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سفيرنا بإيطاليا: تسيير »الوطنية« رحالتها إلى روما

سيسهم في تطوير التبادل التجاري بين البلدين 
 قال سفيرنا لدى جمهورية 
الش���يخ جاب���ر دعيج  ايطاليا 
االبراهي���م الصباح ان تس���يير 
اخلط���وط الوطنية الكويتية 3 
رحالت اسبوعية الى روما اضافة 
الى رحالت اخلط���وط اجلوية 
الكويتية االربع سيسهم بشكل 
ملموس في تطوير التبادل بني 

البلدين في مختلف املجاالت.
وأكد السفير الشيخ جابر بعد 
اس���تقباله أول رحلة للخطوط 
الكويتية الى روما ان  الوطنية 
انطالق تلك الرحلة يعكس زيادة 
البلدين عن  ب���ني  التواصل  في 

طريق املواصالت اجلوية التي متثل خدمة كبيرة 
ورئيسية للسياحة بني البلدين.

وأضاف ان زيادة التواص���ل كان أحد املطالب 
التي شملتها االتفاقات التي وقعها اجلانبان خالل 
زيارة حضرة صاحب السمو األمير الشيخ صباح 

األحمد اليطاليا الشهر املاضي.
وأكد السفير الشيخ جابر على أهمية التواصل 
السياحي الذي يتيح فرصة للتبادل الثقافي والفني 
والتجاري ويس���اعد في تبادل األف���كار وتعزيز 
التع���ارف والتقارب بني الش���عوب الصديقة مبا 
يعمق عالقات التعاون القوية في مختلف املجاالت 
وخاصة االقتصادية والتنموية منها بجانب العالقات 

السياسية املتميزة والراسخة التي 
تربط الكويت بايطاليا.

ولفت الى أهمية دور ومكانة 
الت���ي ترتبط بعالقات  ايطاليا 
خاصة وقوية م���ع دول عربية 
ع���دة وخاص���ة داخ���ل حوض 
املتوسط مشددا على احلاجة الى 
اس���تثمار هذه العالقات الطيبة 
على املستويني العربي واالسالمي 
الس���الم واالس���تقرار  لصالح 

والتنمية في املنطقة والعالم.
وأعرب عن ثقته في أن قيام 
اخلطوط الوطنية الكويتية مبد 
خط جوي جديد ب���ني الكويت 
وروما بواقع 3 رحالت اسبوعية الى جانب رحالت 
اخلطوط اجلوية الكويتية االربع ستسهم بشكل 
ملموس ف���ي تطوير التبادل املثم���ر بني الكويت 
وايطاليا. وأكد استعداد سفارة الكويت لدى جمهورية 
ايطاليا لتقدمي كل التسهيالت أمام املواطنني الكويتيني 
م���ن زوار ايطاليا وتذليل جميع العقبات التي قد 

تصادفهم لدى السلطات االيطالية.
هذا وقد رافق السفير الشيخ جابر دعيج االبراهيم 
الصباح في اس���تقبال أول فوج من ركاب رحالت 
اخلطوط الوطنية الى روما أمس كل من السكرتير 
الثاني في السفارة خالد سلمان اخلرينج وامللحق 

الديبلوماسي عمر عايد الهاجري.

 إيضاح للنتائج المالية
لـ »االستثمارات الصناعية«

 
ذك���ر بي���ان ن�ش���ر عل���ى 
الكوي�ت لألوراق  موقع سوق 
المال�ية أمس أن اإليضاح رقم 
1 في تقرير مراق�بي الحسابات 
لشركة االستثمارات الص�ناعية 
والمال�ي���ة للثالث����ة أش���هر 
المنتهية ف���ي 31 مارس 2010، 
تم االعت�ماد فيه على المعلومات 
المالية المستخرجة  من دفاتر 
إعداد  التابعة عند  الش���ركات 
المعلوم���ات المالية المرحلية 
المجمعة  المكثف�ة للمجم�وعة 
وذلك ب�دون أن يتم مراج�ع�تها 
من قبل مراقبي حس�����اب��ات 

