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 رؤية إصالحية لدور البورصة االقتصادي
قانون االستقرار المالي )2 ـ 3(

أصيب العالم عام 2008 
بأسوأ أزمة مالية منذ قرن، 
حي���ث بدأت م���ع انهيار 
مؤسسات الرهن العقاري 
في أميركا وهما مؤسستا 
فريدي م���اك، وفان ماي، 
ووضعت حتت الوصاية 
من احلكوم���ة األميركية 
مع كفالة ديونهما بقيمة 
200 مليار دوالر، ثم انهار 
بنك ليمان براذرز األميركي 

وأحدث هزة كبي���رة في قطاع البنوك 
على مستوى العالم، ثم كفلت احلكومة 
األميركية شركة AIG، املهددة باإلفالس 
وقامت مبنحها مساعدة بقيمة 85 مليار 
دوالر، ثم بعد ذلك توالت انهيارات البنوك 
األميركية وبلغت أكثر من 100 بنك، مما 
حدا باحلكومة األميركية الى رصد 700 
مليار دوالر لدعم االقتصاد والشركات 
والبنوك األميركية لوقف انهيار االقتصاد 
األميركي واالقتصاد العاملي، ولقد تأثرت 
أيضا الدول األوروبية باألزمة، وبلغت 
حجم خسائرها أكثر من 1.4 تريليون 
يورو باألخص مع تفاقم أزمة اليونان، 
وتهديد منطقة اليورو باالنهيار والتبعثر، 
وقامت كل من بريطانيا، وأملانيا بدعم 
مؤسساتها املنهارة بأكثر من 100 مليار 
يورو لكل واحد منهما لدعم مؤسساتها، 
وتأثرت دول اخلليج طبعا باألزمة حيث 
انخفضت أس���عار النفط مما أثر على 
ميزانيات ودخل دول اخلليج وفقدت 
كل من مؤشرات البورصة بالسعودية 
ودبي والكويت أكثر من 40%، مما أدى 
النهيار كثير من الشركات العاملة بهذه 
الدول باألخص شركات االستثمار، وأيضا 
انهيار دبي املالي بعد أن تفاقمت أزمة 
الديون لديها حي���ث بلغت 120 مليار 
دوالر، مع العلم أن الناجت احمللي يبلغ 
77 مليارا، مما أدى إلى تدخل أبوظبي 
الش���قيقة الكبرى لدعم دبي باألخص 
للديون القصيرة األجل خوفا من انهيار 
االقتصاد اإلماراتي بالكامل، وأيضا قامت 
احلكومة القطرية بشراء كافة احملافظ 
العقارية ومحافظ األسهم لدى البنوك 
احمللي���ة خوفا من انهي���ار اقتصادها، 
واخلوف من توقف سير عملية التنمية 
الكبيرة التي تس���ير بها لتكون مركزا 
جتاريا عامليا، وعندنا في الكويت كان 
التأثر واضحا بعد أن فقدت البورصة 
30 مليارا من قيمته���ا وأيضا انهارت 
شركات االس���تثمار لدينا والتي أيضا 
لديها 30 مليار دينار من حقوق العمالء 
ومحافظ وصناديق باإلضافة إلى حملة 
األسهم، ولم حتقق شركات االستثمار 
أي أرباح في الربع إال 1.9 مليون دينار 
مقارنة ف���ي 130 مليونا لقطاع البنوك 

في الربع األول لعام 2010.
 وفي الواقع أن الدول الكبرى مثل أميركا 
املليارات  واليابان وأوروبا دفعت مئات 
إلنقاذ الشركات األساسية التي تؤثر على 
اقتصادها ولوقف االنهيار االقتصادي ولقد 
جنحت في ذلك، واليوم عادت مؤشرات 
البورصة إلى االرتفاع لديها، وارتفع حجم 
النمو االقتصادي، بل ان احلكومة األميركية 
حققت أرباحا من خالل مس���اهماتها في 
الش���ركات األميركية الرئيسية والتأمني 
والبنوك، وهي بصدد استرجاع أموالها 
مع األرباح، وفي الكويت كان هناك حترك 
إلنقاذ الوضع من خالل إصدار احلكومة 
قانونا لدع���م الودائع في البنوك، وقيام 
احلكومة بوض���ع محفظة وطنية بقيمة 
1.200مليار دينار لشراء أسهم الشركات 
التش���غيلية في البورصة، وقامت أيضا 
بإصدار قانون االستقرار املالي لدعم البنوك 
وشركات االستثمار احمللية، ولنا وقفة 

