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افتتح معرض الصناعات والبناء الثامن الذي تنظمه »إكسبو - تاج« بالتعاون مع »الصناعات الوطنية«

الصبيح: قطاع البناء يعد األهم ضمن رؤية »كويت ٢٠٣٥«

طارق عرابي

أكــد نائب رئيــس مجلس 
اإلدارة والرئيــس التنفيــذي 
الوطنية  لشــركة الصناعات 
د.عــادل الصبيــح أن قطــاع 
البناء والتشييد يعد أحد أهم 
القطاعات احليوية التي تساهم 
في حتقيق رؤية )كويت جديدة 

.)٢٠35
وأضــاف فــي تصريحاته 
افتتــاح  للصحافيــن عقــب 
فعاليات معــرض الصناعات 
والبنــاء الذي تنظمه شــركة 
تــاج« للمعارض  »إكســبو- 
واملؤمتــرات، بالتعــاون مــع 
شركة الصناعات والوطنية، 
أن العمــل نحو حتقيق رؤية 
)كويت جديدة ٢٠35( يتطلب 
روح املبادرة للتغلب على كل 
الصعاب واملعوقات إلنشــاء 
قاعــدة اقتصاديــة صلبة في 
البالد لتتحول من خاللها إلى 
مركز مالي وجتــاري إقليمي 

ودولي.
وقال إن »معرض الصناعات 
والبنــاء« بات أحــد األحداث 
االقتصادية السنوية املهمة في 
البالد والتي تسهم في دعم هذا 
القطاع احليوي، وذلك ملواكبته 
أحدث ما توصلت إليه صناعة 
أدوات البنــاء والتشــييد في 
العالم، وعرضه أجود وأرقى 

منتجات التشطيبات والديكور. 
املديــر  قالــت  بدورهــا، 
التنفيذي لشــركة »إكسبو - 
تــاج« داليا وفائي، إن الدورة 
الثامنــة مــن املعرض حتظى 
مبشــاركة أكثر من 7٠ شركة 
عاملــة فــي مجــال اإلنشــاء 
والتشييد والديكور واألثاث، 
إلى جانب العديد من اجلهات 
احلكومية ذات الصلة بالقطاع، 
العامــة  وأبرزهــا املؤسســة 
الســكنية، ووزارة  للرعايــة 
الكهرباء واملاء، ووزارة األشغال 
العامة، وبنك االئتمان الكويتي.

وأضافت أن املعرض يتيح 
الكويتين خاصة  للمواطنن 

املستفيدين من برنامج الرعاية 
السكنية، احلصول على كل ما 
يحتاجون اليه في هذا املجال.
وأوضحــت أن املعــرض 
يســعى لتحقيق عدة أهداف، 
أبرزها منافسة املنتج الكويتي 
لبقية املنتجات العاملية، وإتاحة 
الفرصــة للتجــار القتنــاص 
الفرص االستثمارية املالئمة، 
إلــى جانب تواجد الشــركات 
املنتجــة واملســتوردة ملــواد 
البنــاء واملنتجات، فضال عن 
التي تســهم في  التطبيقــات 
توفيــر الطاقة، مبا يتماشــى 
وخطــط اإلصالح االقتصادي 

في البالد.

)زين عالم( د. عادل الصبيح يقص شريط افتتاح »معرض الصناعات والبناء الثامن«  

جولة في املعرض

رعاة ومشاركون: نتطلع لتقدمي أحدث املنتجات

الرعــاة  أعــرب عــدد مــن 
الذهبين في »معرض الصناعات 
والبناء الثامن«، عن تطلعاتهم 
لتقــدمي أحدث ما توصلت إليه 
صناعة مواد البناء والتشييد 
والديكور ومستلزماتها للجمهور 
الكويتي، خاصة املستفيدين من 
مشاريع املؤسسة العامة للرعاية 

السكنية.
وقــال مدير شــركة »الفهد 
لألبــواب والشــبابيك« ميثــم 
الفضلي، إن الشركة تتطلع من 
خالل رعايتها الذهبية للمعرض، 
إلى االنتشار في السوق وعرض 
املنتج الكويتي وإيصال جودته.
الشــركة  أن  وأضــاف 
ســتقدم خالل املعرض أبواب 
)فيبرجالس( صناعة كويتية، 

وبنسبة خصم %3٠. 
من ناحيته، قال املدير العام 
لشــركة »التيكريت ـ الشــرق 
افريقيــا«  االوســط وشــمال 
الذهبــي للمعــرض،  الراعــي 
ريتيش سينغ، إن »التيكريت« 
تعرض حلولها اإلنشائية التي 
أثبتت كفاءتها عامليا في معرض 

