
 51  اقتصاد  االحد  ١٩  ديسمبر ٢٠١٠ 
 على هامش ندوة «تعزيز التبادل التجاري الدولي» بحضور مسؤولي بنك «الدوحة» في جميع أنحاء العالم

 الطبطبائي: خطة خاصة بمراجعة السياسة التجارية 
  تبدأ في ديسمبر و٣٠٠ مليار دوالر استثماراتنا الخارجية

 سيتارمان: توقعات بانتعاش كبير لحركة التجارة الدولية مع الكويت خالل الفترة المقبلة  

بالنفع على االقتصــــاد والعمالء 
بوجه خاص، وان بروز دور التجارة 
العاملية ووجوب تعزيزها في الوقت 
احلالي أهــــم العناصر التي يجب 
حتقيقها لدعم الدول التي تتعرض 

للكساد.

  قوافل تجارية

لـ«بنك  املديــــر اإلقليمي    وأكد 
الدوحة» فرع الكويت، احمد يوسف 
املهزع، أن البنك سيواصل أنشطته 
االقتصادية واالجتماعية، إميانا 
منه بدوره في ســــبيل املشاركة 
املجتمعية، مشيدا باحلضور الهائل 
الفعاليــــات االقتصادية  من قبل 
وعلى رأسها د.رشيد الطبطبائي 
والذي سلمه درعا تذكارية بهذه 

املناسبة.
  وقال املهزع ان الندوة التي مت 
إقامتها حــــول «التبادل التجاري 
الدولي» تأتي من منطلق اهتمام 
البنــــك بطرح االفكار ومشــــاركة 
العمــــالء واملختصني بأهم األمور 
التي تتعلق مبســــتقبل االقتصاد 

احمللي والعاملي.
  ولفت إلى أن أهمية هذا الطرح 
ترجع إلى كون الكويت دائما محط 
أنظار القوافل التجارية من جميع 
أنحاء العالم ومنذ قدمي األزل، حيث 
تتمتع مبوقع جغرافي مميز على 
اخلارطة اخلليجية، وهو األمر الذي 
ســــيتضح أثره بشكل اكبر خالل 
الفترة املقبلــــة، وفي ظل الرؤية 
الســــامية لصاحب السمو األمير، 
واخلاصة بتحويل الكويت الى مركز 

مالي وجتاري عاملي.
  وحــــول دور «بنــــك الدوحة» 
في تعزيز الروابط التجارية بني 
املستثمرين في الكويت وقطر، بني 
املهزع ان البنك هو نافذة الكويتيني 
نحو السوق القطري، الفتا إلى أن 
الهدف من وجود البنك في السوق 
الكويتي هو دعم أواصر العالقات 
االستثمارية وتسهيل انتقال رؤوس 
األموال املستثمرة في كال البلدين، 
فضال عــــن تقدمي خدمات متميزة 

لألفراد واملستثمرين.
  وأضــــاف املهزع «ان اتســــاع 
أنحاء  الكويتية في  االستثمارات 
القطر العربي وباألخص في دولة 
قطر، هــــو الذي دفــــع البنك الى 
اإلصرار علــــى ان يكون له محل 
قدم في دولة الكويت، مشيرا الى 
ان العمــــل القطري الكويتي ميتد 
منذ تسعينيات القرن املاضي، وهو 

ليس أمرا وليد اللحظة». 