مع هذا القانون نظرا ألهميته.
قانون االستقرار المالي

 صدر القانون في 2009/4/1، ولغاية 
الي���وم لم يتقدم إال النذر اليس���ير من 
الشركات إلى االستفادة من هذا القانون 
إال بقيمة 81 مليون دينار فقط من أزمة 
مالية قد تصل إلى 60 مليار دينار أصابت 
البلد وفي تصريح لنائب رئيس الوزراء 
للش���ؤون االقتصادية جلريدة القبس 
عندما سأل عن قانون االستقرار املالي، 
قال: »قانون االستقرار املالي لم يكن كفيال 
بتحريك كل القطاعات، ولم يستفد منه 
إال شركات أجبرت للتعامل مع اآلخرين، 
وعلينا إيجاد البديل في إطار مقبول إلى 
نطاق رأسمالي كبير«، ومن املالحظات 

على قانون االستقرار املالي:
1- قانون االستقرار املالي لم يحظ 
بدراسة كافية قبل إقراره، وهنا نستغرب 
أين جيش املستشارين في البنك املركزي، 
فكان من الواجب دراسة املشكلة التي 
على أساسها يوضع القانون، وكان يجب 

حتديد اآلتي:
- الشركات التشغيلية والتي تأثرت 

باألزمة املالية ولها أصول منتجة.
- شركات تشغيلية تأثرت بسبب 
األزمة، ولديها أصول منتجة ولكن بسبب 
املمارسات اخلاطئة ألعضاء مجلس اإلدارة 

انهارت وتأثرت باألزمة أو 
انكشفت باألزمة.

- شركات غير تشغيلية 
ورقية يجب إخراجها من 

السوق.
- ش���ركات تشغيلية 
+ ورقية، تالعبت بأموال 
العمالء واملساهمني، ويجب 

إحالتها إلى النيابة.
- حجم كل شركة من 
محاف���ظ، وأموال العمالء 

واملساهمني ومدى تأثر االقتصاد بها.
- حجم األزمة الكلي وتكلفتها على 

الدولة.
- كيفية تعويض العمالء بس���بب 
ضي���اع اس���تثماراتهم بس���بب األزمة 

املالية.
كيفية االس���تفادة من جهات الدولة 
االستثمارية والتي لديها محافظ كبيرة 
ودورها في حل األزمة واالستفادة من 
خبراتها مثل الهيئة العامة لالستثمار، 

والتأمينات االجتماعية.
2- عانى القانون من فترة اإلرهاب 
السياس���ي ملجلس األمة على احلكومة 
ملنعها من حل األزمة االقتصادية أو ربط 

حل األزمة بشراء ديون املواطنني.
3- قان���ون االس���تقرار ال يعك���س 
فلسفة ورؤية اقتصادية لدعم الشركات 
التشغيلية والقطاعات املنتجة حتى نص 
القانون على دعم القطاعات املنتجة ب� 
4 آالف مليون دينار من خالل البنوك 
ولم توضح املادة ما املقصود بالقطاعات 

املنتجة.
4- حتديد القروض ب� 5 سنوات قليل 
وكان يجب األخذ باالعتبار بأن تكون 

من 10 الى 15 سنة.
5- كان ميكن أن تس���تخدم الدولة 
أموال البنوك والشركات املليئة لتطبيق 

التمويل وهي تعطي الضمان.
6- دور الهيئ���ة العامة االس���تثمار 
ضعيف جدا بالقانون وكان األولى النص 
على شراء الهيئة للمحافظ أو الشركات 

ذات األصول املنتجة.
7- قانون االستقرار جتاهل متاما وضع 

العمالء في الشركات االستثمارية.
8- املبلغ املرصود ألف وخمسمائة 
دينار لدعم الشركات االستثمارية قليل 
وال يواجه األزمة وحجمها على االقتصاد 

الكويتي.
9- أيضا كان يجب أن يحدد القانون 
كيف ميكن أن تس���تفيد الدولة وتربح 
من عالج األزمة كما حدث مع الواليات 
املتحدة عندما دعمت الشركات الكبرى 
واملنتجة واآلن حتقق أرباحها من خالل 