الصناعات والبناء بالكويت.
أن  ســينغ  وأضــاف 
»التيكريت«، الشــركة العاملية 
الرائدة في مجال تركيب البالط 
واحلجــر الفاخــر والرائدة في 
تصنيع نظــم تركيب القرميد 
املقاومــة  عاليــة  واحلجــر 
للصدمــات وظــروف الطقس، 
وأنظمة التشطيب عالية اجلودة 
في قطــاع البناء، تشــارك في 

املعرض بهدف ترســيخ قاعدة 
متينــة لعمالئهــا احلالين في 
الكويت وتعريف السوق على 
مجموعة واسعة من املنتجات.
وأشــار إلى أنــه من خالل 
مشاركتها في الكويت عن طريق 
موزعها »الشــركة اآلســيوية 
للصناعة والتجارة«، ســتقوم 
»التيكريــت« بعــرض أنظمة 
تركيب البالط واحلجر باإلضافة 
إلى مجموعتها الواسعة من طالء 
األرضيــات وتقنية التســوية 

الذاتية لألسطح.
وأكد التزام الشركة بابتكار 
حلول اليوم لضمان غد أفضل، 
فقد التزمت على مدى 6٠ عاما 
بالبحوث والتطوير فيما يتعلق 
مبنتجات التركيبات املبتكرة مما 
أكسبها القدرة على بناء سمعتها 
الطيبة نظــرا ملنتجاتها عالية 
اجلودة وفائقــة األداء، إضافة 

إلى التميز في خدمة العمالء.
مــن جهتــه، قــال الرئيس 
التنفيذي لشــركة »بي ديزاين 
الذهبــي  الراعــي  ســتوديو« 
للمعرض، صالح الفاطمي، إن 
سبب وجود الشركة في املعرض 
هو خبرة املنظم في التسويق 
للشــركات باحترافية، وكذلك 
تطلعاتها الســتقطاب احملالت 
التجارية الناشئة وكل املبادرين 
للمشاريع املتوسطة والصغيرة 
لتحقيــق أحالمهــم مــن خالل 

خبرتها في هذا املجال.
وأضاف أن الشــركة تهدف 
من خالل رعايتها ومشــاركتها 

في املعرض إلى حتقيق أحالم 
أصحاب السكن اخلاص الذين 
يتطلعون لبناء منازلهم، مشيرا 
إلى أن جديد املشاركة احلالية 
لهذا العــام هو تصميم الهوية 
التجاريــة لــكل املبادريــن او 
للشركات الكبرى التي تود أن 
تظهر من جديد للسوق الكويتي.
وأوضح أن الشركة ستقدم 
تصميــم املخططات املعمارية، 
االنشــائية،  واملخططــات 
الداخلي للســكن  والتصميــم 
اخلــاص واحملــالت التجارية، 
التجارية،  الهويــة  وتصميــم 
وذلك بنســب خصــم متفاوتة 

بن 5% و١5%. 
وذكر أن من أهم املشــاريع 
التي ساهمت فيها الشركة خالل 
الســنوات املاضية فــي مجال 
البناء والتشييد، هو تأسيسها 
لعدة شــركات مقاوالت وطرق 
وتصميم حيث قدمت أكثر من 
35٠ مشروعا للسنوات اخلمس 
األخيرة، في مختلف املجاالت.

مــن جانبه، قــال مدير عام 
»مجموعة نعمة املتحدة«، 

م.علــي نعمة، إن الشــركة 
تطمــح مــن خــالل رعايتهــا 
الذهبية ومشاركتها في املعرض 
إلى تقدمي منتــج وطني ١٠٠% 
مبواصفــات وقياســات عاملية 
تترجــم من خاللهــا للجمهور 
خبرة ٢٨ سنة في مجال )الفيبر 
جالس( مبنتــج يصنف الرقم 

)١( في عالم األبواب.
وأضاف نعمة، أن املجموعة 

ستقدم خالل عدد من املنتجات 
أبرزهــا أبــواب )فيبر جالس( 
بشكل اخلشب الطبيعي والتي 
جتتمــع فيهــا القــوة واملتانة 
بجمــال الطبيعــة ولهــا عــدة 
مميزات جتعلها تنفرد بخدمة 
املســتهلك حتت شــعار )عمر 
افتراضي طويل وصيانة أقل(.