 مس�تقلين. 
وق���ال البي���ان ان إجمالي 
موجودات تلك الشركات التابعة 
كما في 31 مارس 2010 بلغ ما 
يعادل 16.4 مليون دينار مقارنة 
ب� 37.7 مليون دينار كما في 31 
مارس 2009 وصافي أرباحها ما 
يع���ادل 9.1 االف دينار للفترة 
المنتهي�ة في ذلك التاريخ مقارنة 
بخس�ائر قدرها 7 االف دينار عن 
المنتهية في 31 مارس  الفترة 

 .2009

استدعاء زيادة رأس المال »المدينة« 
افادت ش���ركة املدينة للتمويل واالستثمار بأن مجلس إدارة 
الشركة حدد فترة استدعاء زيادة رأس مال الشركة لتكون خالل 
الفت���رة من 13 وحتى 27 يونيو اجلاري، على أن يكون ملجلس 
اإلدارة حرية التصرف في األس���هم غير املكتتب بها وذلك بعد 

انتهاء الفترة احملددة.
وذكرت الش���ركة في بيان نش���ر على موقع البورصة أمس 
أن���ه بناء على موافقة اجلمعية العمومية للش���ركة على زيادة 
رأس املال من 37.7 مليون دينار إلى 42 مليون دينار من خالل 
إصدار 43.1 مليون س���هم لصالح مساهمي شركة صرح املدينة 
العقارية مع تنازل املس���اهمني احلاليني عن حقهم في األولوية 
باالكتتاب، تكون قيمة الس���هم في زيادة رأس املال 198 فلس���ا 

للسهم الواحد.
وبينت الشركة أن قيمة أسهم الزيادة تدفع من قبل مساهمي 
ش���ركة صرح املدينة العقارية نقدا وعلى دفعة واحدة على ان 
مينح املساهمون املس���جلون في سجالت شركة صرح املدينة 
العقارية قبل   يوم من تاريخ اس���تدعاء زيادة رأس املال احلق 

في االكتتاب في الزيادة.

» المستثمرون« تخسر 188 ألف دينار
اعتمد مجلس ادارة شركة املستثمرون القابضة البيانات املالية 
املرحلية للش���ركة للفترة املنتهية في 31 مارس 2010 حيث جاءت 
نتائج أعمال الش���ركة لتحقق خس���ارة بلغت 188.8 الف دينار ما 
يعادل خس���ارة للس���هم بلغت 0.18 فلس للسهم، مقارنة مع ربح 
بل���غ 284 الف دينار ما يعادل 0.27 فلس للس���هم للفترة املقارنة 

من العام املاضي.

الشيخ جابر دعيج الصباح سفيرنا في ايطاليا متوسطا عددا من مسؤولي »الوطنية« في روما

الشيخ جابر دعيج االبراهيم الصباح

الوقيان: المادة 112 من قانون هيئة أسواق المال 
تحتوي على شبهة عدم دستورية

خبراء أكدوا في حلقة نقاشية حول القانون أنه يأتي في مرحلة اقتصادية حاسمة 

درويش: 8 مالحظات أساسية على القانون

الش��ركات المس��اهمة عل��ى 
اإلدراج في الس��وق وهو أمر 
جدير بالمراجعة والتدقيق قبل 
إقرار القانون إذ نرى أن يكون 

اإلدراج إلزاميا.
6 ـ ل��م تتط��رق فصول 
المش��روع إلى تنظيم أعمال 
وكالة المقاص��ة وإنما اكتفي 
بم��ا ورد في الم��ادة 150 من 
المشروع وهو أمر غير مفصل، 
وبما أن القان��ون جاء لينظم 

ومن المالحظ أن المستثمرين 
وبش��كل عام وخالل الفترات 
الس��ابقة كانوا يلج��أون إلى 
األسواق لتأمين مستقبلهم ودفع 
ثمن منازلهم وإرسال أطفالهم 
إلى الكليات، لذا كان وجود هيئة 
أسواق المال ضروريا لحماية 

المستثمر.
وأوضحت أن القاعدة العامة 
التي تحكم كافة هيئات أسواق 
الم��ال تأتي من مب��دأ واضح 
ومبسط، وهو أن كل المستثمرين 
سواء كانوا مؤسسات أو أفرادا، 
البد أن تتواف��ر لديهم فرص 
عادلة وواح��دة في الحصول 
على معلوم��ات عن أية عملية 
استثمارية يرغبون في الدخول 
بها قبل عملية البيع وطول فترة 
حمله��م لهذه األداة، ولتحقيق 
ذل��ك فإن هيئة أس��واق المال 
تطلب من الشركات المساهمة 
العامة ض��رورة اإلفصاح عن 
كافة المعلومات المالية وغيرها 

من المعلومات العامة.

