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»الوطني«: الدوالر يتراجع
واليورو واإلسترليني يواصالن الصعود

»األكاديمية البيئية« توقع
اتفاقية شراكة مع »واتا البريطانية« 

»الدوحة« و»قطر للتنمية« يوّقعان اتفاقية
لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر

أعلنت األكادميية البيئية عن 
جناحها في توقيع عقد شراكة مع 
مؤسسة واتا البريطانية لتمثيلها 
في الكويت وجميع دول اخلليج 

العربي.
وصرح املدير التنفيذي ملؤسسة 
»واتا« اندرو كريستودولو بأن 
مؤسسة واتا البريطانية شاركت 
في تدريب وتطوير املتخصصني 
واملوظفني ف���ي بريطانيا ودول 
العال���م على م���دى أكثر من 35 
عام���ا، وتنعك���س جتربتها في 
جن���اح متدربيها وممثليها على 
مر السنني، مشيرا الى انها كانت 
قادرة على جتنيد فريق قوي من 
االستشاريني واملدربني، أغلبهم 
خبراء في مجاالتهم التخصصية، 
ق���ادرون على تقدمي املش���ورة 
العلمية والعملية )من التطبيقات 
الواقعية املستخدمة في العالم( 
فضال عن تقدمي املناهج املهنية 
األكادميية. علما بأن مؤسس���ة 
واتا ه���ي منظمة غي���ر ربحية 

مسجلة في بريطانيا. وأضاف 
كريستودولو في تصريح صحافي 
قائال: اننا في اطار سعينا لتحقيق 
الرؤى التوسعية ملؤسسة واتا، 
كان بحثن���ا عن ش���ريك قوي 
ومتخصص ق���ادر على حتقيق 
رؤانا وتطلعاتنا التوسعية في 
منطقة اخللي���ج العربي، والتي 
تعتبر من األسواق الواعدة في 
العالم، وهو ما نعتقد أننا وجدناه 
متوفرا في األكادميية البيئية، وقد 
كنا معجب���ني من البداية برؤية 
األكادميي���ة البيئية التي تهدف 
الوطنية في  الك���وادر  لتطوير 
الكويت ودول اخلليج العربي في 
مجال الصحة والسالمة والبيئة، 
اننا سعداء وفخورون بشراكتنا 
مع األكادميية البيئية لتمثيلنا في 

الكويت ودول اخلليج العربي.
من جانبه، عبر املدير العام 
لألكادميية البيئية صادق جعفر 
عن سعادته بهذه الشراكة، حيث 
البيئية  انها ستمكن األكادميية 

من أن تكون األكادميية األولى في 
الكويت التي تقدم التدريب املعتمد 
مباشرة من نيبوش وأيوش في 
مجال الصحة والسالمة والبيئة، 
حيث يعتبر أيوش )معهد الصحة 
والسالمة املهنية( أكبر معهد مهني 
ملستش���اري ومهندسي وفنيي 
األمن والسالمة املهنية والصناعية 
على مس���توى أوروبا حيث مت 
تأسيس���ه عام 1945 ويوجد به 
اآلن حوالي 35000 عضو منهم 
12000 متخص���ص دول���ي في 
الصحة والس���المة املهنية وهو 
مركز غير ربحي ويعمل على رفع 
مستوى وثقافة السالمة املهنية 
في بريطانيا والعالم من خالل 

دوراته املعتمدة دوليا.
كما س���تمكن هذه الش���راكة 
أيض���ا األكادميي���ة البيئية من 
تقدمي دورات التدريب املعتمدة 
من نيب���وش )املجلس الوطني 
الس���المة والصحة  العتمادات 

املهنية(.

