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)متين غوزال(حضور كبير من رجال األعمال الذين حرصوا على متابعة ندوة »الوطني«

لقطة جماعية للوفد التركي مع ممثلي بنك الكويت الوطني تتوسطهم شيخة البحر

من اليمني: د.الياس بخعازي وشيخة البحر ومازن الناهض خالل ندوة »الوطني«

في ندوة استعرض فيها »الوطني« المشروعات التنموية أمام مسؤولي كبريات الشركات التركية

البحر: توقعات باستثمار 110 مليارات دوالر في المشاريع اإلنشائية حتى 2035
هاندا: البنك يتطلع إلى توفير كل الخدمات المصرفية التي تحتاجها الشركات التركية
بخعازي: الحكومة تسعى إلقرار سلسلة من التشريعات والقوانين الجديدة 

الشالح: »الوطني لالستثمار« نّفذت العديد من االستثمارات في تركيا 

 منى الدغيمي 
أكدت الرئيس���ة التنفيذية لبنك 
الكويت الوطن���ي وعضوة مجلس 
إدارة البنك التركي شيخة البحر على 
أن »الوطني« س���يعمل على تعزيز 
العالقات الكويتي���ة � التركية عبر 
مجموعة من املشاريع الكبرى التي 

شملتها خطة التنمية.
وأعرب���ت في كلمتها خالل ندوة 
نظمها البنك � استعرض فيها أمام 
حشد كبير من املسؤولني في كبرى 
الش���ركات التركي���ة واق���ع البنية 
االقتصادية والتشريعية واملشاريع 
املتاحة في ضوء خط���ة التنمية � 
ع���ن اعتزازها بإتاحة الفرصة أمام 
»الوطني« لتنظيم واستضافة اللقاء 
التركي الذي يأتي منسجما مع الدور 
التاريخ���ي ال���ذي دأب البنك على 
النهوض به جلهة ترويج وتعزيز 
العالقات االقتصادي���ة والتبادالت 
التجارية بني الكويت والبلدان األخرى 
في منطقة الشرق األوسط وتركيا 
على وجه اخلصوص، مشيرة إلى 

أن هذه الندوة تأتي استكماال للدور 
الكويت  الذي لعبته مجموعة بنك 
الوطني في إطار الس���عي لتعزيز 
العالق���ات االقتصادية بني الكويت 
وتركيا والسعي إلى إطالع الشركات 
التركية على فرص االستثمار املتاحة 
في الكويت. واشارت إلى أن »الوطني« 
سعى على الدوام لتعزيز العالقات 
والتبادل التجاري بني الكويت وبلدان 
أخرى في املنطقة وصنف عامليا كأحد 
البنوك الرائدة في الكويت والشرق 

األوسط.
وأوضح���ت البح���ر أن عالق���ة 
»الوطن���ي« بتركي���ا متت���د لعقود 
م���ن الزمن، وقد جتل���ت في بداية 
الثمانيني���ات مع تولي البنك إدارة 
عملية متويل النفط لصالح شركة 
»توب���راس« )Tupras(، قبل أن يتم 
االس���تحواذ على نس���بة 40% من 
رأس���مال البنك الترك���ي في العام 
2008، في حني نفذت شركة الوطني 
لالستثمار عدة استثمارات لها هناك 
كان آخرها في شهر ديسمبر املاضي 

من خالل االستحواذ على نسبة %20 
في »دني���ز كيليج« )كيليج(، وهي 
شركة متخصصة في مجال تربية 

واستزراع األحياء املائية. 
واشادت البحر بالتطور احلاصل 
في العالقات التركية � الكويتية خالل 
السنوات املاضية والتي جتلت في 
زيارة رئي���س اجلمهورية التركية 
عبداهلل غول إلى الكويت في ديسمبر 
من العام 2009، مشيرة إلى أن شركات 
القطاع اخلاص في البلدين تتطلع 

إلى املزيد من التعاون. 
وأضافت البحر ان االقتصاد التركي 
شهد خالل السنوات املاضية حتوالت 
كبيرة، خصوص���ا مع تولي رجب 
الطيب أردوغان رئاسة احلكومة، وهو 
ما جتلى في زيادة حجم االستثمارات 
اخلليجية هناك، ودعت الش���ركات 
التركية إلى املس���اهمة في مشاريع 
خطة التنمية، مش���يرة إلى انه من 
املتوقع ضخ اس���تثمارات في إطار 
اخلطة التنموية التي تس���تمر إلى 
2035 بقيمة نحو 90 مليار دوالر في 