أعمال سوق المال فإننا نعتقد 
وجوب استغالل هذه الفرصة 
المقاصة  إلعادة تنظيم وكالة 
بموجب هذا القانون بش��كل 

أكثر تفصيال.
7 ـ لم يتطرق المش��روع 
إلى تأسيس جمعية للوسطاء 
بالرغم من الدور الكبير الذي 
تلعبه هذه الجمعيات في تطوير 

مهنة الوساطة والوسطاء.
المش��روع  إهم��ال  8 ـ 
اإلش��ارة إل��ى تاريخ إنش��اء 
الحق��وق وااللتزام��ات بي��ن 
البائع والمشتري والناتجة عن 
عمليات الت��داول )وردت في 
مش��روع اتحاد الشركات في 
المادة رقم 34( وهو أمر حساس 

جدا يحتاج إلى تحديد.
وقالت دروي��ش إن هدف 
إنش��اء هيئة أسواق المال هو 
المس��تثمرين وإرساء  حماية 
مبدأ العدالة، والعمل على إيجاد 
أسواق ذات كفاءة، والمساهمة 
في عملية تجديد رأس المال. 

بعض التعريفات الهامة ومنها 
الس��وق األول��ي والثان��وي 
والرئيسي كما لم يحو المشروع 

أيضا هذه التقسيمات. 
لم يوضح  المش��روع  3 ـ 
العالق��ة بين الهيئة والس��وق 
وخاصة دور السوق في إعداد 
اللوائح الخاصة بنشاطه خاصة 
التداول واإلدراج مما سيكرس 
الدائمة والقائمة في  المش��كلة 
األسواق المالية وهي التشابك في 
الصالحيات بين الهيئة والسوق، 
كما أن المشروع قزم دور السوق 
تماما ولم ينصفه في الفصول 

التي وردت في المشروع.
4 ـ لم يوضح المش��روع 
الهيئة  بي��ن  المالية  العالق��ة 
والس��وق ومصادر أموالهما، 
وهل س��يتم تقس��يم موارد 
البورصة بين الهيئة والسوق 
وكيف سيتم تغطية أي عجز في 
موازنتهما وهل يحق ألي منهما 

االقتراض في حال العجز. 
5 ـ ل��م يجب��ر القان��ون 

ف��ي كلمة اتحاد ش��ركات 
التي قدمتها مديرة  االستثمار 
مركز الدراس��ات االستثمارية 
الش��ركات  التح��اد  التاب��ع 
االس��تثمارية فدوى درويش 
أوضح��ت انه وبع��د مراجعة 
مسودة المشروع الحكومي فإن 
مواد القانون الحالي تشكل إطارا 
مقبوال لمشروع قانون سوق 
المال ولق��د حوت فصوله من 
مواد مشروع اتحاد الشركات 

االستثمارية. 
 وقالت إن مالحظات االتحاد 
عل��ى القان��ون تتمث��ل في 8 

مالحظات هي: 
1 ـ المش��روع ل��م ينظم 
العالقة بشكل واضح بين الهيئة 
والسوق بل تركها عائمة مما 
سيترك مجاال للهيئة للتحكم 
البورصة ويحد من  بمسيرة 
صالحيتها مما س��يترك أثرا 

سلبيا على مسيرة السوق.
لفص��ل  بالنس��بة  ـ   2
التعريفات تجاهل المش��روع 

نص املادة 112 من القانون وهو: 
»ترتب مبحكمة االستئناف دائرة 
جزائية ودائرة غير جزائية او 
اكث����ر متخصص����ة للنظر فيما 
يستأنف من األحكام  الصادرة 
من محكمة س����وق املال ويكون 
حكمها باتا ال يجوز الطعن عليه 