وأشار إلى أن من أهم مميزات 
هذه األبواب أنها ال متتص املاء 
والرطوبــة ممــا يجعلها ثابتة 
بحيث ال تتقوس أو تتشقق بل 
تبقى بقوام معتدل لعقود، كما 
أنها مقاومة للخدش واالنتفاخ 
لتظل بجمالها الفاخر أطول فترة 
ممكنة، وال تتأثر باحلشــرات 
والنمل األبيض والعثة، إضافة 
إلــى كونها مقاومة لالشــتعال 
وتتحمل مناخ املناطق احلارة، 
وتعتبــر عازال ممتازا للصوت 
واحلــرارة، كمــا أنهــا ســهلة 
التنظيف وال تتأثر باملنظفات، 
عالوة على أنها مكفولة ١٢ سنة 
لتعتبر بذلك من أطول كفاالت 

األبواب بالسوق. 
وذكر نعمة، أن األبواب التي 
تصنعها املجموعة منتج وطني 
١٠٠% بحيــث يتمتــع العميــل 
بحرية أكبر بالقياسات واأللوان 
معربا عن سعادته باملشاركة في 
املعرض لتقدمي عروض مميزة، 
تنقسم إلى شقن األول خصم 
١٠ دنانيــر على البــاب للكمية 
من ٨ أبوابـ  ١5 باب، أما الثاني 
فهو خصم ١5 دينارا على الباب 

لكمية ١5 بابا فما فوق.

صالح الفاطمي ريتيش سينغ  علي نعمة ميثم الفضلي 

وفائي: معرض 
الصناعات والبناء 

الثامن يسهم 
في دعم منافسة 

املنتج الكويتي 
أمام املنتجات 

العاملية
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أقفل في 9 ديسمبر وخدمة الـ »أونالين« شهدت إقباالً كثيفاً

»وربة«: االكتتاب في حق األولوية
بزيادة رأس املال فاق التوقعات

أعلن بنــك وربة في بيان 
صحافي أمس أنه قد مت بتاريخ 
9 ديسمبر اجلاري إغالق باب 
االكتتاب في زيادة رأس املال، 
وذلك الكتمال االكتتاب بإجمالي 
عدد أسهم الطرح خالل الفترة 
املخصصــة حلــق األولوية، 
وبالتالــي لن يتــم فتح باب 
االكتتاب العام لغير املساهمن، 
على أن يتم التخصيص خالل 
5 أيــام عمل وإرجــاع املبالغ 

خالل 5 أيام عمل أيضا. 
ونوه البنك باإلقبال الكثيف 
علــى االكتتــاب »أوناليــن« 
والدفــع عبــر خدمــة الدفــع 
 االلكتروني K-net، عبر موقع
 https://www.ipo.com.kw
وهي اخلدمــة التي طرحها 
بنك وربة حصريا وللمرة 
األولى للمساهمن الراغبن 
باالكتتاب لعدد ١6.5٠٠ سهم 

سواء أكثر أو أقل.
جتــدر اإلشــارة إلــى أن 
إجمالي قيمــة الطرح بلغت 
9٠ مليون دينار )5٠ مليون 
قيمــة اســمية + 4٠ مليون 
عــالوة إصدار( وبلغ ســعر 
طرح الســهم ١٨٠ فلسا منها 
١٠٠ فلس قيمة اســمية و٨٠ 

فلسا عالوة إصدار.
التنفيذي  الرئيــس  وقال 
في بنك وربة شــاهن الغامن: 
»شــهد اكتتاب رأسمال البنك 
لفترة حق األولوية إقباال كثيفا 
كمــا توقعنا، ولقيت خاصية 
االكتتاب عبر املوقع اإللكتروني 
إقباال كبيرا وسط املساهمن 
موفرة عليهم الوقت واجلهد«.
\وأكد الغامن أن بنك وربة 
حريــص علــى تعزيــز ثقــة 
العمــالء وتوســيع عملياته، 
مشــيرا إلــى أن زيــادة رأس 

املال ستوظف في استثمارات 
اســتراتيجية طويلــة األجل 
وتعزيــز احلد األقصى ملقدار 
التزام العميل الواحد، والذي 
ســيوفر املزيــد مــن الفرص 
لزيادة حجم احملفظة التمويلية 
احلالية للبنك واحلصول على 
فئــات جديدة من العمالء مما 
يزيد من حجم األعمال وفرص 
البيع املتبادل، هذا باإلضافة 
إلى زيادة قيمة حد االستثمار 
املسموح به ما سينعكس على 
تعزيز حجم محفظة االستثمار، 
هذا باإلضافة إلى االســتثمار 
في النفقات الرأسمالية طويلة 
األجل لدعم وتعزيز منو البنك. 
يضاف إلى ذلــك، عزم البنك 
علــى املســاهمة فــي برامــج 
متويليــة ملشــاريع تنمويــة 
كبرى في الدولة تســاهم في 
دعم االقتصاد الوطني ومنوه.