القطاع النفطي ونحو 110 مليارات 
دوالر في املشاريع اإلنشائية خالل 
السنوات املقبلة وذلك في إطار سعي 
الكوي���ت للتحول إل���ى مركز مالي 
وجتاري، وهو ما يطرح فرصا مهمة 
أمام الشركات التركية مبدية استعداد 
»الوطني« لتقدمي املساعدات املطلوبة 
للشركات الراغبة في االستثمار في 
الكويت في كل املج���االت مبا فيها 
إطالعها على واقع البيئة التشريعية 
والقانونية. وأوضحت أنه مع تغيير 
املشهد االقتصادي واإلصالحات في 
ظل قيادة الرئي���س غول ورئيس 
الوزراء اردوغ���ان، أصبحت تركيا 
تلعب دورا اس���تراتيجيا سياسيا 
واقتصاديا في املنطقة، مشيرة إلى 
أن هناك اهتماما متزايدا من الكويت 
وغيرها من دول اخلليج لالستثمار 

في تركيا. 

استعراض المشاريع 

بدوره تولى مس���ؤول اخلدمات 
املصرفية اخلاصة بالش���ركات في 

»الوطني« براديب هاندا تس���ليط 
الضوء على أبرز املشاريع العمالقة 
املطروحة مبوج���ب خطة التنمية 
في مختلف القطاعات كاملش���اريع 
اإلنشائية واملشاريع النفطية، مشيرا 
إلى ان قيمة مش���اريع الشراكة بني 
القطاعني العام واخلاص الواردة في 
اخلطة تقدر بنحو 35 مليار دوالر، 
وأوضح ان إدارة اخلدمات املصرفية 
اخلاصة بالشركات في بنك الكويت، 
ومب���ا متلكه من خب���رات متراكمة 
تتطلع إلى التعاون مع الش���ركات 
التركية لتوفير كل اخلدمات املصرفية 

التي حتتاجها. 
أما كبي���ر االقتصاديني في بنك 
الوطني د.الياس بخعازي  الكويت 
فسلط الضوء على واقع االقتصاد 
الكويتي، مشيرا إلى أنه أظهر خالل 
العام املاضي العديد من مؤش���رات 
التعافي، موضحا أن خطة التنمية 
املطروحة تهدف إلى تعزيز دور القطاع 
اخلاص عبر إطالق عملية اخلصخصة 
وتأسيس ش���ركات مساهمة عامة 

الرئيسية، وهو  لتطوير املشاريع 
ما يصب في نهاية املطاف في تعزيز 
إيرادات القطاعات غير النفطية ضمن 

امليزانية العامة.
 وأشار إلى أن احلكومة تسعى 
التش���ريعات  إلقرار سلس���لة من 
والقوان���ني اجلديدة التي تس���اهم 
ف���ي الدف���ع قدما في دع���م اخلطة 

املطروحة. 

دور فاعل لـ »الوطني لالستثمار«

من جهته استعرض نائب الرئيس 
في إدارة الصيرفة االستثمارية لدى 
ش���ركة الوطني لالس���تثمار رشاد 
الشالح الدور الريادي الذي تلعبه 
الشركة في مجال تقدمي االستشارات 
املالية واالستثمارية املتخصصة، 
مشيرا إلى أنها متلك عالقات وثيقة 
التركية كونها نفذت  مع الشركات 
العديد من االستثمارات هناك، وهي 
تتطلع إلى نقل ه���ذه التجربة إلى 

الكويت.
 وتطرق الشالح إلى واقع بعض 

املشاريع احليوية كمشروع املطار 
الدولي ومدينة املطالع مسلطا الضوء 
على وجود آفاق واس���عة للتعاون 
في مج���ال اخلدمات االستش���ارية 
املتخصصة مع الش���ركات الراغبة 

في االستثمار في هذه املشاريع. 