مساهمتها ودعمها لهذه الشركات.
10- نصت امل���ادة )30( بأنه »على 
اجلهات املستفيدة تقدمي إقرارات حول 
املعامالت التي بينها وبني أعضاء مجلس 
اإلدارة وجميع أعضاء اجلهاز التنفيذي 
وكبار املالك، والسؤال املهم كيف متر 
هذه املعلومات على األجهزة الرقابية في 
كل من البنك املركزي، وزارة التجارة، 
إدارة البورصة، ومكاتب التدقيق وكيف 
نطلب ه���ذه املعلومات م���ن اجلهات 
املس���تفيدة واملفروض أن تكون على 
علم بها ان حدثت وأن تتخذ اإلجراءات 

القانونية؟
11- رئاسة البنك املركزي للجنة التي 
صاغت القانون، يالحظ عليها التالي: 

- القانون انحاز للبنوك، وتش���دد 
على الشركات االستثمارية.

- جميع احلل���ول التي طرحت في 
العالم كانت من خالل أعلى سلطة، ففي 
الواليات املتحدة وأوروبا كانت من رئاسة 
الدولة، ورئاسة احملافظ لهذه اللجنة ما 
يعني عدم إميان الدولة بأهمية املشكلة 
وكان األولى رئاستها من رئيس مجلس 
الوزراء أو على األقل نائب رئيس مجلس 

الوزراء للشؤون االقتصادية.
12- كان يج���ب أن يعال���ج القانون 
بص���ورة ش���مولية آث���ار األزمة على 
االقتصاد، باألخص تباطؤ عملية النمو 
االقتصادي، خسارة العمالء واملساهمني، 
وقف النشاط االستثماري من خالل تورط 
أغلب الش���ركات االستثمارية بالديون 
وتوقف نشاطها وتركيزها على تسديد 
الديون، وأيضا املساهمة في عودة الثقة 

إلى سوق األوراق املالية.
13- الضغط السياسي هو الذي أدى 
لصدور مثل هذا القانون، ونحن بدورنا 
ندعو إلى إبع���اد القوانني االقتصادية 
عن النفس السياس���ي، وجتردها فقط 
ألداء دور اقتصادي وفق إستراتيجية 
واضحة لدع���م االقتص���اد، كما ندعو 
االخوة في اللجنة املالية مبجلس األمة 
إلكمال إجنازاتهم ف���ي إصدار القوانني 
االقتصادية املتميزة هذه الدورة بإعادة 
دراسة قانون االستقرار املالي والتعاون 
مع احلكومة واخلبراء االقتصاديني في 
صياغة قانون يقوم بحل هذه املعضلة 

التي نواجهها.
)يتبع املقال القادم هيئة سوق املال واحللول(
qualitykw60@gmail.com

السلة االقتصادية ويسلي رايت وفيكتور جونزاليز وفوزي السلطان لديهم خبرات عالمية وإقليمية نادرة

 »مركز سلطان« يعّين 3 خبرات محلية وعالمية 
لتنفيذ خطط التطوير والتوسع وتسريع النمو

سلطان: خطوة مهمة لتعزيز مكانة الشركة إقليميا والتطلع للعالمية ومواكبة تطورات األسواق 
والصناعة محلياً وعالمياً و مباركة عمومية الشركة تؤكد الحرص على دعم خطط تطوير األداء 

متطلبات برنامج ما بعد حرب 
الخليج بالتنس���يق مع وحدة 
الشؤون المدنية في الپنتاغون 
األميركية. كذلك ش���مل مجال 
خبرته مناصب أخرى عديدة 
في البنك الدولي وشركة العربية 
للمي���اه، ومؤسس���ة البترول 
الكويتي���ة. وكان أيضا عضوا 
في لجان رفيعة المستوى بما 
فيها لجنة االستثمار األجنبي 
المفاوضات  المباشر، ولجنة 
التجاري���ة الحرة مع الواليات 
المتحدة وسنغافورة، ولعب 
دورا بارزا في القطاع الخاص 

إلعادة إعمار العراق.
وشدد سلطان على أن الشركة 
حرصت في تش���كيل مجلسها 
اجلديد على اجلمع بني الكفاءات 
والكوادر الوطنية املتخصصة 
في ش���ؤون االقتصاد احمللي 
الكفاءات  واإلقليمي، وكذل���ك 
واخلبرات الدولية املتخصصة 
في مجال جتارة التجزئة ونظم 
اإلدارة والتكنولوجيا احلديثة 
في العالم وذلك ليواكب املجلس 
اجلديد خطط الشركة في املرحلة 