إطــــالق خطط  املتميــــز، وأيضا 
التنمية والتي ستســــتقطب من 
خاللها شركات عاملية وخليجية 
وإقليمية لالستثمار داخل الدولة 
مما سيدعم نشاط حرة االستيراد 

والتصدير.
  أمــــا فيما يتعلــــق باالقتصاد 
العاملي، فأكد سيتارمان أن األسواق 
الناشئة واملتمثلة في روسيا والهند 
والصني هي كلمة السر في مسيرة 
االقتصــــاد خالل الفتــــرة املقبلة، 
ملا تشــــهده من حتركات إمنائية 
ونشــــاطات اقتصادية من شانها 
حتويلها إلى دول صناعية وجتارية 
متميزة على الصعيد العاملي. ذلك 
باإلضافة إلى الدول الكبرى التي 
يتوقع لها أن تشهد منوا في الناجت 

احمللي اإلجمالي.
  وحول الــــدروس التي خلفتها 
لنا األزمة املالية العاملية، أشــــار 
ســــيتارمان إلى أن التركيز على 
التشريعات واإلجراءات االحترازية 
والرقابة احد أهم الدروس التي تعلم 
منها العالم خالل األزمة العاملية، 
وهي األمــــور التي لم ينتبه إليها 
االقتصاديون خالل فترة ما قبل 
الكساد والتي بدأوا استيعابها في 

الوقت احلالي.
الســــبب وراء اختيار    وعــــن 
التجارة الدولية موضوعا لندوة 
«بنك الدوحة»، لفت ســــيتارمان 
إلى أن البنك دائــــم التواصل مع 
الفعاليــــات االقتصادية مبا يعود 

التحتية  البنيــــة  التنمية علــــى 
للدولة.

  تحديات عالمية

بالرؤيــــة  يتعلــــق    وفيمــــا 
االقتصادية الشاملة وتأثيرها على 
الدولية،  التجارية  العالقات  دعم 
حتدث الرئيس التنفيذي ملجموعة 
«بنك الدوحة» ر.سيتارمان، قائال 
«ان دول العالم حتاول اآلن اخلروج 
من براثن األزمة املالية العاملية، وقد 
جنحت العديد من الدول في حتقيق 
هذا املســــعى وعلى رأسها الدول 
الناشئة والتي تضم دول اخلليج 
العربــــي التي حققــــت تصحيحا 
كبيرا فــــي مدخوالتها مع ارتفاع 
أسعار النفط عامليا إلى مستوياتها 
في فتــــرة ما قبل األزمة» وتطرق 
ر.سيتارمان إلى العالقة التي تربط 
ارتفاع معدالت التجارة العاملية من 
الطلب احمللي  ارتفاع  جهة، وبني 
على السلع االستهالكية واملوارد 
الطبيعية، الفتا إلى أن دول اخلليج 
باعتبارها من أهم منتجي الطاقة 
في العالم ستشكل ضلعا مهما في 

دفع التجارة الدولية.
  وتوقــــع أن تشــــهد الكويــــت 
انتعاشا كبيرا خالل الفترة املقبلة 
فيمــــا يتعلق مبعــــدالت التجارة 
العاملية لعدد من األسباب، تتعلق 
الكويــــت للتحول  أولهــــا برؤية 
إلى مركز مالــــي وجتاري عاملي، 
باإلضافة إلــــى موقعها اجلغرافي 

تدعمه القوانني اخلاصة باالستثمار 
 ،B.O.T األجنبــــي وقوانــــني الـــــ

واخلصخصة.
  وأشاد مبتانة األجهزة املصرفية 
الكويتية وعلى رأسها بنك الكويت 
املركزي، باإلضافة إلى اســــتقرار 
ســــوق الكويت لــــألوراق املالية، 
وفضال عن ذلك فــــإن الكويت ال 
تعبر عن كيان دولة منفصل، بل 
تتعاظم أهميتها باعتبارها عضوا 

في مجلس التعاون اخلليجي.
  وفي هذا الصدد أكد أهمية البعد 
اإلقليمي في إبراز دور الكويت عامليا، 
وتسهيل مشاركتها الفاعلة في حركة 
التجارة الدولية، خصوصا في ظل 
اتفاقيات االحتاد اجلمركي، والسوق 
اخلليجية املشتركة والتي تفرض 
حريــــة النتقال األفــــراد ورؤوس 
األموال وتسهيل ممارسة األنشطة 
االقتصادية بني الدول املنضمة إلى 
املجلس. الفتا إلى أن تنفيذ املرحلة 
األخيرة اخلاصة بتحقيق التكامل 
االقتصادي اخلليجي واملتمثلة في 
إصدار العملة اخلليجية املوحدة من 
شانها إعطاء قوة تفاوضية ومركز 
متميز لدول املجلس بني الكيانات 

