
اقتصاداالثنين  13  ديسمبر  2010   40
افتتاح معرض الكويت الدولي للسيارات بمشاركة نحو 40 جهة على أرض المعارض

الطبطبائي: »التجارة« تعتزم تطبيق القانون على الشركات
 التي لم تعقد عموميتها والمخفضة رأسمالها عن %75

أحمد يوسف
أك���د وكي���ل وزارة التجارة والصناعة رش���يد 
الطبطبائي عزم الوزارة تطبيق القانون واإلجراءات 
الالزمة على الش���ركات التي لم تعق���د جمعياتها 
العمومية حتى اآلن والشركات التي خفضت رأسمالها 

عن %75.
جاء ذلك خالل افتتاحه معرض الكويت الدولي 
للسيارات امس في ارض املعرض مبشرف والذي 
يشهد عروضا من أحدث السيارات لوكاالت السيارات 

في الكويت.
وقال الطبطبائي ان هناك جلنة وزارية س���يتم 
تشكيلها ملتابعة مخالفات الشركات قريبا وستتكون 
من املس���ؤولني الفنيني املعنيني في إدارة الشركات 
املساهمة وان مهمتها متابعة ورصد مخالفات هذه 
الشركات سواء التي خسرت 75% من رأسمالها او 
التي لم تعقد جمعياتها العمومية وانه سيتم تطبيق 

القانون عليها واتخاذ اإلجراءات الالزمة ضدهم.
وعما اذا كانت البورصة احد املساهمني في هذه 
اللجنة قال ان ما يعنينا في هذا األمر هو تطبيق قانون 
الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 وهو معني 

باإلشراف والرقابة عليها من قبل وزارة التجارة.
وفي رده على سؤال يتعلق مبوجة الغالء وارتفاع 
معدالت التضخم، قال الطبطبائي: »في تقديري ال 
توجد في الكوي���ت موجة غالء ومعدالت التضخم 

مازالت في حدودها الطبيعية«.
وتابع قائال: »إذا كان هناك تفاوت في مستويات 
األسعار واملعيشة في الكويت فإننا نرى ان جميع 
أنواع السيارات متاحة للجميع باختالف أنواعها، 
وش���عب الكويت يرغب دائما في تغيير السيارات 

من فترة ألخرى وبالتالي فهي ضرورية«.
وأكد ان هناك أكثر م���ن قياس ميكن به معرفة 
معدالت التضخم ومؤشراته، وليس الغذاء او السكن 
فقط هما وجه القياس بل النقل واملواصالت أيضا 
اح���د العناصر التي تؤخذ وتقاس بها مس���تويات 

ارتفاعات األسعار.
وعق���ب جولته باملعرض، ق���ال الطبطبائي ان 
السيارات أصبحت احدى ضرورات احلياة ووسيلة 
من وسائل التنقل كما ان أسلوب حياتنا في الكويت 
مازال يعتمد على اقتناء الس���يارة للعمل وغيرها 
ومنط احلياة التي ال غنى فيها عن السيارة، مؤكدا 

ان استهالك السيارة في الكويت أصبح سريعا جدا 
مقارنة ببعض الدول.

وقال ان أس���عار السيارات في املعرض مناسبة 
وتتماشى مع جميع فئات املجتمع وأدعو اجلميع 
لزيارته واألهم من ذلك ان تكون مواصفات السيارات 
متطابقة مع املواصفات اخلليجية وان تكون وسائل 

األمن والسالمة متوافرة في السيارات.
يذكر ان املعرض يشارك فيه أكثر من 40 شركة 
من ش���ركات ووكالء سيارات، وهو يعرض آخر ما 
وصلت اليه صناعة الس���يارات وأحدث املوديالت 
باالضافة الى قطع غيار الس���يارات وكل ما يتعلق 
مبستلزمات السيارات ويشهد املعرض تنوعا كبيرا 
من السيارات العائلية وسيارات اجليب وسيارات 
االنش���اءات والدراجات الناري���ة كذلك هناك تنوع 
في الش���ركات التي تصنع السيارات من عدة دول 
ايطاليا وأميركا وأملانيا واليابان، كما يشهد املعرض 
وجود بعض البنوك والشركات االستثمارية والتي 
تقوم بآليات التمويل والتي أكدت ان هناك نوعا من 
التسهيالت واملرابحات أيضا والتي تعتبر مناسبة 

لكل من يرغب في شراء سيارة.