شاهني الغامن

»التجارة« تضيف ٣8 نشاطاً جتارياً جديداً وفقاً للتصنيف اخلليجي
أصدر وزير التجارة والصناعة خالــد الروضان قرارا أضاف 
مبوجبه 29 نشاطا جتاريا مستحدثا و5 أنشطة موائمة، و4 انشطة 

جتارية معدلة للتصنيف احمللي وفقا للتصنيفات اخلليجية.
وقالت وزارة التجارة والصناعة، في بيان امس، ان القرار رقم 
2018/693 يأتي بناء على قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات جلنة 
توحيد التصانيف التجارية لألنشــطة االقتصادية بالكويت، وبناء 
على القرار الوزاري بشأن تشكيل جلنة تصنيف األنشطة التجارية 
واملهنية واحلرفية وبناء على ما مت االتفاق عليه في جلنة تصنيف 

األنشطة التجارية واملهنية واحلرفية.
وأشارت الى انه سيخلق أسواقا أكثر حيوية وابتكارا على املدى 
البعيد لدفع النمو االقتصادي املستدام والشامل، الفتة الى حرصها 
على ترسيخ اإلمكانات التنافسية لتظل الكويت مركزا »لوجستيا« 
علــى قائمة أفضل الوجهات التي جتــذب رواد االعمال، ولتحقيق 
رؤية صاحب الســمو في حتويل الكويت الى مركز مالي وجتاري. 
وأوضحت ان القرار يوجد فرص عمل للخريجني اجلدد في سوق 
العمل من خالل توفير مشاريع تشغيلية وتأهيل منافس في السوق 
احمللية واالقليمية، الفتة إلى أن العمل بالقرار يبدأ من تاريخ صدوره 

في اجلريدة الرسمية.

األنشطة المستحدثة
وأضافت »التجارة« أن األنشطة املستحدثة شملت أيضا خدمات 
شحن وتفريغ السلع في النقل اجلوي بصفة عامة وتشغيل محطات 
احلافالت وتشــغيل محطات مناولة البضائع في املطارات وتشغيل 
مواقف السيارات، ومواقف السيارات في الساحات للمطارات وادارة 

وتشغيل املطارات وتقدمي اخلدمات االرضية واملساندة للطائرات.
وأوضحت ان من ضمن األنشــطة املســتحدثة استقبال طاقم 

الطائرات وتأمني االقامة لهم واســتقبال الطائرات اخلاصة وتقدمي 
اخلدمات لها وتســويق وتوفير اخلدمات الهندسية واالرضية من 
معدات وتنزيل وحتميل وتفريغ وصيانة واستقبال الشخصيات املهمة 
ورجال االعمال واستخراج تراخيص عبور االجواء والهبوط وتقدمي 
خدمات االشراف واملتابعة لرحالت االسعاف اجلوي وتوفير اخلدمات 
الليموزين في املهبط واملتابعة والتنسيق مع خدمات املهبط واملناولة 
االرضية والوقود ومتوين الطائرات واخلدمات اخلاصة باملسافرين 
باستقبال املغادرين والقادمني. وتابعت إن األنشطة املستحدثة تشمل 
متلك بيع وايجار واســتئجار املعــدات واآلليات االرضية خلدمات 
الطيران واخلدمات احملاسبية ومســك الدفاتر واملراجعة واخلبرة 
االستشارية، وتنظيم الرحالت السياحية واالرشاد اخلارجي وحجز 
الفنادق والعقارات خارجيا وانشــطة املرشدين السياحيني خارجيا 
وادارة املناطق احلرة أو السوق احلرة في املطارات وحلبة للسيارات 

والدراجات الكهربائية واخلدمات البحرية والغوص التجاري.
وقالت الوزارة إن األنشــطة املســتحدثة شملت انتاج فواصل 
االملنيوم ولوازمها، وتشغيل مرافق التخزين جلميع أنواع البضائع في 
النقل اجلوي والبيع باجلملة لطاوالت السنوكر والبلياردو ولوازمها 