املقبلة.
 وأضاف ان تلك اخلطة تعد 
جزءا من التحول االستراتيجي 
العام التي تسعى الشركة إلى 
حتقيقه، لتعزز مكانتها اإلقليمية 
الرائدة وتتطلع للعاملية، بتعزيز 
منوه���ا الناجح في األس���واق 
القائم���ة واجلدي���دة على حد 
سواء، وذلك في إطار رسالتها 
األساس���ية التي تنطوي على 
خدمة أفضل للعمالء، خصوصا 
مع التطور الكبير الذي شهده 
قطاع التجزئة خالل السنوات 

القليلة املاضية.

تزيد على 25 عاما، وخصوصا 
في 3 قطاعات رئيسية تشمل 
نظ���م املعلوم���ات، واخلدمات 
االستشارية والبيع بالتجزئة، 
كما عمل خالل مسيرته مديرا 
للمشتريات لشركة وول مارت 
العاملي���ة ومدي���را للعمليات 
 CORTEFIEL ملجموعة شركات
في إسبانيا، كما يتمتع بخبرة 
طويل���ة في تطوي���ر األعمال 
التجاري���ة وتش���غيل مناذج 
التنمي���ة واألبح���اث امليدانية 
العم���الء والتخطيط  وخدمة 
اإلستراتيجي وتطوير األعمال 

التجارية«.

فوزي السلطان

أما فوزي حمد السلطان فقد 
أشار س���لطان إلى أنه يمتلك 
خبرة واس���عة تزيد على 40 
عاما، تشمل العديد من الشركات 
والمؤسسات المالية المختلفة 
ومؤسسات الحكومة األميركية، 
حيث شغل منصب مدير عام 
بنك الكويت والشرق األوسط 
وكان جزءا من فريق التفاوض 
لالستحواذ على البنك البريطاني 
بالشرق األوسط BBME، كما 
عمل رئيسا لمجلس إدارة شركة 
االستش���ارات المالية الدولية 
الحكومة  وس���اهم في تزويد 
بمعلومات مهمة عن أزمة أسهم 
س���وق المناخ، هذا إلى جانب 
خبراته الدولية عبر عمله مديرا 
لبرنامج الطوارئ في العاصمة 
األميركية واش���نطن، كما تم 
اس���تدعاؤه من قبل الحكومة 
الكويتي���ة لترؤس فريق عمل 
مكون من 100 متخصص كويتي 
للتخطيط والتعاق���د لتأمين 

على قدرت���ه العالية في إدارة 
اليومية وفي  البي���ع  عمليات 
مجال املش���تريات والتخطيط 
االس���تراتيجي. وأضاف أمين 
السلطان قائال: »فضال عن كونه 
عضوا فعاال في جميع اللجان 
الكب���رى مبا في ذل���ك اللجنة 
التنفيذية والعقارات وتقاسم 
األرب���اح وتخطي���ط وترويج 
املبيعات ومؤسسة وول مارت 
إدارة  اخليرية، ترأس مجلس 
شركة ويسنت مرشندايزر، ذلك 
باالضافة الى عمله كنائب رئيس 
البشرية  املوارد  أول في قسم 
وجميع املجموعات املتخصصة، 
حيث قام بتنفي���ذ العديد من 
املبادرات الناجحة التي ساهمت 
في منو الشركة، مما يؤكد على 
الكوادر  خبرته في استقطاب 

البشرية الفعالة«.

فيكتور ديڤيد

ديڤي���د  فيكت���ور  وع���ن 
جونزاليز، فقد ش���دد سلطان 
على أنه ميتل���ك خبرة إدارية 
في شركات متعددة اجلنسيات 

على اجلهود التي بذلوها لتعزيز 
تطور الشركة.