االقتصادية األخرى.
  ولفت الطبطبائي إلى دور خطة 
التنمية في دعم مركز الكويت في 
منظمة التجارة العاملية، خصوصا 
مع خطط التمويل التي تصل إلى 
١٢٠ مليار دوالر خالل الســــنوات 
املقبلة، وتأثير مشــــاريع  األربع 

 محمود فاروق 
  كشــــف رئيس اإلدارة الدولية 
في بنــــك «الدوحة» كريس فيلنر 
عن حجم االرتفاع الذي شــــهدته 
العاملية خالل  التجارية  املعدالت 
السنوات األربع الفائتة، مبينا انه 
منذ عــــام ٢٠٠٥ وحتى عام ٢٠٠٩ 
شهدت صعودا بلغت نسبته حوالي 

.٪٥٤
  جــــاء ذلك علــــى هامش ندوة 
بعنوان «تعزيز التبادل التجاري 
الدولي» التي نظمها بنك الدوحة 
وحاضر فيها وكيل وزارة التجارة 
والصناعــــة رشــــيد الطبطبائي، 
التنفيــــذي ملجموعة  والرئيــــس 
الدوحــــة» ر.ســــيتارمان،  «بنك 
ورئيــــس اإلدارة الدولية في بنك 
«الدوحــــة» كريــــس فيلنر وذلك 
ملناقشة أهم ايجابيات دعم العالقات 
التجارية بــــني دول العالم وعلى 
وجه اخلصوص بني دول منطقة 
مجلس التعاون اخلليجي ومناقشة 
التحليل الفني للوضع االقتصادي 
التي أعقبت  الفترة  العاملي خالل 
األزمة املالية العاملية وما تسببت 
فيه من كساد لألسواق العاملية على 
صعيد أسواق املال وأسعار السلع 
االســــتهالكية والعقارات وكذلك 
أسعار صرف العمالت والتي متثل 
هاجسا للعديد من الدول الكبرى 

في الوقت احلالي.
  وتأتي الندوة التي نظمها «بنك 
الدوحة»، بحضور عدد كبير من 
مســــؤولي البنك على رأسهم كل 
املديريــــن اإلقليميــــني ومديري 
املكاتب التمثيليــــة لبنك الدوحة 
في كل انحــــاء العالم من منطلق 
املتواصل بتعزيز  البنك  واهتمام 
اطر التواصل والعالقات التجارية 
بني دول اخلليج بعضها البعض، 
وبني الــــدول األجنبية في االحتاد 
األوروبــــي وأميــــركا وكذلك دول 

شرق آسيا.
  وأضــــاف فيلنــــر أن التجارة 
الدوليــــة واملتعلقــــة بالصادرات 
والواردات من والى الكويت شهدت 
نشاطا ملحوظا هي األخرى خالل 
الفترة حيث ارتفعت قيمة  نفس 
الصادرات من ٦٫١ مليارات دينار، 
إلــــى ١٤٫٤ مليار دينار مبا يقارب 
٥٥٪، فيما زادت الواردات من ٣٫٢ 
مليارات دينار إلــــى ٥٫١ مليارات 

دينار.