االستثمار األجنبي

بدوره اس���تعرض املستش���ار 
القانون���ي في مجموعة الش���ؤون 
القانونية لدى بنك الكويت الوطني 
د.زهي���ر قرنفل واقع االس���تثمار 
األجنبي في الكويت، مشيرا إلى ان 
القوانني املرعية اإلجراء وفرت العديد 
من احلوافز والضمانات للمستثمر 
النفطي مع  القطاع  األجنبي خارج 
إمكانية التملك بنس���بة 100%، هذا 
باإلضافة إلى تقدمي إعفاءات ضريبية 

كبيرة.
واشار إلى أن هذه املعطيات تشكل 
عامل جذب مهما للشركات األجنبية 
الراغبة في االستثمار في الكويت في 

ضوء خطة التنمية. 

رسائل في أكثر من اتجاه
حملت الن��دوة الت��ي نظمت ضمن 
األنشطة املصاحبة لزيارة رئيس وزراء 
تركيا رجب الطيب أردوغان إلى الكويت 
عل��ى رأس وف��د يضم أكث��ر من 350 
شخصية سياس��ية واقتصادية فاعلة 
ومتتد حتى اليوم في طياتها العديد من 
الرس��ائل، فهي أوال أك��دت على الدور 
الريادي الذي يلعبه بنك الكويت الوطني 
كمؤسسة قيادية على مستوى القطاعني 
املصرفي واملالي وشركات القطاع اخلاص 
في الكويت عبر اس��تعراض للمشاريع 
املطروحة مبوجب خطة التنمية والفرص 
املتوافرة أمام الشركات التركية وإمكانية 
االستفادة من خبرات هذه الشركات في 
مجال تطوير املشاريع العمالقة السيما 
ف��ي مجال املقاوالت �� علما ان مبادرة 
الوطني في هذا املجال ليس��ت األولى 

من نوعها. 
 أما الرس��الة الثانية واألهم فتمثلت 
في الثقة التي يحظى بها »الوطني« لدى 
القيادة السياسية في تركيا ولدى مجتمع 
األعمال التركي، خصوصا انه لعب دورا 

محوريا في العديد من املفاصل في احلياة 
االقتصادية في تركيا متجاوزا بذلك الدور 
الذي تلعبه الشركات اخلليجية كمجرد 
شركات لها استثمارات في بالد األناضول، 
في حني ان الرسالة الثالثة واألهم فانها 
تتمثل في السمعة الطيبة التي يتمتع بها 
»الوطني« في األسواق الدولية وسعيه 
لتوظيف هذه السمعة في تعزيز جهوده 
الهادفة لبناء جسور الثقة والتواصل بني 
مختلف القطاعات بني البلدين مبا ينعكس 
إيجابا على تطور العالقات، بالنظر إلى 
عدة عوامل أبرزها احتضان تركيا للعديد 
من االس��تثمارات الكويتية التي تقدر 
قيمتها بنحو 4 ملي��ارات دوالر، آفاق 
النمو االقتصادي التي يحملها االقتصاد 
التركي، خصوصا جلهة دوره كبوابة عبور 
من وإلى األسواق األوروبية، أما العامل 
األهم فيتمث��ل في مواكبة بنك الكويت 
الوطني لتوجهات القيادة السياسية في 
البالد وعلى رأسها صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد في تعزيز العالقات 

االقتصادية مع تركيا. 

عالقات تاريخية وطيدة
تتسم عالقة »الوطني« بتركيا بالكثير من العمق 
كما أنها تتجاوز في طبيعتها مجرد مؤسسة استثمرت 
ف��ي بالد األناضول كما ه��و احلال مع العديد من 
املؤسسات احمللية واخلليجية، إذ سبق ل� »الوطني« 
أن ساهم بشكل فاعل في إعادة الثقة إلى االقتصاد 
التركي بعد أن ساهم في ترتيب قروض مصرفية 
عاملية بعد أن مرت تركيا بأزمة مالية وائتمانية خانقة 
في العام 1970.  من جهة أخرى جنح »الوطني« في 
نسج عالقات عميقة مع العديد من القيادات املصرفية 
واملالية في تركيا، بهدف االستفادة من جتربتها في 
إطار خطط التوسع والنمو التي يشهدها البنك، وهو 
ما ترجم عملي��ا من خالل انضمام رئيس مجلس 
اإلدارة والرئيس التنفيذي لبنك »آك بنك« التركي 
سوزان سابنجي إلى عضوية املجلس االستشاري 
الدولي ملجموعة بنك الكويت الوطني الذي يعد أول 
مجلس استش��اري ملؤسسة مالية ومصرفية على 

مستوى املنطقة.