وشدد سلطان على أهمية تلك 
اخلطوة في ضوء املستجدات 
التي تش���هدها الش���ركة على 
صعيد برام���ج وخطط النمو 
والتطور والتوس���ع املدروس 
في عدد من األسواق اإلقليمية، 
وكذلك املستجدات التي تشهدها 
األسواق احمللية واإلقليمية التي 
تعمل بها الشركة ومن أبرزها، 
زيادة حجم املنافسة مع دخول 
شركات عاملية ألسواق املنطقة 
والتطور السريع في مجاالت 
اإلدارة والتكنولوجيا وغيرها 

في هذا القطاع. 
 وأضاف قائال »لقد أصبح 
املجلس احلالي معززا بالعقول 
املتمكن���ة ف���ي مج���ال جتارة 
التجزئة، وشخصيات تتمتع 
باخلب���رة والدراي���ة واملعرفة 
البي���ع بالتجزئة  أعم���ال  في 
وخلق اإلستراتيجيات ووضع 
السياسات الهادفة لنقل شركة 
مركز سلطان إلى مستوى جديد 
ب���ني مثيالتها في ه���ذا املجال 

عامليا«.

ويسلي رايت

وح���ول خب���رات وكفاءات 
أعضاء املجلس اجلديد أش���ار 
س���لطان إلى أن ويسلي رايت 
لديه خب���رة طويلة في البيع 
بالتجزئة واالستشارات لفترة 
40 عاما، عم���ل خالل 20 عاما 
منها على رأس إحدى الشركات 
العاملية الرائدة في مجال البيع 
بالتجزئة، وتشهد له اجنازاته 
خ���الل فترة عمله كمس���ؤول 
تنفيذي في شركة »وول مارت«، 

أعلنت شركة مركز سلطان 
للم���واد الغذائية ع���ن تنفيذ 
إس���تراتيجية مرحلية تعتمد 
على ارساء ركائز النمو االقليمي 
وحتديث سبل االدارة مبا يتوافق 
مع التطورات العاملية في هذا 

املجال.
 وقال رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب للشركة أمين 
س���لطان في تصريح صحافي 
إنه وفي إطار س���عي الشركة 
ملواصلة اللحاق بركب التطور 
العاملي السريع في مجال البيع 
بالتجزئة وجتارة املواد الغذائية 
الش���ركة  والتس���ويق، قامت 
بتغيي���ر مجل���س إدارتها مبا 
يتواكب مع طبيعة ومتطلبات 
املرحلة املقبل���ة عبر تعزيزه 
بأعضاء جدد ميثلون خبرات 
عاملية مشهود لها بالكفاءة في 
هذا املجال، باإلضافة إلى خبرة 
وطنية لها باع طويل في املجال 
االقتصادي والتج���اري على 

املستويني احمللى والدولي.

مباركة الجمعية العمومية

وأشار إلى أن مباركة اجلمعية 
العمومية وإجماع مجلس إدارة 
الشركة على دخول 3 أعضاء 
جدد ملجلس إدارة الشركة هم، 
فوزي حمد السلطان، فيكتور 
ديڤيد جونزاليز، وويس���لي 
رايت للسنوات الثالث املقبلة، 
يؤك���دان حرص كب���ار املالك 
وأعضاء مجل���س اإلدارة على 
املضي قدما في مواصلة خطط 
تعزيز مكانة الشركة وتعزيز 
أدائها على الصعيدين التشغيلي 
واملالي في الفترة املقبلة، موجها 
الشكر ألعضاء املجلس السابق 

أمين سلطان

»بوبيان« يجهز قاعة لموظفيه لمتابعة كأس العالم

في إطار احلرص الدائم لبنك 
بوبيان على دعم مختلف األنشطة 
التي من شأنها تشجيع التواصل 
بني موظفيه خارج أوقات العمل 
الرس���مية، قامت إدارة العالقات 
العامة بالبنك بتجهيز قاعة بأحدث 
التقنيات ملتابعة مباريات كأس 
العالم والتي ستكون احلدث األبرز 

عامليا خالل الفترة املقبلة.
وق���ال مدير ع���ام مجموعة 
الشؤون اإلدارية في البنك وليد 
خالد الياقوت إن إدارة البنك ال 

تدخر جهدا في دعم جميع األنشطة 
التي من شأنها تدعيم أواصر اللقاء 
والتواصل بني املوظفني وتوثيق 
عالقاتهم الشخصية مبا ينعكس 
ايجابا على بيئة العمل الداخلية 

وبالتالي على عمالء البنك.
وأضاف ان فكرة جتهيز قاعة 
الس���تقبال الراغبني من موظفي 
البنك حلض���ور مباريات كأس 
العالم خارج أوقات العمل الرسمية 
تصب ف���ي هذا االجت���اه كونها 
فكرة تعمل على جمع املوظفني 

ملتابعة واحدة من أهم البطوالت 
العاملية. 