قال إن الوزارة ستشكل لجنة قريباً من الفنيين والمعنيين لرصد مخالفات الشركات وتطبيق اإلجراءات الالزمة

وفي جناح »مرسيدس« يتفقد أحدث  سياراتها

الطبطبائي لدى زيارة جناح »BMW« ويبدو محمد الغامن ومحمد عبدالقادر ويوسف القطامي

»BMW« اجلديدة تستحوذ على إعجاب جمهور املعرض جناح فورد في املعرض الدولي للسيارات 2010

حسني مراد متحدثا خالل املؤمتر الصحافي لقطة تضم رشيد الطبطبائي مع حسني مراد

)محمد ماهر(..ومستمعا حلديث من قتيبة الغامن في جناح شركة يوسف أحمد الغامنرشيد الطبطبائي مفتتحا معرض الكويت الدولي للسيارات ..وفي لقطة جماعية في جناح »لكزس« ويبدو ناصر محمد الساير وفيصل الساير وفريق »لكزس«

»علي الغانم وأوالده« للسيارات تكشف النقاب 
»BMW« عن ثالثة طرازات جديدة من مجموعة

برزت ش����ركة علي الغامن وأوالده للسيارات في 
معرض الكويت الدولي للسيارات 2010 حيث كشفت 
ع����ن ثالثة طرازات جديدة تعرض للمرة األولى في 
الكويت، منها واحدة تعرض للمرة األولى على اإلطالق 
في الشرق األوسط.  وسوف يعرض الوكيل احلصري 
واملوزع املعتمد ملجموعة »BMW« في الكويت 16 طرازا 
خالل املعرض من أحدث إصدارات »BMW« وميني، 
مبا في ذل����ك BMW Vision EfficientDynamics التي 
تطل للمرة األولى في الشرق األوسط، وهي سيارة 
رياضية تضم أربعة مقاعد وتتألق بتصميم فاتن، 
وحتقق أداء باهرا وذات كفاءة ال تضاهى، تشغلها 

تكنولوجيا BMW ActiveHybrid الهجينة. 
ذلك، وسيتسنى للزوار مشاهدة BMWX3 اجلديد، 
الذي من املنتظر أن يطلق في الكويت أوائل عام 2011، 
والذي يعرض للمرة األولى في الكويت أيضا، ويشكل 
اجليل الثاني من سيارة النشاط الرياضي متوسطة 
 ،»BMW« احلجم، أحد أبرز مقومات منصة مجموعة
وقد استحوذ على مجموعة كبيرة من املقاالت املشجعة 

نظرا إلى تصميمه اجلديد واحملسن. 
ومن السيارات األخرى املعروضة نذكر مجموعة 
 ،M X6 اجلديدين إضافة إلى X6و X5 الشهيرة مع X

السيارة رباعية الدفع املستمر التي توفر أداء بارزا، 
وخصائص قيادة دينامية، وتصميما رياضيا وجودة 
عالية لطاملا الزمت سيارات BMW M، ويتمتع الطراز 
مبح����رك M Twin Power Turbo املطور حديثا عالي 
األداء واملؤلف من 8 أسطوانات بشكل V ليولد 555 
حصانا عند سرعة محرك تبلغ 6000 دورة بالدقيقة 
وقدرة على التسارع من 0-100 كم بالساعة في غضون 
4.7 ثوان مع سرعة قصوى محددة إلكترونيا تبلغ 

250 كلم بالساعة.
من ناحية أخرى، لن يخيب أمل عشاق ميني على 
اإلطالق إذ س����يتم عرض ميني كونترميان، سيارة 
ميني اجلديدة املزودة بأربعة أبواب في الكويت للمرة 
األولى على اإلطالق، .  وبهذه املناسبة علق املدير العام 
لشركة علي الغامن وأوالده للسيارات يوسف القطامي 
قائال: »يشكل معرض الكويت للسيارات فاعلية ممتازة 
التنظيم وعاملية املس����توى بني معارض السيارات 
التي تق����دم الفرصة املثالية لعرض أحدث منتجات 
التكنولوجية حتت  مجموعة »BMW« والتطورات 
سقف واحد. ويسرنا أن نكون البلد األول في الشرق 
 BMW Vision EfficientDynamics األوسط الذي يعرض

وBMWX3 على اجلمهور.

