����ويق  املنتجات 
للممي����زات املقدم����ة للعمالء من 
بيتك، مع تأكيد التنوع في تقدمي 
كل اخلدم����ات للعم����الء وتلبية 
احتياجاته����م خاص����ة في مجال 
اخلدمات املرتبطة باملسكن الذي 
يحتل أهمي����ة كبيرة في س����لم 

أولويات املواطن.
وأضاف الهنيدي في تصريح 
صحافي مبناسبة انطالق احلملة 
أن الشريحة املستفيدة هي كافة 
العمالء خاصة أصحاب القسائم 
باملناطق اجلديدة وأصحاب قسائم 
الس����كن االس����تثماري واخلاص 
والقس����ائم الصناعية والراغبني 
في البناء والترميم، وأن األسواق 
املستهدفة هي سوق املواد اإلنشائية 
بكافة أنواعها وأشكالها، وتبلغ مدة 
االئتمان 15 عاما ومببلغ يصل إلى 
القسط  ألف دينار ويستحق   70
األول بعد 6 شهور، وذلك للعمالء 
الش����روط  الذين تنطبق عليهم 
االئتمانية، كما سيصاحب احلملة 
نشاط إعالني وتسويقي بغرض 
حتقيق أقص����ى درجة ممكنة من 
األه����داف املوضوعة التي روعي 
فيها حتقيق مصالح بيتك والعمالء 

والتجار في وقت واحد. 
واشار الهنيدي الى أن احلمالت 
السابقة في مجال املواد اإلنشائية 

وغيرها التي تقدم بالتعاون مع 
املوردين والوكالء تأتي استجابة 
ملطال����ب ودعوات التج����ار التي 
يستشفها بيتك من خالل اللقاءات 
واالجتماعات معهم، ويطالبون من 
خاللها بتنظيم مثل هذه احلمالت 
ملا لها من آثار ايجابية على حتريك 
عجلة االقتصاد وزيادة املبيعات 
وخدمة العمالء حيث يحصلون على 
التمويل الالزم مبزايا وتسهيالت 
كبيرة وبأسعار جيدة وبشكل يعزز 
قدرات التجار ويساهم في ترويج 

بضائعهم.
وشدد الهنيدي على أن عالقة 
بيتك بالس����وق احمللي والتجار 
واملوردي����ن وثيقة وذات ارتباط 
التعاون  حيوي وتق����وم عل����ى 
والش����راكة خلدمة العميل ودعم 
الوطني وتقدمي  حركة االقتصاد 
قيمة مضافة حي����ث جنح بيتك 
في توفير احتياجات عمالئه من 
معظم الس����لع مبزايا وتسهيالت 
جيدة ومن خالل منظومة متكاملة 
من العالق����ات القوية مع التجار 
واملوردي����ن مبا يضم����ن جناح 
جهود بيتك في حدودها القريبة 
بتوفي����ر كل احتياج����ات عمالئه 
والبقاء عند مستوى تطلعاتهم، 
وفى احلدود البعيدة يساهم بيتك 
بدور استراتيجي في تعزيز حركة 
االقتصاد الوطني وخدمة التجار 
والش����ركات العاملة في مجاالت 
التي يقدمها  الس����لع واخلدمات 

لعمالئه.

الوزير التركي ملقيا كلمته محمد العمر ملقيا كلمته 