أعلن بن����ك الدوحة أنه أبرم 
امس مذكرة تفاهم مع بنك قطر 
للتنمية لدعم قطاع املش����اريع 
الصغيرة واملتوسطة احلجم في 
دولة قطر. وقال البنك في بيان 
صحافي انه سيستخدم برنامج 
القروض  »الضمني« لضم����ان 
الصغي����رة واملتوس����طة الذي 
صمم خصيصا لدعم وتعزيز 
أنشطة قطاع الشركات الصغيرة 

واملتوسطة احلجم في قطر.
وق����د وقع مذك����رة التفاهم 
كل م����ن الرئي����س التنفي����ذي 
لبنك الدوحة ر. س����يتارامان، 
والرئيس التنفيذي لبنك قطر 
للتنمية منصور بن ابراهيم آل 

محمود.
وقد عقد حفل التوقيع في مقر 
بنك قط����ر للتنمية في الدوحة 
وحض����ره كل من رئيس دائرة 
اخلدمات املصرفية التجارية داك 
كارل هيلموت ريتشيل، ورئيس 
وحدة املش����روعات الصغيرة 
واملتوس����طة احلج����م ديبتي 
ياتياواال، إل����ى جانب عدد من 

املسؤولني من كال اجلانبني.
ويهدف برنامج »الضمني« إلى 
دعم كل من املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة اجلديدة والقائمة 
وذلك متاش����يا مع رؤية قطر 
الوطنية 2030، ويوفر البرنامج 
أيضا خيارات التمويل املختلفة 
م����ن خ����الل ضم����ان القروض 

املصرفية.
ويس����تهدف البرنام����ج في 

املقام األول املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة التي تبلغ عائداتها 
السنوية في حدود 40 مليون 
ريال قطري، وبالنسبة للمشاريع 
الصغيرة واملتوسطة اجلديدة، 
س����يضمن البرنام����ج 85% من 
التس����هيالت وبح����د أقصى 10 
ماليني ريال قطري، أما بالنسبة 
القائمة، فسيضمن  للمشاريع 
البرنامج 75% م����ن رأس املال 
األساسي وبحد أقصى 8 ماليني 

ريال قطري.
وتعد مدة التمويل اخلاصة 
القائمة  أو  باملشاريع اجلديدة 
في وحدة املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة ثابتة وهي 5 سنوات 
للتمويل طوي����ل األجل وعاما 

واحدا للتمويل قصير األجل.
وفي معرض حديثه عن هذه 
الشراكة اجلديدة، قال الرئيس 
الدوحة ر.  التنفي����ذي لبن����ك 
الدوحة  سيتارامان: »أخذ بنك 
زمام املبادرة في حتديد فرص 
النم����و ف����ي قطاع املش����اريع 
الصغيرة واملتوسطة في قطر. 
املاضية،  وعلى مدى السنوات 
تقبل بنك الدوحة التحدي املتمثل 
ف����ي دعم هذا القط����اع وتلبية 
احتياجات املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة وذلك عبر تقدميه 
املس����تمر واملتواص����ل حللول 
املمي����زة واملصممة  التموي����ل 
خصيصا لتلبي����ة احتياجات 
الشركات الصغيرة واملتوسطة، 
ونحن ملتزمون أيضا برعاية 

وتشجيع روح املبادرة ألصحاب 
الشركات الصغيرة واملتوسطة 
في قطر من خالل توفير خيارات 
متنوعة للتمويل، وقد قام بنك 
الدوحة بإنشاء أنظمة لقياس 
ومراقبة أنش����طة املشروعات 
الصغيرة واملتوسطة ليس فقط 
لتعزيز النم����و في هذا القطاع 
ولك����ن أيضا لزيادة أنش����طته 
ولتحفيز عملي����ة التطوير في 

هذا القطاع املهم«.
م����ن جانبه، ق����ال الرئيس 
التنفيذي لبن����ك قطر للتنمية 
منصور بن ابراهيم آل محمود: 
»لقد مت إطالق برنامج »الضمني« 
ملساعدة وتشجيع املشروعات 
الصغي����رة واملتوس����طة على 
التغلب على العقبات والتحديات، 
وقد صمم بنك قط����ر للتنمية 
هذا البرنامج آخذا في االعتبار 
املتطلب����ات اخلاص����ة بتمويل 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة 
اجلديدة والقائمة والعمل على 

زيادتها«.
وأضاف: »يسرنا ان نقول أن 
ه����ذه االتفاقية التي أبرمت مع 
بنك الدوحة تعد خطوة كبيرة 
ومهمة إلى األمام في توفير حلول 
التمويل التي تناسب الشركات 
الصغيرة واملتوس����طة احلجم 
البنك����ني على  كما ستس����اعد 
تطوي����ر أفضل احللول للعديد 
من الش����ركات العاملة في هذا 
القطاع الهام عبر تقدمي منتجات 

متخصصة عالية اجلودة«.

