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  «الكويت الدولي» يقدم عروضًا 
تنافسية في المعرض

  
  يشــــارك بنك الكويت الدولي اليوم في معــــرض الكويت الدولي 
للســــيارات، الذي تنظمه شــــركة معرض الكويت الدولي على ارض 
املعارض الدولية مبشرف، في صالة رقم ٨ جناح رقم ١٣ـ  ١٤ وتستمر 
فعالياته حتى ١٨ اجلاري. وقال بيان صادر عن «الدولي» ان مشاركة 
البنك في املعرض تستهدف خلق مزيد من الفرص للتواصل مع العمالء 
وتسويق منتجات البنك، وخصوصا منتج مرابحات السيارات، حيث 
يقدم مرابحات بأســــعار تنافسية وعروض خاصة من شركات تأمني 
باإلضافة إلى خصومات مميزة من كبرى شركات خدمات السيارات، 
كل هذا وأكثر يقدمه «الدولي» في جناحه اخلاص بصالة ٨. وأوضح 
«الدولي» أن منتج مرابحات السيارات من األدوات التمويلية املوافقة 
ألحكام الشريعة اإلســــالمية التي يقدمها لعمالئه، وتشمل السيارات 
اجلديدة واملســــتعملة، وذلك من خالل الــــوكاالت ومكاتب ومعارض 
السيارات والشركات املعتمدة لدى «الدولي». وتقدم مرابحات السيارات 
تسهيالت ائتمانية للكويتيني، ومواطني دول مجلس التعاون، واملقيمني 
العاملني بالقطاع احلكومي والشركات املساهمة والشركات ذات املالءة 
املالية، ويكون احلد األدنى للراتب ٢٠٠ دينار كويتي، ويبدأ التمويل من 
١٫٠٠٠ دينار وبحد أقصى ١٥٫٠٠٠ دينار أو ١٥ ضعفا للراتب أيهما أقل، 

والقسط يبدأ من ٣٠ دينارا، وبحد أقصى ٥ سنوات ملدة التمويل. 

 .. و«السور لتسويق الوقود» 
  تعلن رعايتها الفضية للمعرض

  
  أعلنت شــــركة السور لتسويق الوقود عن مشــــاركتها ورعايتها 
الفضية ملعرض الكويت الدولي للسيارات الذي تقيمه شركة معرض 
الكويت الدولي. وقال مدير أول التسويق واملبيعات في الشركة سالم 
احلساوي ان معرض الكويت الدولي للسيارات يحظى بأهمية خاصة 
نظرا ملشــــاركة العديد من املؤسسات والهيئات احلكومية والشركات 
والوكالء احملليني للســــيارات مبختلف أنواعها، الفتا إلى أن املعرض 
يعد إحدى التظاهرات املهمة التي حترص «السور» على املشاركة فيها 
بصفة مستمرة، مؤكدا أن تواجد «السور» في هذا املعرض يأتي انطالقا 
من استمرار الشركة في توفير خدماتها املختلفة واملتطورة جلمهور 
املســــتهلكني.  وأضاف احلســــاوي في تصريح صحافي أن مشاركة 
«السور» في معرض سيارات ٢٠١١ تأتي انطالقا من قناعة الشركة بأن 
التزود بالوقود يعد مطلبا أساسيا جلميع جمهور املستهلكني وقائدي 
السيارات السيما مع ما توفره الشركة من خدمات متميزة وعروض 
متقدمة للعمالء في جميع املناطق املنتشرة عليها محطات «الفا» للتزود 
بالوقود، مؤكدا استمرار مشاركة «السور» في تلك الفعاليات للتعرف 

على متطلبات املستهلك الكويتي في مجال التزود بالوقود.
 

 .. و«بوبيان» يعرض خدماته في المعرض 

 .. و«المال وبهبهاني» تطرح فيات ٥٠٠ في المعرض

 عروض خاصة واستعراضية تقدمها الجهات المشاركة على أرض المعارض حتى ١٨ الجاري

  الهارون يفتتح اليوم معرض الكويت الدولي للسيارات
 تزيد على ١٠ ماليين دوالر

  «بيتك»: ١٤٪ أرباحًا رأسمالية من تسييل
   صندوق عقاري يعمل باإلجارة في تركيا

 «أمريكان ماترس» تفتتح فرعها األول في مصر

 قامت شـــركة أمريكان ماترس الكويت مؤخرا 
بافتتاح الفرع اخلامس لها في مصر برعاية سفيرنا 
بالقاهرة د.رشيد احلمد وبحضور عدد من رجال 
االعمال واالعالم هناك يتقدمهم محمد فريد خميس 
رئيس مجلس ادارة شـــركة النساجون الشرقية 
للتنمية العمرانية ومطور مشروع «البارون سنتر» 
ومن الكويت د.ناصر العجيل وفهد الهمالن وجاسم 
احلويتان وجنالء احلويتان املدير التنفيذي للتسويق 