بأي طريق من طرق الطعن.
وتستمر الدوائر االستئنافية 
مبحكمة االستئناف وباحملكمة 
الكلي����ة ف����ي نظ����ر الطع����ون 
االستئنافية املرفوعة إليها عن 
األح����كام  الصادرة في القضايا 
التي  اصبح����ت من اختصاص 
محكم����ة س����وق امل����ال او تلك 
التي ترفع اليه����ا بعد نفاذ هذا 
القانون حتى يصدر حكم بات 
في موضوعه����ا«، انها حتتوي 
على ش����بهة عدم دس����تورية، 
وهي ت����ؤدي إلى اإلخالل مببدأ 
تكافؤ الف����رص وحق التقاضي 
املكفول بالدس����تور إذا تساوت 
املراكز القانونية لألشخاص كما 
أن تلك املادة تخالف نص املواد 
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 وأشار العوضي إلى وجود 
مخالفة تتعلق بتكوين مجلس 
إدارة الهيئة خالل 3 شهور من 
تاريخه في املواد )6 � 151 � 7(، 
وقال قد جاءت آليات عديدة في 
القانون لتحقيق أهداف املشرع 
عن طريق اإلفص����اح وجترمي 
األفعال وتغليظ العقوبات بشأنها 
وإنشاء نيابة خاصة لهيئة سوق 
املال وإنش����اء محاك����م خاصة 
املدنية  للتطبيق في املس����ائل 
واجلزائية ودعوى املسؤولية 
في املادة 107، والفرق بني ما هو 
مطبق حاليا في سوق الكويت 
ل����ألوراق املالية وما بني قانون 
هيئة سوق املال اجلديد هو عدم 
وجود نيابة خاصة سابقا في حني 
أصبح هناك اآلن نيابة خاصة 

في ظل القانون اجلديد.

تسييس هيئة أسواق املال في ظل 
تأخر صدور تشكيل مفوضية هيئة 

أسواق املال. 
واستدرك احلوطي بأن هناك 
حتديات عديدة تواجه هيئة أسواق 
امل����ال ومنها: حتقيق االنس����جام 
املطلوب بالفكر واالس����لوب بني 
أعض����اء املفوض����ني ه����و مطلب 
رئيس����ي ف����ي مرحلة تأس����يس 
الهيئة، وانس����جام عالقة قانون 
الهيئ����ة بالقوانني الرديفة له مثل 
قانون الشركات التجارية وقانون 
املستثمر األجنبي وقانون الشفافية 
وغيره����ا من القوانني ذات الصلة 
التي تعتبر من التحديات الرئيسية 
إلجناح الهيئة في عملها خصوصا 

في املرحلة احلالية.
وقال إن وجود هيئة أس����واق 
املال وبصفة مس����تقلة ومسؤولة 
ع����ن مجريات وأنش����طة التداول 
للشركات املدرجة في البورصة ما 
هو إال استبدال ألدوار ثالث جهات 
كانت مس����ؤولة عن هذا النشاط 
سابقا واملتمثلة في وزارة التجارة 
والبورصة وبنك الكويت املركزي.  
وأوضح أن����ه من املهم في مرحلة 
التأس����يس أن يك����ون الفصل في 
األدوار بني هذه اجلهات مبا يوكل 

إليها من مسؤوليات ما يعتبر عامال 
رئيسيا إلجناح الهيئة وانسجامها 
مع هذه اجله����ات دون وجود أي 

تداخالت تعوق عمل الهيئة. 
وقال إن عالقة الهيئة بالقائمني 
على الشركات املدرجة خصوصا 
الذي  التوقي����ت الصعب  في هذا 
مير به االقتص����اد احمللي تعتبر 
من التحديات الرئيسية حيث ان 
الشفافية املطلوبة  مواضيع مثل 
وحقوق األقلية ودمج الشركات أو 
تصفيتها أو إدراجها وخالفه من 
املواضيع املشابهة حتتاج إلى كثير 
من التعاون بني الهيئة والقائمني 

على هذه اجلهات.