»فورد« تسّرع خطواتها في تقديم منتجاتها الجديدة
وتتوقع نموًا بنسبة 30% في دول التعاون

املدمجة األولى من نوعها لدى فورد 
والتي تعت����زم التنافس في الفئة 

الصغيرة من خاللها.
وأكد على مواصلة اجلهود في 
حتسني نوعية املنتجات واخلدمات 
والتدريب والتطوير بهدف عكس 
مجم����ل مقاييس ف����ورد العاملية 

واحلصول على رضا العمالء.
وفي ختام كلمته، أكد على ان 
االستثمارات واجلهود التي تبذل 
حتما ستعود بنتائج ايجابية، وكلنا 
أمل في العام 2011، والذي نتوقع 
مالحظة عمالئنا مساعينا واملنافع 
التي يحصل����ون عليها من خالل 

سيارات فورد. 

حيث اجلودة التي تعتبر الرائدة في 
قطاع السيارات في السوق احمللي، 
الديناميكي  التصمي����م  من حيث 
اجلذاب والتقنيات التي تنفرد بها 
فورد واالبتكارات التي توفرها على 

طرازاتها اجلديدة.
وأكد على ان فورد في حركة 
دائمة، وكذلك املجموعة العربية 
للسيارات، حيث نتابع االستثمار 
في توس���يع نطاق خدماتنا من 
اجل توفير أعلى درجات خدمة 
العمالء على صعيد الدولة ولكي 
نواكب النمو في قاعدة عمالئنا 
في الس���وق احمللي، وأشار إلى 
ان املجموعة العربية للسيارات 

حققت قفزة نوعية من حيث جودة 
منتجاته���ا واحترافية خدماتها 
وفريق العمل الذي س���اعد على 
حتقيق منو بنس���بة 10% خالل 
2010، في حني لم يقابل السوق 

احمللي منوا ملحوظا.
وب����نينّ ان ماركة فورد أضحت 
تتطور بس����رعة كبي����رة ويظهر 
األمر جليا في املنتجات اجلديدة 
والطرازات الت����ي نرها اليوم في 
املعرض بدءا من فورد ايدج 2011 
اجلديدة كليا وطراز موستاجن للعام 
2011 املزودة مبحركني من اجليل 
اجلديد V6 و V8وطراز لينكولن ام 
كيه اكس باإلضافة الى فورد فيغو 

أفض����ل، عندما نق����دم منتجاتنا 
اجلديدة في املنطقة، حيث تعتبر 
كل من فورد إيدج اجلديدة للعام 
2011، وموستاجن اجلديدة مبحركيها 
ولينكولن »أم كيه أكس« سيارات 
رائدة كل واح����دة في فئتها وهي 
تتميز بتطورات مذهلة في اجلودة 
والتقنيات. نح����ن على ثقة بأنها 
س����تلقى إعج����اب اجلمي����ع على 

الفور«.
وم����ن جانبه، ق����ال مدير عام 
التسويق واملبيعات في املجموعة 
العربية للسيارات حمد محمد الوزان 
وشركاه محمد صالح خزام ان فورد 
حققت نقلة نوعية في منتجاتها من 

توقعت »فورد الشرق األوسط« 
أن تنهي العام 2010 بنجاح كبير 
بفضل ارتفاع مبيعاتها بنسبة %30 
في دول مجلس التعاون اخلليجي 

مقارنة بالعام املاضي.
وخ����الل كلمت����ه ف����ي املؤمتر 
الصحافي الذي عقدته الشركة امس، 
قال املدير العام التنفيذي للمبيعات 
في فورد الش����رق األوسط حسني 
مراد: »تواصل فورد منوها الهائل 
في املنطقة ويس����رني القول أننا 
نعتبر اآلن إحدى املجموعات األكثر 