قال بن����ك الكويت 
ال�وط���ن����ي ف�����ي 
تقريره االقتصادي 
األس����بوعي ع����ن 
االسواق العاملية ان كال من اليورو 
واجلنيه االسترليني واصال تعزيز 
مواقفهما خالل األس����بوع، بينما 
طفت إلى السطح مالحظات تشكك 
في وضع الدوالر األميركي كمالذ 
آم����ن، وعلى ه����ذه اخللفية هبط 
»مؤشر الدوالر« الذي يقيس قيمة 
الدوالر مقابل سلة تتكون من 6 
عمالت عاملية رئيسية وذلك بنسبة 
2.1% خالل األسبوع واقترب بذلك 
من أدنى مستوى له خالل أربعة 

أشهر.
وقد ارتفع اليورو على أثر حتذير البنك املركزي 
األوروبي من تصاعد مخاطر التضخم وقوله ان الوضع 
يدع����و »لدرجة عالية من اليقظة«، األمر الذي ميكن 
التكهن على ضوئه بإمكانية رفع سعر الفائدة خالل 
االجتماع املقبل للبنك، وكان اليورو قد بدأ التداول 
صباح االثنني املاضي بس����عر 1.3750 دوالر قبل أن 
يسجل صعودا حادا بلغ 100 نقطة أثناء قيام رئيس 
البنك املركزي األوروبي، تريشيه، بالقاء كلمته التي 
تضمنت التحذير آنف الذكر، واخترق اليورو خط ال� 
1.40، الذي يشكل حاجزا نفسيا، مقابل العملة األميركية 

يوم اجلمعة قبل أن يقفل بسعر 1.3987 دوالر.
اما اجلنيه االسترليني فقد سجل أداء موازيا ملسار 
اليورو وواصل تقدمه ليصعد يوم االثنني إلى 1.6280 
دوالر وحافظ على هذا املستوى على مدى األسبوع 
قبل أن يقفل مساء اجلمعة بسعر 1.6269 دوالر مسجال 

بذلك مكاسب بلغت 1% خالل األسبوع.
أما الني الياباني فقد ش����هد تداوالت هادئة خالل 
النصف األول من األس����بوع، ثم تراجع بعد ذلك إلى 
83.07 مقابل الدوالر وأقفل في نهاية األس����بوع عند 

مستوى 82.32 ينا/ دوالر.

تباطؤ اإلنفاق االستهالكي

ساهم ارتفاع أسعار املواد الغذائية والوقود في 
تباطؤ معدل منو اإلنفاق االستهالكي ليبلغ 0.2% في 
شهر يناير بعد ارتفاع بلغ 0.7% في الشهر السابق، 
وقالت وزارة التجارة ان اإلنفاق االس����تهالكي رمبا 
يكون قد تأثر أيضا بالعواصف التي اجتاحت مناطق 
واس����عة من الواليات املتح����دة وحالت دون خروج 
األميركيني للتسوق بالقدر الذي كان متوقعا، وأفادت 
تقارير أخرى بأن معدل االدخار ارتفع إلى 5.8% وكان 
هذا املعدل قد انخفض على نحو مستمر منذ بلوغه 
مستوى 6.3% وهو أعلى مستوياته خالل سنة 2010، 
ويعزى االنخفاض املذكور لتزايد ثقة األميركيني في 

االقتصاد وتنامي استعدادهم لإلنفاق.
وانخفضت مبيعات املساكن القائمة، أي عدد عقود 
شراء املساكن القائمة التي وقعها األميركيون خالل 
الفترة، بنس����بة 2.8% في شهر يناير بعد انخفاض 
بلغ )بعد التعديل( 3.2% في ديس����مبر، وقد تأثرت 
املبيعات بالعدد العال����ي القفاالت الرهون العقارية 
ومبعدل البطالة املرتفع، باإلضافة إلى ذلك، يشكل 
ارتفاع سعر الفائدة على املدى الطويل عامال سلبيا 

من شأنه أن يؤثر على سوق العقار السكني. 