  مستقبل الكويت

  من جهته كشــــف وكيل وزارة 
التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي 
عن خطة الكويت اخلاصة مبراجعة 
السياسة التجارية والتي من املزمع 
بدءها في ديسمبر من العام ٢٠١١، 
مبا يســــاعد على تعزيز موقعها 
بني الدول املنضمة ملنظمة التجارة 

العاملية.
الدولة  إلى أن توجه    وأشــــار 
احلالي لطرح املشاريع التنموية 
ودعم تنويع مصــــادر الدخل من 
شأنه تصحيح االختالالت الهيكلية 
في االقتصــــاد، خصوصا في ظل 
دخــــول الكويت فــــي االتفاقيات 
الدولية اخلاصة مبنظمة التجارة 
العاملية، وتنسيق القوانني اخلاصة 
بالتعريفة اجلمركية ومنع االزدواج 
الضريبي والتي أعطت دعما كبيرا 
للدولة، الفتا إلى انه على الرغم من 
ذلك التزال الكويت في حاجة إلى 

تعميق عالقاتها التجارية.
  وشــــدد على أهمية وبعد نظر 
الرؤية التي أطلقها صاحب السمو 
االمير واخلاصة بتحويل الكويت 
إلى مركز مالي وجتاري عاملي، وهو 
الذي يتماشــــى إلى حد كبير مع 
اإلمكانيات واملميزات التي تتمتع 

بها الكويت لعدد من األسباب.
  وزاد ان األهم من ذلك هي متتع 
الكويت بوفرة رأس املال، مشيرا إلى 
أن استثمارات الكويت اخلارجية 
بلغت حتى اآلن ٣٠٠ مليار دوالر، 
حيث ان االقتصــــاد الكويتي من 
االقتصادات احلرة املفتوحة التي 

 رشيد الطبطبائي متحدثا خالل الندوة  ر.سيتارمان متحدثا   كريس فيلنر متحدثا خالل الندوة

 خطط التنمية.. والعالقات الكويتية القطرية

 خدمات مصرفية جديدة لبنك الدوحة

ــى أهمية خطط الكويت  ــيتارمان عل   أكد د.س
التنموية، مشيرا الى انه ال ميكن إغفال هذه اخلطوة 
اجلادة وتأثيراتها على االقتصاد الكويتي وكذلك 
ــانها املشاركة في مثل  دول اجلوار والتي من ش

هذه املشروعات التنموية.
ــيتارمان على العالقات االقتصادية    واثني س
الكويتية القطرية، الفتا إلى أنها متتد منذ امد بعيد، 
متوقعا ان تالقي املزيد من الدعم خالل السنوات 
ــاك مبالغ هائلة تتعدى  املقبلة، خصوصا وان هن
الـ ٥٠ مليار دوالر، والتي مت تخصيصها من أجل 
ــاريع  تطوير البنية التحتية وتنفيذ عدد من املش
ــيتارمان دعوته الى  الكبيرة واحليوية. وأطلق س
الشركات الكويتية، من اجل تشجيعها للدخول في 
ــتركة مع قطر مبا يضمن تعزيز  استثمارات مش
ــدا على ان «بنك  ــتثمار املتبادل، مؤك فرص االس
ــيظل الداعم لتوطيد هذه العالقات من  الدوحة» س

خالل فروعه في كال البلدين.

  وحول توقعاته بشأن مستقبل العالقات التجارية 
واالستثمارية بني قطر والكويت خالل الفترة املقبلة، 
اشاد سيتارمان مبتانة وقوة اقتصاد كلتا الدولتني 
ومالءتهما املالية في دعم مشاريع التنموية املشتركة 

مبا يعود بالصالح على اجلميع.
  وفي إشارة له إلى العالقات القدمية بني البلدين 
في املجال التجاري، باإلضافة إلى املوقع اجلغرافي 
ــي اخلارطة اخلليجية،  ــذي تتمتع به الكويت ف ال
توقع سيتارمان أن ترتفع االستثمارات البينية بني 
البلدين بشكل كبير خالل السنوات املقبلة، خاصة 

في مجال العقار واالستثمار.
  ولفت سيتارمان إلى مشاريع التنمية التي اتخذتها 
ــة إلى التي  ــرة املاضية، باإلضاف قطر خالل الفت
ستتخذها في األعوام املقبلة واملبالغ الهائلة التي مت 
تخصيصها، عقب حصول قطر على شرف استضافة 
نهائيات كأس العالم لعام ٢٠٢٢، ستدعم بشكل كبير 

العالقات االستثمارية بني الكويت وقطر.