جتددا وحداثة على اإلطالق«.
ومن جانبه قال املدير التنفيذي 
لشركة فورد الشرق األوسط الري 
براين: »من الواضح أن فورد تقطف 
في املنطقة ثمار استراتيجية فورد 
املوحدة العاملية One Ford، حيث 
أننا نلمس بوضوح نتائج التحول 
اإليجابي الذي طال منتجاتنا إلى 
جان����ب جودة مارك����ة فورد التي 
تتصدر فئتها واالبتكارات الفريدة 
التي نطرحها، وكل هذا اليزال ينال 
إعجاب اخلبراء واملستهلكني على 

حد سواء«.
وتابع مراد قائال: »بشكل عام، 
حققت فورد جناحا كبيرا هذا العام 
فيما اكتسبنا املزيد من احلصص 
في الس����وق واس����تمرت جهودنا 
الهادفة إلى التفوق في هذا املجال 
عامليا وإقليميا. والقادم سيكون 
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خالد السبيعي وموظفو »الوطني« في لقطة جماعية في جناح البنك
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الطبطبائي يشيد بدور »بيتك« 
في تمويل السيارات

»بيتك« يكرم الطبطبائي

جناح »الوطني« في املعرض

أشاد وكيل وزارة التجارة 
والصناعة رشيد الطبطبائي 
ببيت التمويل الكويتي )بيتك( 
ودوره الرائد في مجال السيارات 
في السوق احمللي واخلدمات 
التي يقدمها لعمالئه  املتميزة 
سواء املرتبطة بعملية البيع أو 
خدمات ما بعد البيع مثل الكفالة 
اإلضافية، وفى مجال التأجير 
مثل خدمات الصيانة والتأمني، 
منوها خ���الل زيارته جلناح 
»بيتك« ف���ي معرض الكويت 
الدولي للسيارات باملكانة التي 
يحتلها عل���ى صعيد خدمات 
التجزئة ومتويل املس���تهلك 
في مجال الس���يارات حتديدا، 
وأيض���ا العالقة املتميزة التي 
يبنيها. م���ن جانبه قال نائب 
مدي���ر إدارة الس���يارات خالد 
الظفيري إن »بيتك« يقدم من 

خالل مش���اركته في املعرض 
خدمات بيع وتأجير السيارات 
اجلديدة بعروض استثنائية 
تتوافر فقط في جناح »بيتك« 
في قاعة رقم 6، مؤكدا في هذا 
الصدد أن »بيتك« حقق اجنازات 
كبيرة عل���ى صعيد املبيعات 
م���ن خالل مش���اركته املميزة 
بالدورات السابقة، واستنادا 
إلى س���معته في هذه السوق 
التي بناها على مدار السنوات 
املاضية، حيث يعتبر معرض 
الكويت  الدولي في  السيارات 
حدثا مهما على مستوى املنطقة، 
حترص اجله���ات ذات الصلة 
بسوق السيارات واملهتمني بها 
على املشاركة في هذا املعرض 
لتسويق وترويج ما لديها من 
منتجات وخدمات في واحد من 
أكبر التجمعات اخلاصة ببيع 

السيارات واخلدمات املساندة 
لها على مستوى املنطقة«.

وأشار إلى أن »بيتك« يشغل 
حاليا مركز الريادة في سوق 
الس���يارات بني  متويل وبيع 
صناع السوق محليا، مشيرا 
إل���ى أن حف���اظ »بيتك« على 
هذه الريادة خالل الس���نوات 
املاضي���ة وتنام���ي حصت���ه 
الس���وقية باس���تمرار، يعود 
خلبرته الطويلة التي تزيد على 
ثالثة عق���ود في مجال متويل 
السيارات وشرائها وتسخير 
هذه اخلب���رة لصالح العمالء، 
إضافة إلى بناء عالقات وثيقة 
مع املوردين والوكالء احملليني، 
وانتشاره اجلغرافي املدروس 
على مستوى السوق احمللي من 
خالل سلسلة من املعارض في 

املناطق احليوية«.