ارتفاع التضخم

على صعي����د اقتصادات منطق����ة اليورو، ارتفع 
معدل التضخم في دول منطقة اليورو السبع عشرة 

إلى 2.4% في شهر فبراير املاضي مقارنة ب� 2.3% في 
يناير املاضي، األمر الذي يزيد بشكل مطرد الضغوط 
على البنك املركزي األوروبي لرفع أس����عار الفائدة 
في وقت الحق من السنة احلالية، علما أن املستوى 
احلالي للتضخم يفوق النس����بة املستهدفة من قبل 
البنك والذي يقل بدرجة بسيطة عن 2% وذلك للشهر 
الثالث على التوالي، وعلى مستوى الدول األعضاء 
في منطقة اليورو، بلغ معدل التضخم 2.2% في أملانيا 

و3.4% في إسبانيا.
والحظ »الوطني« ان أداء مؤشر مديري الشراء 
املجمع ملنطقة اليورو ي����دل على تباطؤ معدل منو 
صناعة اخلدمات وقطاع اإلنتاج الصناعي في شهر 
فبراير مقارنة مبا كان متوقعا، فقد ارتفع املؤش����ر 
إل����ى 58.2 نقطة في فبراي����ر مقارنة ب� 57 نقطة في 
يناير، علما أن أوساط السوق كانت قد أجمعت على 
توقع ارتفاع هذا املؤشر إلى 58.7 نقطة، كما يالحظ 
أن مؤش����ر قطاع اخلدمات ارتفع إلى 56.8 نقطة في 
فبراير مقارنة ب� 55.9 نقطة في يناير املاضي، بينما 
صعد مؤش����ر قطاع اإلنتاج الصناعي إلى 59 نقطة 

مقارنة ب� 57.3 نقطة في يناير املاضي.

تراجع أسعار العقار السكني في المملكة المتحدة

انخفض مؤش����ر »هاليفاكس« ألس����عار املساكن 
بنسبة 0.9% في شهر فبراير بعد ارتفاع بلغ 0.8% في 
يناير، وقالت شركة »هاليفاكس« للرهون العقارية إن 
التوقعات بالنسبة القتصاد اململكة املتحدة رمبا كان 
لها أثر سلبي على الطلب على العقار ليصل متوسط 

سعر املسكن الواحد 162.657 جنيها استرلينيا.
من جهة أخرى، صرح محافظ بنك إجنلترا ميرفن 
كنغ خالل األسبوع بان التهديد الذي يواجه قطاع العقار 
السكني في اململكة املتحدة والناشئ عن التطورات 
في االقتصاد العاملي أكبر من التهديد الناش����ئ عن 

عوامل تعزى لالقتصاد احمللي للمملكة.

أسعار النفط

واصلت أسعار النفط الصعود لألسبوع الثالث 
على التوالي، ويرتبط ه����ذا االرتفاع باالضطرابات 
التي تشهدها ليبيا وجتدد املخاوف من انتقال عدوى 
توقف إمدادات النفط إلى دول أخرى مصدرة للنفط 
ف����ي املنطقة. باإلضافة إلى ذلك، أدى تنامي التفاؤل 
بالتطورات االقتصادية على ضوء ما طرأ من حتسن 
على أسواق العمل إلى تزايد التكهنات بارتفاع الطلب 
على الطاقة. وقد أقفل سعر خام غرب تكساس الوسيط 
مساء يوم اجلمعة بسعر 104.4 دوالرات للبرميل بعد 
أن بلغ 103.57 دوالرات للبرميل، وهو أعلى مستوى 
له منذ 28 ش����هرا، بينما أقفل خ����ام برنت في نهاية 

األسبوع بسعر 115.97 دوالرا للبرميل

على خلفية تحذير »المركزي األوروبي« من تزايد معدل التضخم

لتمثيلها في الكويت وجميع دول الخليج

تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030

من اليمني: توني تشيزمان واندرو كريستودولو وصادق جعفر في مقر مؤسسة واتا في بريطانيا 

ر. سيتارامان ومنصور بن ابراهيم آل محمود عقب توقيع االتفاقية

تقرير

»بيتك« يطرح منتج »الوديعة الخماسية«

..ويطلق مهرجاناً تسويقياً لسيارات الدفع الرباعي

االدخارية التي يقدمها بيتك 
لعمالئه، ومنها الودائع املطلقة 
املستمرة وحسابات التوفير 
وحسابات الشرائح املتوجهة 
للشباب واألطفال، عالوة على 
الودائع بالعمالت األجنبية مثل 
الدوالر واليورو واالسترليني 
ووديعة الكوثر ذات العوائد 
الثالثية  الشهرية والوديعة 
التي توزع عوائدها كل 3 اشهر 