وعالء احلبروك املدير االقليمي لفرع مصر.
  وبهذه املناســـبة صرح رئيس مجلس االدارة 
والعضو املنتدب لشركة أمريكان ماترس احلويتان 
قائال ان دخولنا السوق املصرية جاء بعد دراسة 
طويلة من اجلدوي االقتصادية الناجحة التي اخذنا 
بها هذا القرار الصائب بافتتاح أول فرع لنا في مصر 
في مركز البارون سنتر كونه يعد أول وأكبر مول 
متخصص في عالم االثاث ومستلزمات املنزل وهذا 

يعد خطوة رائدة نحو حتقيق مرحلة جديدة من 
التوسع االستراتيجي املدروس في انطالقتنا الى 

اسواق الشرق االوسط وشمال افريقيا.
  واضاف احلويتان أن هذه اخلطة التوســـعية 
اجلريئة بهدف الوصول ألكبر شريحة ممكنة من 
العمالء في الشرق االوسط وشمال افريقيا وتقدمي 
خدماتنا لهم بأفضل االشكال لذا حرصنا في الشركة 
على تقدمي مجموعة راقية من انظمة النوم الصحية 
من ارقى العالمات التجاريـــة الرائدة في صناعة 
املراتب الطبية من الواليات املتحدة األميركية وكندا 
ذات اجلودة العالية والسعر املناسب لتالئم جميع 

احتياجات االسرة حتت سقف واحد.
  وتابـــع احلويتان قائال: ان الفـــرع اجلديد في 
مصر سيطرح مجموعة رائعة من املراتب الليتكس 
الطبيعية ١٠٠٪ مبميزات فريدة ومبكونات املطاط 

الطبيعي. 

الكويتي  التمويل   أعلن بيت 
(بيتك) عن تســـييل صندوقه 
العقاري في تركيا بربح رأسمالي 
١٤٪ وبأرباح إجمالية تزيد على 
١٠ ماليني دوالر، وقد تقرر توزيع 
أرباح على املساهمني في الصندوق 
عن شهري أكتوبر ونوفمبر بنسبة 
١٠٪ سنويا، وبذلك يكون املستثمر 
قد حصل على توزيعات إجمالية 
على مدى ٦ سنوات، وصلت إلى ما 
يزيد على ٧٠٪ باإلضافة إلى رأس 
املال، مما يؤكد جناح السياسة 
االستثمارية املستمرة لـ «بيتك» 
التي تعتمد التخطيط الســـليم 

واملتابعة الدقيقة الحتياجات األسواق وتطوراتها 
وتصميم املنتج املناسب لذلك.

  وقال مدير إدارة اخلدمات املالية اخلاصة طالل 
النصف في تصريح صحافــــي، إن التخارج من 
الصنــــدوق عملية ناجحة وجيدة العائد في هذا 
الوقت، وقد جاءت بعد انتهاء فترة عمل الصندوق 
املقررة سلفا خلمس سنوات، وبزيادة عام واحد 
حيث مت إنشاء الصندوق في عام ٢٠٠٤، مشيرا 
إلى أن نتائج التخارج تؤكد خبرة «بيتك» ومتيز 
الفرص االستثمارية التي يطرحها لعمالئه باإلضافة 
إلى جدوى االســــتثمار في السوق التركي حيث 
تتوافر مجاالت عديدة، متنوعة العائد ومتزايدة 

القيمة على املديني املتوسط والبعيد. 
  وأشار النصف إلى أن «بيتك» يدرس االستثمار 
في مشاريع ومجاالت داخل السوق التركي من خالل 