وأوضح ان التوجه العام حاليا 
في مختلف أنحاء العالم هو فكرة 
املشاهدة اجلماعية حيث تنتشر 
الشاشات العمالقة في كل مكان 
إلى جان���ب توفير األجواء التي 
تشبه أجواء املالعب باستخدام 
التقني���ات املختلفة والتي تزيد 

من احلماسة والتشجيع. 
وأكد ان إدارة البنك حرصت 
على توفير األجواء احلماس���ية 

املطلوبة في مثل هذه البطوالت 
الى جانب توفير أحدث التقنيات 
التي تزيد من حماسة اجلمهور 
أكثر  املباريات  وجتعل مشاهدة 

متعة.
وأش���ار الى أنه سيتم أيضا 
إجراء بعض املسابقات وتوزيع 
الهداي���ا واجلوائ���ز القيمة على 
املشاركني في حضور املباريات إلى 
جانب حرص املسؤولني ومديري 
البنك على حض���ور جانب من 
هذه املباريات مستقبال في اطار 

حرصهم على التواصل االجتماعي 
مع املوظفني في واحدة من أكثر 

الرياضات شعبية في العالم.
اجلدير بالذكر ان هذه اخلطوة 
التي تعتبر األولى من نوعها على 
مستوى مؤسسات القطاع اخلاص 
الكويتي تأتي استكماال خلطوة 
أخرى قام به���ا البنك أيضا من 
خالل توفير كروت اشتراك في 
احملطة الفضائية الناقلة ملباريات 
كأس العالم بأسعار مدعمة جلميع 

موظفي البنك.

موظفو »بوبيان« على موعد مع مشاهدة مباريات كأس العالم وليد الياقوت يقص شريط افتتاح القاعة اجلديدة

بقلم: 
د. وليد عبد الوهاب الحداد

»التجاري« يعرض خدماته المصرفية في »ناقالت النفط«
الشركة أيضا شرحا وافيا عن 
المزايا التي يحصل عليها حاملو 
التج���اري االئتمانية  بطاقات 
وأصحاب الحسابات المختلفة 

لدى التجاري.
الزي���ارة  ه���ذه  وتأت���ي 
ضمن برنام���ج الزيارات التي 
المبيعات  تقوم به���ا وح���دة 
ف���ي البنك لمختل���ف الجهات 
الحكومية والشركات الوطنية 
 الكب���رى التي تح���رص على 
توظيف وتطوير ودعم العمالة 
الوطنية، وم���ن اجل تعريف 
موظفي تلك الجهات بالخدمات 
التي يوفرها التجاري وحرصه 
على التواجد مع العمالء أينما 
تواجدوا من خ���الل مثل هذه 
الزيارات، ومن خالل ثاني أكبر 
شبكة فروع مصرفية متكاملة 

في الكويت. 

في إطار تعزي���ز وتطوير 
التواص���ل م���ع العمالء ضمن 
خطة تسويقية شاملة تهدف 
العمالء  إلى تعريف جمه���ور 
بالمنتجات والخدمات المصرفية 
المتكاملة الت���ي يقدمها البنك 
التج���اري، قام فري���ق وحدة 
المبيع���ات المباش���رة التابع 
لقس���م التس���ويق والبحوث 
الكويتي  التج���اري  البنك  في 
بالتواجد في المبنى الرئيسي 
لشركة ناقالت النفط الكويتية 
لمدة أسبوع، حيث قام الفريق 
بعرض الحس���ابات المتوافرة 
لدى البنك على موظفي الشركة 
ومنها حساب الريادة الذي يوفر 
مجموعة من المزايا والخدمات 
لش���ريحة محددة من العمالء، 
وكذلك حساب الشباب وحساب 
النجم���ة  @Tijari وحس���اب 

لدى العديد من المحالت ومنافذ 
البيع.

الفري���ق لموظفي  وق���دم 

والتي تشمل خدمة التأمين أثناء 
الس���فر وبرنامج الخصومات 
المتوافر على بطاقات التجاري 

وحس���ابي األول إضاف���ة إلى 
العروض التسويقية المتوافرة 
على بطاقات التجاري االئتمانية 

جناح البنك التجاري في مقر شركة ناقالت النفط الكويتية