شبهة عدم »دستورية«

م����ن جهته، أوضح الش����ريك 
املؤس����س ف����ي مكت����ب الوقيان 
والعوضي والسيف نادر العوضي 
أن مشروع قانون هيئة أسواق املال 
هدف إلى حتقيق التكافؤ واملساواة 
وتكافؤ الفرص، مستدركا بأن هذا 
األمر يجعلنا نتساءل: ما املصالح 
التي يحميها القانون وهل استطاع 

الوصول لها؟
 وفي تفني����ده القانوني ملواد 
القانون، أش����ار العوضي إلى أن 

في السوق. 
وقال إن إق����رار القانون حاليا 
يعتبر خطوة في الطريق الصحيح 
باعتب����اره املنهجي����ة الصحيحة 
ملعاجل����ة أوضاع تدهور س����وق 
التي  املالية واخلس����ائر  األوراق 
تتحقق في هذه الش����ركات كجهة 
رقابية ذات مسؤولية شاملة على 
جميع الشركات املدرجة وشركات 
الوساطة ووكاالت املقاصة وحفظ 
سجالت املساهمني.  وفي بيان ملا 
هو مطلوب م����ن مفوضية هيئة 
القحطاني ان  املال، قال  أس����واق 
الس����وق بحاجة إلى هيئة سوق 
مال تراقب وتنظم االس����تثمارات 
وس����وق األوراق املالية وبالتالي 
حتقق استقرارا في السوق يؤدي 
إلى استقرار االقتصاد احمللي ودفع 
عجلة التنمية لألمام. وبني ان خطوة 
تأسيس الهيئة تعد خطوة كبيرة 
في اجتاه فتح األبواب لالستثمارات 

الداخلية واخلارجية.

»تسييس« القانون

وبدوره أوضح نائب الرئيس 
التنفيذي في إدارة األصول احمللية 
والعربية في شركة األمان لالستثمار 
وليد احلوطي أن هناك تخوفات من 

عمر راشد 
مالحظات عدي����دة وحتديات 
القانون رقم  أكبر تواجه تطبيق 
7 لس����نة 2010 اخل����اص بتنظيم 
هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط 
األوراق املالي����ة ش����هدتها احللقة 
النقاشية »هيئة أسواق املال قانونا 
وتطبيقا« والتي نظمتها ش����ركة 
األمان لالس����تثمار بالتعاون مع 
مكتب الوقيان والعوضي واحتاد 

الشركات االستثمارية. 
في بداية احللقة، أشار رئيس 
مجلس اإلدارة والعضو املنتدب في 
الكويتية لالستثمار بدر  الشركة 
الس����بيعي إلى أن صدور القانون 
يأتي ف����ي وقت حاس����م متر فيه 
الش�ركات الكويتية مبرحلة فاصلة 
في تاريخها وحتتاج إلى س����رعة 
تأسيس مفوضية ه�يئة سوق املال 
لتن�ظيم األوضاع الراهنة امل�وجودة 

في ال�س�وق. 
وقال إن 85% من مواد القانون 
احلالي مأخوذة من القانون املقدم 
من احتاد الشركات االستثمارية. 
كما أش����ار الرئيس التنفيذي 
في ش����ركة األمان لالس����ت��ثمار 
محم����د القحطاني الى أن الكويت 
هي آخر دولة خلي��جية تنش�����ئ 
هيئة مستقلة لسوق املال رغم أنها 
تعتبر الس������وق الثاني من حيث 
القيم��ة الرأس����مالية ألسواق دول 
املنط����قة بعد الس��وق الس��ع��ودي 
وبه 212 شركة مدرجة في ال��سوق 
الرس����م��ي، الفتا الى أن القانون 

تأخر عشرين عاما. 
واستدرك بأنه على الرغم من 
ذلك فإن وجود الهيئة هو تطور 
ايجابي س����يكون له األثر الكبير 
في حتسني املناخ وبيئة التداوالت 
ف����ي البورص����ة، وان����ه ضرورة 
حتمي����ة لعملية الت����داول وخلق 
آلية صحيحة وسليمة ترفع من 
درجة الشفافية وحتد من تضارب 
املصالح أو املمارسات غير السليمة 