صناديق تعمل في مشاريع البني 
العقاري  التطوير  أو  التحتيـــة 
أو الطاقـــة أو قطاع الســـيارات 
التكافلي وهى مجاالت  والتمني 
مهمة وتوفر مردودا استثماريا 
جيـــدا باإلضافة إلى أنها تتعلق 
بأنشطة وخدمات متطورة حتقق 
إضافة للمجتمع وتلبي احتياجات 
فئات عديدة حيث يحرص «بيتك» 
على البعد التنموي واخلدمي في 
مشاريعه واستثماراته مع حتقيق 
أفضـــل العوائد للمســـتثمرين 

واملساهمني. 
  ونوه إلى أن الصندوق الذي 
تأســـس مبشـــاركة «بيتك» تركيا ومســـاهمني 
آخرين من الكويت وتركيا، يستثمر في تأجير 
مخازن تقع بالقرب مـــن مطار أتاتورك الدولي 
تستأجرها شركات متخصصة في مجاالت النقل 

والتخزين.
  وأكد على اســـتمرار «بيتك» في بذل اجلهود 
لتحقيق أفضل العوائد لعمالئه املستثمرين، من 
خالل فرص متميزة ذات مخاطر محدودة وعوائد 
قيمة وأصول نوعية ممتازة، تعبر عن االستثمار 
األمثل الذي يطمح إليه كل عميل، وتسعى إدارة 
اخلدمات املالية اخلاصة دائما إلى إدارة ثروات 
العمالء وتثمير ممتلكاتهم مبا يحقق للمستثمرين 
أرباحا جيدة، وميثل في نفس الوقت قيمة ايجابية 
ومساهمة نوعية متميزة في األسواق التي يتم 

االستثمار فيها. 

فخورون ومتحمسون لوصول 
فيــــات احلديثة الــــى الكويت، 
بتاريخها العريق، ففيات ٥٠٠ 
حتمل روحــــا أصيلة، جعلتها 
واحدة من أشهر سيارات التاريخ 
برغم حجمها املدمج الصغير، 
فتصميمها االنيق مازال يحمل 
التصميم االصلي  في جيناته 
للصغيرة القدمية الشهيرة ولكن 
مع خطوط أكثر عصرية ونعومة 
وبالطبع أكثر أناقة، لتكون فيات 
٥٠٠ واحدة من أجمل سيارات 
الهاتش بــــاك، صغيرة احلجم 
كاملة التجهيزات وأكثرهم لطافة 
فهي تدعوك بكل مالمحها لتبتهج 

وتتمتع باحلياة». 
  وفي ســــياق آخــــر، صرح 
مديــــر العالمــــة التجارية في 
شركة املال وبهبهاني للسيارات 
الوكيل املعتمد لسيارات فيات 
آندرو بيلي: «بأن  الكويت  في 
فيات ٥٠٠ تعتبر من الطرازات 
الرائعــــة - اجلديدة بالكامل – 
حيث جنحت فيات من خاللها في 
ارساء مستويات قياسية مبتكرة 
لشريحة السيارات الهاتشباك، 
بعد أن غدت االكثر قدرة واالكثر 
تطورا كما انها متثل قمة املتانة 
والراحة واالمان مقابل السعر، 
كمــــا مت تزويدها بأرقى انظمة 
الترفيه ونقل البيانات، سيارة 
شــــقية ذات حضور مثير البد 
أن جتربها بنفسك ونحن نتيح 
لعمالئنا الكــــرام هذه الفرصة 

لتجربتها». 

لرياضة الراليــــات احملببة لدى 
الكثيرين، حيث سيقوم الفريق 
بشرح إجنازاته الرياضية طوال 
مســــيرته، وكيف ساهم في رفع 
اســــم الكويت عاليا في احملافل 
الدوليــــة الرياضيــــة العديد من 
النجادي عن  املرات، ويكشــــف 
مفاجآتــــه جلمهور زوار معرض 
الكويت الدولي للسيارات، حيث 
ســــيمنح الكثيرين منهم فرصة 
اإلثارة واملتعة في ممارسة رياضة 
الراليــــات عبر جهــــاز احملاكاة 
(سميليتر) الذي يتم عرضه في 
جناح الفريق باملعرض الى جانب 
عدد من مناذج سيارات السباقات 
الكثيــــرون  الدوليــــة ليعيــــش 
من الــــزوار التجربة كاملة على 
الدولية خالل  املعــــارض  أرض 

املعرض.
  هذا وتضم قائمة املشــــاركني 
فــــي املعرض كوكبــــة من وكالء 
السيارات وشركات بيع السيارات 
التمويلية  والبنوك واملؤسسات 
وشركات التأمني وشركات اإلجارة 
وشركات إكسسوارات السيارات 

ولوازمها. 