وغيرها.
وأشار الفوزان إلى فاعلية 
وجناح اخلط���ط املوضوعة 
الستقطاب ش���رائح جديدة 
ومتنوعة من العمالء من خالل 
طرح منتجات مصرفية جديدة 
تناسب احتياجاتهم وتتضمن 
املزايا اخلاصة  مجموعة من 
واملالئمة لكل ش���ريحة مثل 
حساب »بيتي« املوجه لألطفال 
والذي يهدف عالوة على كونه 
منتجا مصرفي���ا إلى تنمية 
مهارات االدخار لدى األطفال، 
و»حس���اب الشباب« املوجه 
لفئة الشباب واملتضمن برامج 
وأنشطة تتوافق مع طبيعة 

هذه املرحلة العمرية.

أعلن بيت التموي����ل الكويتي )بيتك( عن 
تنظيم مهرجان تسويقي لسيارات الدفع الرباعي 
)4×4( اجلديدة مبشاركة أبرز وكاالت السيارات 
احمللية املتخصصة في تسويق سيارات الدفع 
الرباعي العاملية، وذلك في معرض الفروانية 
الشامل مبنطقة الضجيج، خالل الفترة من 7 
إلى 14 مارس اجلاري، متضمنا عروضا ومزايا 
عديدة. من جهته، قال مدير إدارة السيارات عاهد 
العيسى في تصريح صحافي، إن املهرجان يقدم 
لعمالء »بيتك« وغيرهم الفرصة القتناء إحدى 
سيارات الدفع الرباعي والسيارات الرياضية 
متعددة االس����تخدام )SUV( العاملية الشهيرة 
من بني مجموعة مختارة من هذه النوعية من 
السيارات مبختلف طرازاتها التي حتظى بإقبال 
واسع في الس����وق الكويتي، في الوقت الذي 

سيحظى فيه رواد املعرض خالل مدة املهرجان 
بالعديد من اخلدمات والعروض االستثنائية 
املقدمة من »بيتك« ومن الوكالء على حد سواء، 
ومن بينها خصومات خدمة التثمني لسيارات 
الرواد الراغبني في شراء سيارة جديدة وخدمات 

الكفالة املمتدة والتأمني التكافلي للراغبني.
وأضاف العيسى قائال في تصريح صحافي: 
دأب »بيتك« على تنظيم هذه احلمالت التسويقية 
بالتعاون مع وكالء السيارات في السوق احمللي، 
من منطلق اهتمامه بالعمالء وحرصا على توفير 
وقتهم وجهدهم، من خالل إتاحة الفرصة لالطالع 
على أكبر تشكيلة من السيارات املتنوعة حتت 
سقف واحد تتزامن مع تقدمي عروض استثنائية 
إضافة الى تواجد فريق من املبيعات ذوي اخلبرة 
والكفاءة العاليتني ملساعدة الرواد والرد على 

استفساراتهم، مشيرا الى أنه مت تخصيص هذا 
املهرجان لعرض وتسويق سيارات الدفع الرباعي 
في ظل اإلقبال الذي تشهده هذه الطرازات من 
مختلف شرائح املجتمع وارتفاع نسب مبيعاتها، 
مؤكدا في هذا الصدد على أهمية هذه األنشطة 
في تعزيز العالقات املتميزة التي تربط »بيتك« 
بوكالء السيارات، ودورها في تنشيط حركة 

السوق وزيادة املبيعات.
 جتدر اإلش����ارة الى أن معرض الفروانية 
الش����امل الذي يقع على مس����احة 5 آالف متر 
مربع، سيعمل على مدار أيام األسبوع مبا فيها 
يوما اجلمعة والس����بت خالل فترة املهرجان، 
إلتاحة الفرصة ألوس����ع ش����ريحة ممكنة من 
املس����تفيدين لزيارة املع����رض واالطالع على 

العروض القائمة. 