»سامسونج« تطرح طابعات جديدة للشركات

)محمد ماهر(  بدر السبيعي متوسطا محمد القحطاني ونادر العوضي خالل الندوة 

فدوى درويش

)أسامة البطراوي(الطابعات اجلديدة التي طرحتها »سامسوجن« فضل أحمد ورائد صديق ووائل سمير خالل املؤمتر الصحافي تكرمي املشاركني في احملاضرة

الشركات واملنازل على حد سواء«.  
واوضح انه: »على الشركات أن تقوم 
النظر في االستراتيجيات  بإعادة 
التي تتبعها في عملية الشراء، إذ 
يقوم العديد منها بشراء جتهيزات 
ذات إمكانيات أكبر مما يعني فاتورة 
أثقل. أم���ا مجموعة الطابعات من 
فتق���دم   ،MultiXpress سلس���لة 
الذي  املتفوق  األداء  للمستخدمني 
يحتاجونه إضافة إلى املزايا املتعددة 
التكلفة،  وبقيمة أفضل من حيث 
 SCX-6545N وتعتب���ر طابع���ة
اخليار األمثل للشركات اخلاصة 
التي تتطلع للتوسع  واحلكومية 
في نط���اق أعماله���ا، حيث تقدم 

درجة غير مسبوقة من االعتمادية 
واملرون���ة وبتكلف���ة اقتصادي���ة 
معقولة«. وتعتبر طابعة سامسوجن 
MultiXpress SCX-6545N طابعة 
أحادية الل���ون متعددة الوظائف 
وجاهزة للربط مع الش���بكة، كما 
تستطيع طباعة حتى 45 ورقة في 
الدقيقة. وتؤهلها هذه اخلصائص 
كي تصب���ح إحدى أكثر الطابعات 
متعددة االستخدامات االقتصادية 
في الس���وق، حيث تقدم نفس���ها 
كخيار مثالي للشركات املتوسطة 
والكبيرة لطابعات قياس A3. وتقدم 
SCX-6545N جمي���ع اخلصائص 
الوظيفية التي حتتاجها الشركات 

الرقمية  الطابعات  واملتوافرة في 
متعددة الوظائف، حيث تعمل على 
تعزي���ز اإلنتاجية من خالل األداء 
املوثوق واجلودة العالية إلى جانب 
سهولة الصيانة في نفس الوقت، 
وباحتوائه���ا على برمجيات إدارة 
الوثائق من سامسوجن، تعد الطابعة 
أحد احللول املتكاملة في السوق. 
وعلى صعيد آخ���ر، تقدم طابعة 
MultiXpress 8385ND من سامسوجن 
حلوال اقتصادية التكاليف وسهلة 
االستخدام في مجال الطباعة امللونة. 
وتضم املزايا التي تتمتع بها هذه 
الطابعة حلول سامسوجن حلول 
إدارة تكالي���ف الطباعة وخاصية 

اإلدارة ع���ن بعد وس���رعتها التي 
تصل إلى 38 ورق���ة في الدقيقة. 
وتعطي هذه اخلاصية مدراء قسم 
تكنولوجي���ا املعلوم���ات إمكانية 
التحكم الكامل في عمليات الطباعة 
للمس���تخدمني إلى جانب عمليات 
املسح والنسخ والفاكس مما يسهل 
تتبع وإدارة التكاليف بشكل فعال. 
وباإلضافة إلى ذلك، يعد استهالكها 
املنخفض للطاقة أحد اخلصائص 
االقتصادية الهامة للطابعة حيث 
تس���تهلك ما معدله 650 واط، مما 
يعطي الشركات الفرصة على خفض 
تكاليف استهالك الطاقة والتخفيف 

من أثرها الكربوني على البيئة.