 أشار مدير اخلدمات املصرفية لألفراد في فرع الكويت حميد 
السلمان إلى أن هذا امللتقى يشكل خطوة مهمة ضمن خطة البنك 
ــتراتيجية في التواصل املستمر مع افراد املجتمع ونشر  االس
الفكر العلمي واملشاركة املعرفية الدائمة اضافة الى اعطاء الفرصة 
ــع االدارة العليا والتنفيذية لـ  ــى كل عمالء البنك للتواصل م ال
«بنك الدوحة». وأضاف ان «بنك الدوحة» معني جدا بالتواصل 
مع عمالئه ويهتم دائما بتقدمي القيمة املضافة الى جميع خدماته 
ــاركة املعرفة واطالع  ومنتجاته وما هذا امللتقى إال نوع من مش
ــتحدث على الساحة العاملية واإلقليمية  العمالء على ما هو مس
في مجال االقتصاد والسوق. ولفت السلمان إلى ان الندوة التي 
نظمها البنك، تأتي في الفترة التي ترتفع فيها النداءات العربية 
ــم العالقات التجارية البينية، فضال عن  واخلليجية بأهمية دع
انها مطلب عاملي يدعو اليه قادة العالم اجمع مبا يساهم في دعم 

اخلروج من األزمة املالية العاملية. 

 السلة االقتصادية

  حماية المستهلك في الكويت أصبحت ضرورة ملحة (٢ ـ ٣)
 تناولنا في املقال السابق 
أهمية حماية املســـتهلك في 
التاريخي  ديننا والتطـــور 
حلماية املســـتهلك في أمتنا 
اإلســـالمية، ثم تطرقنا بعد 
ذلـــك ملوضـــوع ملـــاذا نحن 
بحاجة إلى حماية املستهلك 
في الكويت، وفي مقالنا اليوم 
السابق  املقال  نكمل مسيرة 
ونتطرق لبقية العوامل التي 
تفرض علينا حماية املستهلك 

في الكويت: 
  ٨ - االجتاه العاملي املعاصر هو الدافع حلماية 

املستهلك:
  فمنذ إنشاء حركة رالف نادر في الواليات 
املتحدة ١٩٣٠ حلماية املستهلك، والعالم يتجه 
إلنشاء منظمات حماية املستهلك، حتى أنشئت 
املنظمة الدولية للمســـتهلك وهي متثل ٢٢٠ 
منظمة عضوا فـــي ١١٥ بلدا، ولديها أفرع في 
٧٠ بلدا على مستوى العالم، ومع هذا االجتاه 
الدولي فنحن ولألسف نســـير عكس التيار 
فاملستهلك عندنا غير محمي، واألولى دعوة 
مثل هذه املنظمة إلى الكويت ملمارسة دورها في 
حماية املستهلك واالستفادة من خدماتها والتي 

تركز على ٦ محاور في حقوق املستهلك:
  - احلق في السالمة.
  - احلق في االختيار.

  - احلق في التعويض.
  - احلق في التعليم للمستهلك.

  - احلق في بيئة صحية.
  - احلق في أن تســـمع وتشارك في وضع 

قوانني املستهلك.
  وال خـــوف مـــن وجودها فهدفهـــا حماية 

املستهلك وتثقيفه ودعمه.
  ٩- يفتقد املســـتهلك لدينا تقارير تنشـــر 
لصاحله وتوعيه باللغة العربية حول أضرار 