.. والبنك يفوز بجائزة أفضل موقع
 على اإلنترنت لبنك إسالمي بالشرق األوسط

اعلن بيت التمويل الكويتي »بيتك« أن موقعه 
على االنترنت فاز بجائزة أفضل موقع تقني بني 
البنوك اإلسالمية على مستوى الشرق األوسط 
وذل��ك ضمن جوائز مجموع��ة درع املصارف 
االلكترونية العربية التي مت توزيعها في بيروت 
مؤخرا، وهي ثاني جائزة يفوز بها على صعيد 
التقنية في اقل من ش��هرين بعد فوزه بجائزة 
أفضل تطبيق ملشاريع مستودع البيانات املجمعة. 
وبهذه املناس��بة، قال مدير إدارة تطوير النظم 
في قطاع تكنولوجيا املعلومات في »بيتك« مزيد 
عبداللطيف املزيد في تصريح صحافي ان اجلائزة 
تؤكد متيز موقع بيتك على االنترنت الذي كان 
أول موقع لبنك اسالمي على الشبكة العاملية من 
حيث الشكل واملضمون ومستوى األداء ومعايير 
اخلدمة مثل السرعة واألمان والبساطة واملالءمة 
جلميع مستويات املستخدمني، إذ يستخدم املوقع 
أفضل األنظمة على مستوى. العالم باإلضافة إلى 
متيزه من خالل نظام آمن يتعامل مع مستويات 
متعددة من املخاطر ويضع آليات ملواجهتها، أما 
من حيث اخلدمات فان موقع بيتك على االنترنت 

يقدم نحو 150 خدمة مجانية في أنشطة متعددة 
من املصرفية والتجارية والتمويل واالستثمار 
يس��تفيد منها العمالء األفراد والشركات وهو 
ماال يتوافر ملواقع أخرى على مستوى املنطقة 
والعال��م. وأضاف املزيد أن »بيتك« يس��تخدم 
التقنية احلديثة ويعتمدها أسلوبا أساسيا ووسيلة 
ضرورية في جميع املنتجات واخلدمات وان هذه 
اجلائزة تتوج جهودا مستمرة منذ فترة طويلة 
بهدف توظيف التكنولوجيا احلديثة خلدمة العمالء 
واكتساب شرائح جديدة توسع حصة بيتك في 
س��وق التجزئة، كما أكدت موقع »بيتك« كأول 
البنوك توظيفا للتكنولوجيا في خدماته ومنتجاته، 
مش��يرا إلى أن »بيتك« يوفر من خالل موقعه 
على االنترنت خدمة جديدة كل ش��هر تقريبا، 
ويتمتع املوقع بش��مولية ف��ي األداء تعبر عن 
التكامل في خدمات »بيتك« التجارية واملصرفية 
واالستثمارية والعقارية بشكل يجعل استفادة 
العمالء من مجموع اخلدمات أسهل وأسرع وعبر 
خط��وات واحدة ومن موقع واحد مما يس��هل 

عمليات اخلدمة والصيانة واملتابعة.

إقبال كبير على جناح »الوطني« في المعرض
يلقى جناح بنك الكويت الوطني إقباال 
كبيرا من قبل زوار معرض الكويت الدولي 
للس���يارات، حيث يتمي���ز اجلناح بتقدمي 
مجموعة من العروض التمويلية احلصرية 

واملميزة جلميع فئات املجتمع. 
وتأتي مش���اركة بنك الكويت الوطني 
ورعايته البالتينية لهذا املعرض في إطار 
حرصه على تقدمي أفضل اخلدمات والعروض 
التمويلي���ة لعمالئه وتعريفه���م بأحدث 
املنتجات التي يطرحه���ا لتلبية رغباتهم 
ومتطلباتهم. ويواظب الوطني على املشاركة 
في مثل ه���ذه الفعاليات ودعمها ملا تقدمه 
من قيمة مضافة للعمالء، إلى جانب سعيه 
الدائم للتواصل واللقاء معهم واستعراض 
أحدث املنتجات واحللول التمويلية التي 

يوفرها لهم.
وقد شهد جناح البنك الوطني إقباال الفتا 
في الي���وم األول من املعرض الذي يتوقع 
أن يس���تقطب آالف ال���زوار، وذلك بفضل 
العروض املميزة التي يقدمها والتي تناسب 
كل الش���رائح االجتماعية، متيحا الفرصة 
للجميع في متلك سيارة أحالمهم عبر حلول 

متويلية تتميز بسهولتها ومرونتها.