 منذ قامـــت اثنتان من أكثر 
الشـــركات جناحا في الكويت 
وهما: مجموعة املال وشـــركة 
بهبهاني للسيارات بتأسيس 
شـــراكة اســـتراتيجية تدمج 
فيها عمليـــات البيع وخدمات 
الصيانة لســـيارات كرايسلر، 
جيب ودودج في جميع أنحاء 
الكويت ٢٠٠٦، واصلت شركة 
املال وبهبهاني - الوكيل املعتمد 
لســـيارات كرايســـلر وجيب 
ودودج في الكويت، جناحاتها 
التوســـع واالنتشار على  في 
جميع االصعدة، واستمرت في 
حتقيق أعلى مستويات خدمة 
الشـــركة  العمالء كما جنحت 
في كسب ثقة عمالئها بفضل 
تاريخها وخبرتها الطويلة التي 

أصقلتها السنون.
  واليوم يعـــد اطالق اجليل 
اجلديد من فيات - الســـيارة 
فيـــات ٥٠٠ - احدى مفاجآت 
شركة املال وبهبهاني للسيارات 
- في جناح الشركة في معرض 
السيارات ٢٠١٠ مبشرف - بعد 
٥٠ عاما من اطالقها االول، وبهذا 
االجناز اجلديد تتوج شركة املال 
وبهبهاني للســـيارات سلسلة 
جناحاتها التي بدأتها منذ عام 
٢٠٠٦، ويشار الى أن فيات هي 
خامس عالمـــة تنتجها فيات 
بعد كرايســـلر ودودج وجيب 
وشـــاحنات رام، التي تنتجها 
الشركة االيطالية العمالقة منذ 

استحوذت على كرايسلر. 

 حتت رعاية وزيــــر التجارة 
والصناعة احمد الهارون، تشهد 
ارض املعارض الدولية مبشرف 
اليــــوم االفتتاح الكبيــــر لدورة 
جديدة في سلسلة دورات معرض 
الذي  الدولي للسيارات  الكويت 
تقيمه وتنظمه شــــركة معرض 
الدولي مبشاركة وكالء  الكويت 
السيارات املعتمدين في الكويت 
ألشهر املاركات العاملية ومجموعة 
من البنوك واملؤسســــات املالية 
وشــــركات اإلجــــارة والتأمــــني 
واإلكسسوارات ولوازم السيارات، 
حيث تشمل كال من: بيت التمويل 
الوطني،  الكويت  الكويتي، بنك 
شركة السور لالستثمار، شركة 
األولوية لإليجار، شــــركة بيت 
اإلجارة القابضة، شركة املشروعات 
التنموية، شركة اخلليج للتأمني، 
شركة يوسف احمد الغامن، شركة 
غلف إكسبريس، شــــركة غزال 
للتأمني، شــــركة بريتش سنتر 
حلماية وتلميع السيارات، مجموعة 
اجلمعة إنترناشيونال، املجموعة 
العربية للســــيارات،  مؤسســــة 
محمــــد ناصر الســــاير وأوالده، 

اجلديد على توفير أفضلها تبعا 
ملواصفات ومعايير دقيقة نسعى 
من خاللها الى متييز عمالئنا من 
مالكي سيارات فيات مع توفير 
قطع الغيار وخدمة الدعم الفني 
وخدمة ما بعــــد البيع وهو ما 
الذين نتواصل  يعرفه عمالؤنا 
معهم باستمرار من خالل العديد 
من املناســــبات واملبادرات ذات 

القيمة املضافة».
   واكــــد أبوشــــعبان: «نحن 

(راع ذهبي) وشركات بيت اإلجارة 
القابضة وشــــركة السور للوقود 
الســــور لإلجارة (راع  وشــــركة 

فضي).
  وتستعد اجلهات املشاركة إلبراز 
أحدث ما أنتجته مصانع السيارات 
في العالم، فيمــــا تخطط بعضها 
لتقدمي العروض اخلاصة والعروض 
االســــتعراضية مبناســــبة إقامة 
أقدم املعارض  السيارات  معرض 
التــــي دأبت على إقامتها شــــركة 
الدولي واعتاد  الكويــــت  معرض 
املواطنــــون على زيارته منذ اكثر 