املنتجات واخلدمات ومدى جودتها: 
  فعندما تدخل إلى االنترنت جتد املؤسسات 
الفيدرالية األميركية والكندية تنشر تقاريرها 
حول السلع واملنتجات تعلم املستهلك بجودة 
هذه السلع واخلدمات ومدى أضرارها وال شك 
أننا نعاني فـــي الكويت من فجوة كبيرة في 
ها املجال إذ ال تكترث مؤسسات الدولة بنشر 
تقاريرها حول جودة املنتجات وتخضع متاما 
لنفوذ الشركات الكبيرة، هذا باإلضافة إلى عدم 
وجود مؤسسات متخصصة تهتم بهذا املجال، 
وفي مرة كنت عازما على شراء إحدى السيارات 
ذات الدفع الرباعي وقرأت تقريرا في االنترنت 
عنها أنها غير معمرة بالرغم من سعرها العالي 
مما جعلني أحتول إلى سيارة أخرى معمرة 
فحمدت اهللا أني قرأت مثل هذا التقرير.. فلماذا 

ال توجد لدينا مثل هذه التقارير؟!

  - موقـــع ســـالمة املرور 
الطـــرق األميركيـــة  علـــى 

 www.nhtsa.dot.gov
  - موقع ســـالمة األغذية 

 www.fsis.usola.gov
  - موقع سالمة املنتجات 

 www.cpsc.gov
  - موقـــع حماية التجارة 

 www.ftc.gov
  - موقـــع مركـــز معلومات 
 www.pueblo.gsa.gov املستهلك
الكندي  املركـــز    -موقـــع 

www.consumercouncil.org للمستهلكني
www.mysimon. موقع مقارنة األسعار -  

 com
  - موقـــع تقييم أكثر مـــن ١٥٠ ألف منتج 

www.concumerreview.com
  ١٠ - ال توجـــد لدينـــا قوانـــني حلمايـــة 

املستهلك:
  بينما أغلب دول العالم لديها قوانني حلماية 
املستهلك، ومنها دولة قريبة منا جدا، وهي دولة 
قطر التي سنت قانون حماية املستهلك رقم ٨/ 
٢٠٠٩، ويضم في مواده الـ ٣٠، حقوق املستهلك، 
والتزامات املزود، والعقوبات، واألحكام العامة،، 
وهذه دعوه منا إلخواننا أعضاء مجلس األمة 
قبل احلكومة لإلسراع في سن قانون حماية 
املســـتهلك خاصة بعد االنتهاكات الصارخة 
في اكتشاف املواد الغذائية الفاسدة من كبرى 

الشركات الكويتية.
  ١١- ال توجـــد لدينا مؤشـــرات اقتصادية 

للمستهلك:
  مثـــل Consumer Price Index، يوضـــح 
االرتفاع في األسعار في القطاعات الرئيسية 
لالقتصاد، وتعرف ويكيبيديا مؤشر أسعار 
املستهلك بأنه مقدار التغير الشهري لألسعار 
لسلة محددة من البضائع االستهالكية والتي 
تشمل الغذاء وامللبس والنقل، ويعتبر مؤشر 
ســـعر املستهلك (CPI) املؤشـــر الرئيسي 
للتضخم أو معدل التغير في األسعار، وتبني 
تقارير مؤشر سعر املستهلك (CPI) التغير 
في املؤشر الذي يقيس مجموع سعر سلة 
محددة من املنتجات واخلدمات التي يشتريها 
اجلمهور عادة، ويسمى أيضا مؤشر سعر 

تكاليف املعيشة.
  والسـؤال املهم: ملاذا ال يوجد لدينا مثل هذا 
املؤشـــر وملاذا ال تصـــدره وزارة التجارة أو 
البنك املركزي أو أي جهة لتوعية املســـتهلك 
لدينا حول التطورات في األســـعار وتكاليف 
املعيشة؟! وهناك مؤشر ثقة املستهلك، ومؤشر 
الرفاه، وغيرها من املؤشـــرات املهمة حلماية 