الودائع إلى عدة أمور مهمة في 
مقدمتها الثقة الكبيرة واملتجددة 
من العمالء ف���ي »بيتك« وفى 
قدرته على توظيف هذه األموال 
بالشكل األمثل لتحقيق أفضل 
العوائد، في وقت ظل »بيتك« 
دوما على قدر ما يوليه عمالؤه 
من ثقة، سواء من حيث تقدمي 
أفضل فرص االس���تثمار اآلمن 

واملجدي أو أفضل العوائد.
وشدد على استمرار السياسة 
الناجح���ة التي تبناها »بيتك« 
والقائمة على االهتمام بالعميل 
ومواكبة طموحاته وتطلعاته 
نحو منتجات مالية ش���رعية 
مبس���توى عاملي م���ن اجلودة 
وبأرقى مستويات خدمة ممكنة، 
وجعله دوما شريكا في حتقيق 
النجاح وعامال مهما في مسيرة 
التطور، حيث تتواصل سياسة 
التوسع اجلغرافي وافتتاح فروع 
جديدة، إذ وصل عدد فروع بيتك 
إلى 53 فرع���ا، وتبني مفهوم 
القرب من العميل والتواجد معه 
اينم���ا كان وفي معظم األماكن 
التي يتردد عليه���ا، باإلضافة 
إل���ى تن���وع وتع���دد األوعية 

متع���ددة األش���كال والفترات 
العوائد  الزمني���ة ومتنوع���ة 
إمكانية  ومتباينة من حي���ث 
حصول املودعني على تدفقات 
مالية منتظمة، بش���كل شهري 
أو ربع سنوي أو سنوي، مما 
يناسب مختلف شرائح العمالء 
واحتياجاتهم، إال أن »الوديعة 
اخلماسية« تتميز مبرونة اكبر 
تتيح لبيتك استثمار كامل مبلغ 
الوديعة لتحقيق أفضل العوائد، 
وفي الوقت نفس���ه فإن املودع 
إذا أراد كس���ر الوديعة يحصل 
على أرباح الوديعة الس���نوية 
عن السنوات املنقضية وأرباح 
التوفير ع���ن أجزاء  حس���اب 

السنة.
وأضاف أن احلد األدنى لفتح 
حساب »الوديعة اخلماسية« هو 
5 آالف دينار ودون حد أقصى، 
ويتم االس���تثمار في حس���اب 
الوديعة على أساس عقد مضاربة 
بني العميل كشريك برأس املال 
و»بيت���ك« كش���ريك مضارب 
بالعمل، وميكن فتح حس���اب 
الوديعة في أي يوم من السنة، 
مؤكدا أنه سيتم استثمار أموال 

الوديعة بناء على السياسات 
العامة لالس���تثمار ل� »بيتك«، 
ومبا يحقق أكبر قيمة ممكنة من 
العوائد، بحيث يتم االستثمار 
في األدوات االستثمارية طويلة 
أو قصيرة األجل، سواء كانت 

محلية أو دولية.
الف���وزان أن »بيتك«  وأكد 
يحتل احلصة السوقية األعلى 
في الودائع على مستوى السوق، 
نظرا ملا يوفره م���ن منظومة 
منتجات مناسبة بعوائد منافسة، 
ويعود النمو الكبير في حجم 

اعلن بيت التمويل الكويتي 
)بيتك( عن طرح منتج »الوديعة 
العوائ���د  ذات  اخلماس���ية« 
الس���نوية، املصممة خصوصا 
للعم���الء الذي���ن يرغبون في 
احلصول على توزيعات سنوية 
مع مرونة في التسييل تناسب 
منط حياتهم ومتطلباتهم، ويتم 
الوديعة اجلديدة  فتح حساب 
في اي يوم من السنة بحد أدنى 
5 آالف دين���ار، ويحق لألفراد 

والشركات االستثمار فيها.
ويكمل »بيت���ك« من خالل 
املنتج اجلديد منظومة اوعيته 
االدخاري���ة بأس���لوب متميز 
يتي���ح للبنك حتقي���ق أقصى 
الوديعة  استثمار ممكن ملبلغ 
يصل إلى نسبة 100% وملدة 5 
سنوات، بينما يستفيد العميل 
من عوائد الوديعة الس���نوية 
وحس���اب التوفير معا إذا أراد 
اس���ترداد وديعته قبل موعد 