من ٤٠ عاما مضت.
العروض االستعراضية    ومن 
التــــي ســــيتابعها زوار معرض 
الســــيارات عروض فريق الكابنت 
مشعل النجادي لرياضة احملركات 
باعتباره بطل الشرق األوسط لـ ٤ 
سنوات في بطولة الشرق األوسط 
للراليات. ويقول النجادي انه سعيد 
لتواجده وسط هذا التجمع الرائع 
الســــيارات  الذي يضمه معرض 
حتت ســــقف واحد، حيث ستتاح 
له ولفريقه الفني الفرصة لاللتقاء 
مع قطاع كبير من اجلماهير احملبة 

واسلوب حياة عمالئنا ويرضي 
اذواقهم، كمــــا حرصنا على أن 
يتم تصميم املعرض وفق احدث 
نظريات التصميم الداخلي التي 
 VIP تضمن اخلصوصية وخدمة
الشخصية بغية تقدمي خدمات 
أفضل لعمالئنا، فسيارات فيات 
من السيارات االوروبية املميزة 
وحتتــــاج هذه الســــيارات الى 
خدمات صيانة متخصصة سوف 
يعمل مركــــز اخلدمة والصيانة 

جتهيزا لديكورات أجنحتها واختيار 
أفضل سبل العرض ملنتجاتها من 
ســــيارات وغيره، حيث ســــيقام 
املعرض بالصاالت أرقام ٥ و٦ و٧ 

و٨ ويستمر حتى ١٨ اجلاري.
  وقد اجتذب املعرض لرعايته 
مجموعــــة من البنوك وشــــركات 
اإلجارة واملؤسســــات التمويلية، 
حيث شملت قائمة الراعني للمعرض 
كال من: بنك الكويت الوطني وبيت 
التمويل الكويتي (رعاية بالتينية ) 
املنار للتمويل واإلجارة  وشركة 

  وبهذه املناسبة، قال مساعد 
املدير العام للمبيعات والتسويق 
للشركة ماهر أبو شعبان: «نقدم 
االن أحدث موديــــالت فيات - 
السيارة فيات ٥٠٠ - في خطوة 
أولى نتبعها بالعديد من املوديالت 
اجلديدة التي تتناسب مع جميع 
احتياجــــات عمالئنا، كما نعتز 
باستثمارنا اجلديد وتطوير أحدث 
املرافق املكملــــة له من معرض 
سيارات عصري وانيق يتناسب 

التجارية،  التســــهيالت  شــــركة 
شركة السيارات الكويتية للتجارة 
ـ الزياني، شركة عبدالرحمن البشر 
الكاظمي، شركة بهبهاني للسيارات، 
شركة خدمات ومعدات الطوارئ، 
شركة علي الغامن وأوالده للسيارات، 
مجموعة شركات املال، مجموعة املال 
وبهبهاني للسيارات، شركة السور 
للوقود، شركة الروضان جلوبال، 
شركة أعيان لإلجارة واالستثمار، 
شــــركة املجموعة العاملية األولى 
للسيارات، مؤسسة النجم الثالثي 
للدراجات النارية، شركة الشايع 
والصقر، شركة جلوبل فنجر، بنك 
الكويت الدولي، شركة بروفشونال 
كوول، شــــركة مطوع والقاضي 
احملدودة، املنار للتمويل واإلجارة، 
شركة القرين للتجارة، شركة بحرة، 
بنــــك بوبيان، بنك اخلليج، هوبر 

أوبتك.
  وقد أمتت الشركات واجلهات 
املشــــاركة اســــتعداداتها ترقبــــا 
لالفتتــــاح الكبيــــر فيما شــــهدت 
صاالت أرض املعارض الدولية على 
مدى األيام القليلة املاضية ورش 
عمل متواصلة من قبل املشاركني 

الرائعة تنتظر زوار املعرض الذي 
يســــتمر حتى ١٨ ديسمبر والتي 
ميكنهم التعرف عليها من خالل 

زيارتهم جلناح البنك.
  وكان القناعي قــــد وقع عقد 
املشاركة بحضور مساعد مدير 
التسويق ملعرض الكويت الدولي 

مشعل محمد الراشد.
  وردا على سؤال حول مشاركة 
البنك في املعرض قال القناعي ان 
معرض الســــيارات الذي تنظمه 
شــــركة معرض الكويت الدولي 
يعتبــــر من أهم االنشــــطة التي 
يحرص الكثير من وكالء السيارات 
على التواجد من خاللها لعرض 
أفضل ما لديهــــم وهو أيضا من 
التي تســــتقطب آالف  املعارض 

الزوار على مدى أيامه.
  وأضاف «لألســــباب السابقة 
وغيرهــــا من االســــباب االخرى 
التي تتعلق ببنك بوبيان وخططه 
التسويقية فإننا حريصون على 
املشاركة ورعاية حدث مثل معرض 
الفرصة االفضل  السيارات ألنه 
لنا لنطلع اجلمهور على خدماتنا 
التمويلية وما ميكن ان نقدمه لهم 

بهذا اخلصوص».