عاطف رمضان
نظمت ش���ركة سامس���وجن 
بالتع���اون مع أح���د موزعيها 
الكويت ش���ركة  املعتمدين في 
ناص���ر الدولية للتجارة العامة 
ن���دوة للتعريف  واملق���اوالت، 
ع���ن كثب مبجموع���ة طابعات 
سامس���وجن املوجهة للشركات، 
SCX-6555N ومنها طابع���ات 

 ،SCX-6545Nو CLX-8385NDو
وهي بعض أبرز املنتجات التي مت 

استعراضها خالل الندوة. 
وفي هذا الصدد، قال رئيس 
أعمال الطابعات في قسم الطباعة 
ل���دى »سامس���وجن  الرقمي���ة 
اخلليج« مهدي حيدري: »يتوقع 
املستخدمون من الشركات واألفراد 
على حد سواء أن تقدم الطابعات 
مس���توى عالي���ا م���ن اجلودة 
والسرعة واألداء، باإلضافة إلى 
الطباعة املوثوقة. لذا فقد طورت 
»سامسوجن« مجموعة من حلول 
الطباعة الذكية وخدمات الطباعة 
املدارة التي تساعد الشركات على 
حتقيق قيمة أكبر من الطابعات 
التي تس���تثمر فيها«. وأضاف: 
»وتتمي���ز حل���ول الطباعة من 
سامس���وجن بأنه���ا اقتصادية 
التكاليف، وتوف���ر طباعة أكثر 
كفاءة وس���هولة الس���تخدامات 

فرع »بيتك« بالفروانية ينظم محاضرة 
لطالبات ثانوية الجليب عن أهمية االدخار

وأفراد باإلضافة إلى أهمية النقود 
ونشأتها، مركزين على التوعية 
بدور االدخار وأهميته على صعيد 
الفرد واملجتمع وإبراز التأكيد على 
اإلنف����اق املتوازن والعمل وبذل 

اجلهد للتمتع بحياة أفضل.
التي  وقد لقي����ت احملاضرة 
ش����اركت في تقدميها موظفات 
»بيتك«، تقدير واهتمام طالبات 
وموظفات املدرسة الالتي قدمن 
الشكر للموظفات آمالت تكرار 
مثل هذا النشاط الثقافي املتميز، 
كما مت تكرمي موظفات »بيتك« 
من قبل املسؤولني واملشاركني 

في احملاضرة.

مثل الشباب واألطفال والسيدات 
وغيرها باإلضافة إلى اخلدمات 
التي يقدمها البنك والتي تتميز 
بقب����ول وطلب واس����عني على 
مستوى السوق في ظل حصة 
س����وقية متنامية وع����دد كبير 
م����ن العمالء مما يحتم بش����كل 
دائم ابت����كار خدمات ومنتجات 
جديدة تالئم طموح وتطلعات 

كل عميل.
وقدم����ت موظف����ات »بيتك« 
املشاركات في احملاضرة وهن: 
أسماء احلبابي وآمنة البنا وأحالم 
السبتي، تعريفا لنشأة البنوك 
وأهميتها ودرها في حياة املجتمع 

التمويل  ف����رع بي����ت  أعلن 
الكويت����ي »بيتك« ف����ي منطقة 
الفرواني����ة عن مش����اركته في 
الثقاف����ي  النش����اط املدرس����ي 
ملدرسة ثانوية جليب الشيوخ 
للبنات، وذلك بتنظيم محاضرة 
عن منتجات »بيتك« وأنشطته 
وأعماله محليا ودوليا باإلضافة 
إلى أهمية االدخار ودور العمليات 
املصرفية في حياة املجتمعات 

املعاصرة.
وقال البنك في بيان صحافي، 
ان هذه املش����اركة تأتي تأكيدا 
ألنشطة وخدمات فروع »بيتك« 
ف����ي املناطق احمليط����ة بالفرع 
وتعزي����ز الرواب����ط والعالقات 
مع اجله����ات والهيئات خاصة 
املدارس التي تهتم بنشر الفكر 
االقتصادي وتعليم قيم االدخار 

لدى الطلبة.
 وقد ش����ارك في احملاضرة 
عدد كبير من الطالبات والهيئة 
التدريس����ية حي����ث تطرق����ت 
احملاضرة إلى العديد من املنتجات 
واخلدمات التي يقدمها »بيتك« 
إلى  الت����ي تتوجه  وأهمها تلك 
الش����رائح املتعددة من العمالء 