استحقاقها.
العام  املدير  وقال مس���اعد 
للقطاع املصرفي محمد الفوزان 
في تصريح صحافي إن »بيتك« 
يواصل توفير أوعية ادخارية 

بحد أدنى 5 آالف دينار

محمد الفوزان

عاهد العيسى

»الخليج« يعلن الفائزين بثامن
سحب أسبوعي لـ »الدانة 2011«

»الصندوق العربي« يوقع 4 اتفاقيات 
مع اليمن بقيمة 95 مليون دينار

وقع الصندوق العربي لإلمن���اء االقتصادي واالجتماعي امس 
في صنعاء على 4 اتفاقيات قرض بني حكومة اجلمهورية اليمنية 
والصن���دوق العربي لإلمناء االقتص���ادي واالجتماعي، وقد وقع 
اتفاقيات القروض نيابة عن حكومة اجلمهورية اليمنية عبدالكرمي 
االرحبي نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير التخطيط 
والتعاون الدولي، ووقعها نيابة عن الصندوق العربي عبداللطيف 

يوسف احلمد املدير العام ورئيس مجلس اإلدارة.
وتبلغ القيمة االجمالية للقروض االربعة خمسة وتسعني مليون 
دينار بفائدة سنوية 2.5% تسدد على مدى خمسة وعشرين عاما 
مبا فيها فترة إمهال مدتها س���ت سنوات لالتفاقية األولى وخمس 

سنوات لالتفاقية الثانية والثالثة والرابعة.
واالتفاقية األولى تهدف الى تخفيف حدة الفقر ومكافحة البطالة، 
وذلك من خالل توفير فرص عمل جديدة ومساندة تنمية املجتمع 
بتمويل مش���روعات فرعية لتطوير البني���ة التحتية واخلدمات 
االساسية. وتتضمن االتفاقية الثانية حتسني خدمات النقل البري 
وربط املنطقة الوسطى في اجلمهورية اليمنية باملنطقة الغربية، 

واالسهام في ربط املناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
فيما تشمل االتفاقية الثالثة حتسني كفاءة شبكة الطرق الرئيسية 
ومعاجلة االختناقات املرورية في العاصمة صنعاء من خالل ادخال 
التحسينات الالزمة على عدد من التقاطعات الرئيسية على احملاور 
الهامة. وتهدف االتفاقية الرابعة الى االسهام في تلبية الطلب املتزايد 
على الكهرباء عن طريق زيادة قدرة التوليد املتاحة بإنشاء محطة 

توليد اضافية بالقرب من احملطة الغازية األولى.

أعلن بنك اخلليج عن اجراء السحب األسبوعي الثامن حلساب 
الدانة 2011 في األول من مارس اجلاري، معلنا بذلك عن أس����ماء 10 
فائزين يحصل كل منهم على جائزة قدرها 1000 دينار، وهم: أحمد 
عبدالعزيز الصباح، محمد خليل عيس����ى الصيرفي، غفران احلق 
بركات رياس����ات، علي نادر س����ردار علي، عبدالرزاق يحيى محمد 
االيوب، يعقوب يوسف قمبر جعفر، خالد محمد عبداهلل احلوالن، 
اقبال صديقي محمد صادق صديق، سحر سعد عجمي جنم العدواني، 

وكفاية عبداهلل منصور. 
ويش����جع بنك اخلليج اجلميع على فتح حساب الدانة وزيادة 
اإليداعات ممن لديهم حساب الدانة، لتزداد فرصهم ويحالفهم احلظ في 

ربح السحب األسبوعي، ربع السنوي والسنوي حلساب الدانة.
ويتميز حس����اب الدانة من بنك اخلليج أنه باإلضافة إلى كونه 
حسابا مينح فرصا متعددة للفوز، فهو يشجع العمالء أيضا على 
توفير املال، فكلما زاد املبلغ املودع وطالت مدة بقائه في احلساب 
زادت الفرص املتاحة للفوز.  كما مينح حساب الدانة أيضا العديد 
من اخلدمات املتميزة منها خدمة »بطاقة الدانة لإليداع احلصري« 
التي متنح عمالء الدانة حرية إيداع النقود في أي وقت يناسبهم، 
إضافة إلى خدمة »احلاسبة« التي متكن عمالء الدانة من حساب ما 

لديهم من فرص للفوز في سحب الدانة.