واألحجام إلى أكثر من ١٢٠ مليون 
دينار كويتي (حوالي ٤٢٠ مليون 
دوالر) خالل الربع الثالث من ٢٠١٠ 
وفق ما تشير أرقام املبيعات في 

معظم وكاالت السيارات.
  وأكــــد القناعــــي ان مــــا جاء 
بــــه التقرير إمنا يشــــكل عالمات 
ومؤشــــرات ايجابية للحالة التي 
ميكن ان يكــــون عليها قطاع بيع 
املقبل،  العــــام  الســــيارات خالل 
وهو مــــا يتطلب جهودا مضاعفة 
من جهات التمويل ومن بينها بنك 
بوبيان الذي سيعمل على تطوير 
مجموعة من املنتجات واخلدمات 
التمويلية املخصصة لهذا القطاع 

الهام واحليوي. 
  وحول ما سيقدمه البنك خالل 
القناعــــي ان بنك  قــــال  املعرض 
بوبيان لديه مجموعة مميزة من 
التمويل االسالمي بنظام املرابحة 
والتي يقدمها للراغبني في اقتناء 
سيارة جديدة، مشيرا الى احلمالت 
والعروض التي ســــبق ان نظمها 
البنك مع عدد من وكالء السيارات 
في الكويت والتى القت اقباال كبيرا 

بسبب متيزها.
  واضاف ان العديد من املفاجآت 

 أكد مدير عام مجموعة اخلدمات 
املصرفيــــة والدعم املصرفي في 
بنك بوبيان ناظم القناعي أهمية 
السيارات  إقامة معرض  توقيت 
كونه ميثل احد أهم املؤشرات على 
عودة االنتعاش مرة أخرى لواحد 
من أهم القطاعات االقتصادية وهو 
قطاع السيارات، موضحا ان بنك 
بوبيان حريص دائما على تنويع 
وتطوير اخلدمات واملنتجات التي 
يقدمها لهذا القطاع حتديدا بسبب 

أهميته املتزايدة.
  جاء ذلك في إطار اعالن بنك 
بوبيان عن مشاركته في معرض 
الذي تنظمه شركة  الســــيارات 
معرض الكويت الدولي وينطلق 
اليوم مبشاركة مجموعة مميزة 
السيارات وشركات  من شركات 

التمويل وغيرها.
  وأشــــار القناعي الى التقرير 
الــــذي أعدتــــه وحــــدة البحوث 
البنك  والدراسات والتقارير في 
والــــذي اوضــــح ان بداية ٢٠١٠ 
شهدت انتعاشة واضحة في أعداد 
السيارات املســــجلة في الكويت 
حتى ان أعدادها في النصف األول 
من ٢٠١٠ وحده تكاد تقترب من 
إجمالي املســــجل في عام ٢٠٠٩ 
بكامله لكل األنواع واألحجام، فقد 
بلغ عدد الســــيارات املسجلة في 
النصف األول من عام ٢٠١٠ أكثر 
من مليون ونصف املليون سيارة 
مقابل حوالي ١٫٤ مليون سيارة 

تقريبا في عام ٢٠٠٩ بأكمله.
  وأضــــاف ان التقرير ذكر ان 
عــــام ٢٠١٠ يبــــدو وكأنه يحمل 
أنباء ســــارة لوكاالت السيارات 
احمللية، حيث شهد الربع الثالث 
منه أعلى مبيعات على اإلطالق 
مقارنة بالفترة نفسها من األعوام 
الســــابقة ٢٠٠٧، ٢٠٠٨، ٢٠٠٩ أي 
ما قبل وأثناء األزمة، فقد وصل 
إجمالي املبيعات من كل األنواع 

 ناظم القناعي ومشعل الراشد بعد توقيع العقد
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