وليد الياقوت مقدما درعا تذكارية للطبطبائي 

قال بنك بوبيان ان جناحه في 
الذي انطلقت  الس���يارات  معرض 
أنش���طته ام���س بحض���ور وكيل 
وزارة التجارة والصناعة رش���يد 
الطبطبائي، ش���هد اقباال كبيرا من 
قبل زوار املعرض الذي يعتبر من 
اهم واكبر املع���ارض املتخصصة 

للسيارات في الكويت.
وأوضح البنك في بيان صحافي 
انه خ���الل زيارته جلن���اح البنك 
تعرف الطبطبائي من املس���ؤولني 
على ابرز اخلدمات واملنتجات التي 
يقدمها البنك وفق أحكام الشريعة 
االسالمية والتى تهم قطاعات عديدة 
من املجتمع.  ومت خالل الزيارة تكرمي 
وزارة التج���ارة والصناعة ممثلة 
في الطبطبائي من خالل قيام مدير 
عام مجموعة الشؤون االدارية في 
البنك وليد خالد الياقوت بتقدمي درع 

تذكارية له بهذه املناسبة. 
وب���ني البنك ان مش���اركته في 
معرض السيارات الذي تنظمه شركة 
معرض الكويت الدولي ويس���تمر 
حتى الس���بت املقبل تأتي في إطار 
ح���رص البنك على املش���اركة في 
األنش���طة واملعارض التي جتعله 
اكثر قربا سواء لعمالئه احلاليني او 
أولئك الذين يستهدفهم في حمالته 
التس���ويقية والترويجية.  وأشار 

كما يق���دم بنك بوبي���ان أيضا 
حس���اب الراتب مبزاي���اه العديدة 
التي متنح العميل خدمة الرسائل 
القصي���رة مدى احلي���اة واخلدمة 
املصرفية عب���ر االنترنت وإعفاء 
من رسوم احلد األدنى من الرصيد 
وبرنامج خصومات وعروض مميزة 
التجارية  العديد من احملالت  على 
واملطاع���م. باإلضافة الى حس���اب 
التوفير الذي مينح العمالء أرباحا 
شهرية تنافسية وودائع بنك بوبيان 
العميل اختيار  التي متنح  الثابتة 
ما يالئمه من ب���ني وديعة الوكالة 
املرونة ووديعة املضاربة  العالية 
ذات األرباح التنافسية. ويشارك في 
املعرض ايضا الى جانب بنك بوبيان 
شركة بوبيان للتأمني التكافلي والتي 
تعتبر احدى شركات التأمني التكافلي 
التي تأسست عام 2006 برأسمال 
مصرح به وقدره 10 ماليني دينار 
حيث تقدم مجموعة واس���عة من 
املنتج���ات التأمينية جلميع فئات 
األعمال مثل احلري���ق واحلوادث 
العامة واملسؤوليات والتأمني البحري 
والطيران والتكافل العائلي والتأمني 
الصحي على أساس التأمني التكافلي 
مبا يتماش���ى مع أحكام الشريعة 
اإلس���المية حتت إش���راف اللجنة 

الشرعية للشركة.

الى ان موظفي البنك سيقوم خالل 
املعرض بعرض مختلف منتجات 
وخدم���ات البنك خاص���ة ان لديه 
مجموعة مميزة من التمويل اإلسالمي 
بنظام املرابحة والتي يقدمها للراغبني 
في اقتناء سيارة جديدة مشيرا الى 
احلمالت والعروض التي سبق ان 
نظمه���ا البنك مع ع���دد من وكالء 

السيارات في الكويت والتي القت 
اقباال كبيرا بسبب متيزها.  ويقدم 
البنك لعمالئه مجموعة مميزة من 
اخلدم���ات الش���خصية التمويلية 
املتوافقة مع أحكام  واالستثمارية 
الش���ريعة اإلس���المية ومن أهمها 
أدوات التمويل االسالمية املتعددة 
التي متنح العميل جميع احتياجاته 

املختلفة سواء كانت مواد انشائية 
أو أثاثا وهي الت���ي تتيح للعميل 
فرصة تصميم وبناء منزل أحالمه 
الى  بطريقته اخلاص���ة باإلضافة 
التي تلبي  التمويل األخرى  أنواع 
جميع احتياجات عمالئنا املختلفة 
سواء كانت سيارات، قوارب ومعدات 

بحرية أو الكترونيات. 

»بوبيان« يستقطب زوار المعرض للتعرف على أهم خدماته التمويلية

جناح املال وبهبهاني في املعرض 




