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»الوطني« يستحوذ على »الشعب الوطنية العقارية«
في صفقة بقيمة 52 مليون دينار

الصقر: المقر الجديد للبنك سيكون معلمًا من معالم الكويت وفق أرقى المواصفات العالمية

الحميدي: األرض تتضمن جميع التسهيالت لتشييد مقر رئيسي لبنك بحجم »الوطني«

يدخل فيها أرض في شرق ينوي إقامة مقره الجديد عليها 

وق���ع بنك الكوي���ت الوطني 
عقدا مع شركة الشعب الوطنية 
العقارية لالستحواذ عليها بجميع 
املادية  مقوماته���ا وعناصره���ا 
واملعنوية والتي يدخل في عدادها 
أرض في منطقة ش���رق، حيث 
ينوي البنك بناء مقره الرئيسي 
اجلدي���د عليها، وذلك في صفقة 
بقيم���ة 52 مليون دينار.  ووقع 
العقد م���ن جانب البنك الوطني 
نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة 
عصام جاسم الصقر، ومن جانب 
شركة الشعب الوطنية العقارية 
رئيس مجل���س إدارتها العضو 
املنت���دب بدر ناص���ر احلميدي، 
بحضور الرئيس التنفيذي لشركة 
الوطني لالستثمار صالح الفليج 
ونائب مدير عام الشؤون اإلدارية 
في البنك محمد اخلنيني، وذلك 

في املقر الرئيسي للبنك.
وينص العقد الذي تبلغ قيمته 
52 مليون دينار على استحواذ بنك 
الكويت الوطني على كامل أسهم 
شركة الشعب الوطنية العقارية 
بجمي���ع مقوماته���ا وعناصرها 
املادية واملعنوي���ة والتي يدخل 
في عدادها أرض متلكها الشركة 
في منطقة ش���رق، مقابل أرض 
ميلكها البنك الوطني في منطقة 
دسمان، باإلضافة إلى مبلغ نقدي 

بقيمة 22 مليون دينار. 
وسيستخدم البنك الوطني هذه 
األرض التي متتد على مساحة 6 
آالف متر مربع باإلضافة إلى أرض 
مجاورة كموقف للسيارات، لبناء 
مقره الرئيس���ي اجلديد. وعقب 

بنك الكويت الوطني في أعماله 
بات يتطلب بناء مقر جديد يضم 
البنك وأقس���امه،  إدارات  جميع 

توقيع العقد، قال نائب الرئيس 
التنفيذي للمجموعة عصام جاسم 
الصقر: ان »التوسع الذي شهده 

.. ويغلق باب االكتتاب في زيادة رأسماله اليوم
أعلن بنك الكويت الوطني ان باب االكتتاب في أس��هم زيادة 
رأس��مال البنك س��يغلق اليوم، حيث كان قد بدأ في 5 اجلاري، 
بهدف متويل خطط البنك الرامية إلى مواصلة توسعاته اإلقليمية 

وتعزيز محفظته اإلقراضية.
وقام »الوطني« باس��تدعاء زيادة رأسماله بنسبة 10% في 5 
اجلاري عبر إصدار أسهم جديدة بقيمة 100 فلس للسهم الواحد، 
مضافا إليها عالوة إصدار بقيمة 400 فلس، وذلك للمس��اهمني 
املقيدين في سجالت البنك كما في 4 اجلاري. وتأتي زيادة رأسمال 
»الوطني« متاش��يا مع خططه الرامية إلى مواصلة التوس��عات 
االستراتيجية داخل الكويت وخارجها، إلى جانب تعزيز وتنمية 
محفظت��ه اإلقراضي��ة ولعب دور أكبر في متويل املش��روعات 

االقتصادية على مستوى الكويت واملنطقة.

وهذه األرض التي تتميز مبوقعها 
في قلب احلي املالي في الكويت، 
تش���كل املوقع األمثل لتش���ييد 
املقر الرئيس���ي اجلدي���د للبنك 
الوطني الذي سيكون معلما من 
معالم الكويت من حيث الهندسة 
والتصميم وفق أرقى املواصفات 
العاملية، والذي سيعبر بوضوح 
عن املكانة التي بلغها الوطني في 
العمل املصرفي محليا وإقليميا«. 
وأضاف الصقر أن: »بنك الكويت 
الوطني رافق الكويت في مسيرتها 
االقتصادية منذ إنشائه في العام 
1952، ولع���ب دورا محوريا في 
رحلة استقاللها على املستويني 
املالي واالقتصادي، ليكون بذلك 
أول وأع���رق مصرف وطني في 
الكويت ومنطقة اخلليج العربي، 
وهذه االتفاقية ستدشن مرحلة 
جديدة من مسيرة البنك الوطني 
الذي بدأ من فرع صغير في احلي 
الق���دمي في مدين���ة الكويت إلى 
أحد أكبر بنوك املنطقة وأفضلها 
بحضور عاملي في 17 دولة«. من 
جانبه، قال رئيس مجلس االدارة 
والعضو املنتدب في شركة الشعب 
الوطني���ة العقاري���ة بدر ناصر 
احلميدي: »ه���ذه األرض تتميز 
مبس���احتها الشاسعة وموقعها 
االستراتيجي في منطقة شرق، 
التس���هيالت  وتتضم���ن جميع 
لتشييد مقر رئيسي لبنك بحجم 
البنك الوطني، ونحن مسرورون 
ألن نرى صرحا معماريا ملؤسسة 
مرموقة مثل »الوطني« يقام على 

هذه األرض«.

الصقر واحلميدي عقب توقيع العقد 