والبيع بالتجزئة لطاوالت السنوكر والبلياردو.
أما األنشــطة املوائمة للتصنيف احمللي فبينت وزارة التجارة 
انها تشمل سوق لوازم العائلة ونشاط السوق املركزي ـ الضاحية 
الرئيسية، وسوقا مركزيا مصغرا ـ الفروع، فضال عن ادارة أعمال 

اجلمعية مع سوق مركزي رئيسي ـ الضاحية الفرعي.
أما األنشطة املعدلة، فقالت »التجارة« انها تشمل تنظيم الرحالت 
السياحية واالرشاد السياحي الداخلي وحجز الفنادق والعقارات داخليا 
وحاضنة أعمال في مجال االتصاالت وتقنية املعلومات وحجز وسائل 

النقل والفنادق واملطاعم واالماكن الترفيهية داخليا.

المنصة مخصصة للخدمات اللوجستية الرقمية

»االئتمان« يشارك في معرض الصناعات والبناء

»Shipa« أجيليتي« تستثمر 1٠٠ مليون دوالر في«

شارك بنك االئتمان الكويتي 
في فعاليات معرض الصناعات 
والبناء الذي انطلقت نســخته 
الثامنة أمــس وبحضور نائب 
رئيس مجلس اإلدارة املدير العام 
للبنك صــالح املضف وقياديي 
عدد من املؤسســات والهيئات 

احلكومية.
وتســتمر فعاليات املعرض 
الــذي تنظمــه »اكســبو تاج« 
للمعارض واملؤمترات بالتعاون 
مع شــركة الصناعات الوطنية 
في فندق جميــرا الكويت على 
مدى 4 أيام مبشــاركة عدد من 
اجلهات احلكوميــة، بينها بنك 

االئتمان الكويتي.
وحــول طبيعــة املشــاركة 
واألهــداف التــي يســعى إلــى 
حتقيقهــا قالت الناطقة باســم 
بنك االئتمــان الكويتي حباري 
اخلشــتي: إن البنــك دأب على 
املشاركة في أنشطة وفعاليات 
املعرض، من منطلق حرصه على 

مدى سنوات في تثبيت أقدامه 
على خارطة املؤمترات واملعارض 
املتخصصــة بقضايا اإلســكان 
والبنــاء والتمويل العقاري، إذ 
تزوره سنويا أعداد كبيرة من 
املواطنن، لذا يعد فرصة مناسبة 
للحوار والتفاعل معهم والتعرف 
على احتياجاتهم في هذا املجال.

وأوضحت أن موظفي البنك 

التواصل واحلوار مع املواطنن، 
مشيرة إلى أنه كان حاضرا في 
الــدورات الســابقة للتعريــف 
بالقروض التي يقدمها وشروط 
استحقاق كل منها واملستندات 
املطلوبة، وسبل التقدم للحصول 
عليها والــرد على ما لديهم من 

أسئلة واستفسارات.
وأكدت أن املعرض جنح على 

كشــفت شــركة أجيليتــي 
فــي بيــان صحافــي أمس عن 
اعتزامها استثمار ما يصل إلى 
١٠٠ مليــون دوالر علــى مدار 
السنوات الثالث املقبلة، وذلك 
 Shipa.com بهدف إطالق منصة
املخصصة للخدمات اللوجستية 
 »Shipa« الرقمية، حيث تتيح
للشــركات ورجــال األعمــال 
إدارة خدمــات  واملســتهلكن 
الشحن واخلدمات اللوجستية 
لتجارتهم اإللكترونية وخدمات 

التوصيل عبر اإلنترنت.
وبهذه املناسبة، قالت رئيس 
مجلس اإلدارة بشركة أجيليتي 
Shipa. هنادي الصالح إن »منصة
com تبسط حياة املستخدمن 
من خالل التكنولوجيا، فسواء 
كان املستخدم شركة صغيرة 
تدير سلســلة اإلمداد اخلاصة 
بهــا عبر االنترنت، أو شــركة 
اســتهالكية تقــوم بتوصيــل 
مشترياتكم املطلوبة عن طريق 
Shipa. الهاتف، فقد مت تصميم

com جلعل اخلدمات اللوجستية 
مريحة، وخالية من املصطلحات 
املعقدة، ميكن تتبعها، جديرة 
بالثقة، ويسهل الوصول إليها«.