املستهلك وتوعيته.
 qualitykw60@hotmail.com  

 بقلم: د.وليد عبدالوهاب الحداد

 بمشاركة ٢٨ شركة وعروض حصرية للعميالت

 «بيتك»: فعالية تسويقية للسيدات تمتد ٣ أيام
 اعلن بيت التمويل الكويتي 
(بيتك) عـــن تنظيـــم فعالية 
تســـويقية كبرى للسيدات من 
عميالته ومن غير العميالت حتت 
شعار «تألقي» ملدة ٣ أيام خالل 
الفترة من ٢٠ الى ٢٢ ديســـمبر 
اجلاري، وذلك باســـتضافة ٢٨ 
شركة من أرقى الشركات واملتاجر 
الكبرى املتخصصة في تصميم 
وتقدمي خدمات ومنتجات خاصة 
بالسيدات، والتي متت دعوتها 
لتقـــدم منتجاتهـــا وعروضها 
املتنوعة لتوفر أكبر قدر ممكن 
من العروض فـــي موقع واحد 

وبشكل ميسر مع تقدمي خصومات ومزايا حصرية 
لعميالت «بيتك».

  وبهذه املناسبة، قالت مسؤولة حساب «السندس» 
بالبنك ندى الوقيان ان احلدث سيشهد طرح العديد 
من العروض احلصرية التي يقدمها «بيتك» لعميالته 
والتي تواكب كذلك العروض األخرى التي تقدمها 
الشركات واملتاجر املشاركة، حيث ستتاح الفرصة 

لهن لدخول سحب على ثالثة أجهزة آي باد.
  واضافت: «يسعى «بيتك» من خالل هذا احلدث 
الى حتقيق مجموعة من األهداف، أهمها ترسيخ 
العالقة املتميـــزة مع العميالت والتي متتد ألكثر 
من ثالثة عقود، باالضافة الى تقدمي رسالة شكر 
وتقدير من «بيتك» لعميالته على والئهن وتفضيلهن 
خدماتـــه ومنتجاته، فضال عن حرص البنك على 
استقطاب شرائح جديدة في الوقت الذي يعتبر فيه 

السيدات استراتيجية  شريحة 
بالنســـبة له باعتبـــاره البنك 
االقليمـــي الوحيد الـــذي يقدم 
خدمات مصرفية للسيدات من 
خالل فروع خاصة بهن، في ذات 
الوقت يساهم احلدث في الترويج 
ملنتجـــات الشـــركات الوطنية 
واحداث حالة مـــن الرواج في 

السوق احمللية».
انـــه بجانـــب    واوضحـــت 
العـــروض التجارية، ســـتتاح 
الفرصـــة لعميـــالت «بيتـــك» 
والشـــرائح االخـــرى من غير 
العميالت، لالطـــالع على باقة 
اخلدمات واملنتجات التي يقدمها البنك لعميالته 
واملزايا احلصرية املرتبطة بها، واستراتيجيته جتاه 
هذه الشريحة الهامة من املجتمع من خالل تواجد 
مسؤولي البنك على مدار أيام املهرجان للرد على 
استفسارات وتساؤالت العميالت حيث ينسجم هذا 
املهرجان مع السياسة التسويقية لـ «بيتك» والتي 
تضع املرأة في طليعة أولوياتها اميانا بأهمية أن 

حتصل على أفضل مستويات اخلدمة.
  ويعد مهرجان «تألقي»، املبادرة التســـويقية 
االولى من نوعها في الكويت على هذا املســـتوى، 
ويأتي ضمن سلســـلة من النشاطات التسويقية 
التي ينظمها «بيتك» لعمالئه عموما وبشكل خاص 
من شريحة السيدات حيث يحتفظ «بيتك» بحصة 
متميزة في هذه السوق ويســـعى دوما للحفاظ 

عليها وتنميتها. 

 ندى الوقيان 

 (محمد ماهر) لقطة جماعية ملسؤولي البنك يتوسطهم رشيد الطبطبائي 