وتابعت الصالح: »اخلدمات 

اللوجستية هي العمود الفقري 
للتجــارة ولكنها معقدة. وهذا 
التعقيــد طاملــا صعــب علــى 
إدارة  الصغيــرة  الشــركات 
اللوجستيات بنسب متفاوتة. 
وفــي كثيــر مــن األحيــان، ال 
تتمتــع الشــركات الصغيــرة 
بفرصــة الوصول إلــى املوارد 
واألدوات واحللول اللوجستية 
املتاحة أمام الشركات الكبرى. 
لهذا ليس من املســتغرب أننا 
عندما قمنا بإجراء اســتطالع 
للرأي مع ٨٠٠ شــركة صغيرة 
ومتوسطة حول العالم، وجدنا 
أن 7٨% من املشاركن يرغبون 
في إدارة اخلدمات اللوجستية 
اخلاصــة بهم عبــر اإلنترنت، 
وقد تســاعد »Shipa« على سد 
هذه الفجوة ومتكن الشركات 
الصغيــرة من االســتفادة من 
الفرص التي يوفرها االقتصاد 

الرقمي العاملي«.
ووصفــت الصالــح منصة 
»الــذراع  بأنهــا   Shipa.com
االبتكارية لشــركة أجيليتي«، 
التي تســاهم في اإلســراع من 
تطويــر تكنولوجيات حديثة 
وتوفير منتجات رقمية تعزز 
من التغير العام في الشركة األم 

والصناعة اللوجستية بصورة 
أشمل.

وتشمل مجموعة خدمات منصة 
:Shipa.com

٭ Shipa للتجارة اإللكترونية: 
التجــارة  لشــركات  توفــر 
اإللكترونية إمكانية الوصول 
إلى بعــض أســواق التجارة 
اإللكترونيــة األســرع منــوا 
وتعقيدا في العالم. تقدم هذه 
اخلدمة حلوال متكاملة للشحن 
والتوصيــل واملرجتعات في 
دول اخلليــج العربــي، مــع 
إمكانيــة الوصــول إلى دول 
االحتاد األوروبي وأفريقيا في 
القريب. والعمالء  املســتقبل 
املستفيدون من هذه اخلدمة 
هم جتار التجزئة في الواليات 
املتحــدة واالحتــاد األوروبي 
وآســيا، باإلضافة إلى التجار 
اإلقليمين في منطقة الشرق 
األوســط. وتســتند حلــول 
هــذه اخلدمــة إلــى التكامــل 
الرقمــي ســهل االســتخدام: 
الوصــالت البينية البرمجية 
التطبيقيــة API وواجهــات 
الويب مثل التكامل مع بوابات 
العمالء واملواقع اإللكترونية 

والتطبيقــات عنــد تســجيل 
اخلروج.

٭ Shipa للتوصيــل: وتوفــر 
خدمــة التوصيــل للشــركات 
واملســتهلكن بحســب الطلب 
فــي اليوم نفســه أو في اليوم 
التالــي، أو التوصيــل العابــر 
للحــدود في منطقــة اخلليج. 
املنصة سهلة االستخدام بصورة 
بديهيــة وميكن الوصول إليها 
عــن طريق الهاتف احملمول أو 
من خــالل الدمج املباشــر مع 
أنظمة العمالء من الشــركات. 
وتوفر اخلدمة حلوال لتحسن 
ســرعة األداء وحتقيق الراحة 
واملالءمــة لتصبــح خدمــات 
التوصيل اخلالية من املتاعب 

حقيقة واقعة.
٭ Shipa للشــحن: تتيح هذه 
اخلدمــة للشــركات الصغيرة 
احلصول على عروض أسعار 
مفصلــة وحجز ودفــع وتتبع 
شحناتهم اجلوية والبحرية في 
جميع أنحاء العالم عن طريق أي 
جهاز رقمي أو احملمول. وتعد 
هذه اخلدمة أول خدمة شــحن 
متكاملة ومتطورة عبر اإلنترنت 
اللوجســتية  فــي الصناعــة 
ومتوافرة في أكثر من ١٠٠ دولة.

ســيكونون متواجديــن فــي 
اجلناح املخصص له طوال أيام 
املعرض، من العاشــرة صباحا 
حتــى الواحدة والنصف ظهرا، 
ومن اخلامســة حتى العاشرة 
مساء، وباإلمكان تقدمي عدد من 
اخلدمــات للمواطنن، وإصدار 
بعض الشــهادات التي يطلبها 

عمالء البنك.

املضف يتوسط أسرة بنك االئتمان في معرض الصناعات والبناء

لن يتم فتح باب 
االكتتاب العام لغير 

املساهمني


