
ف��ي إط���ار ح��رص��ه على تقدم 
أح��دث اخدمات وأكثرها تطورا، 
أعلن البنك التجاري عن إطاقه 
خ��دم��ة ال���دردش���ة اإل��ك��ت��رون��ي��ة 
ام��ب��اش��رة Live Chat ، والتي 
تتيح للعماء التحدث امباشر 
صوتياً أو عن طريق الفيديو مع 
موظف البنك التجاري عبر  تطبيق  
التجاري موبايل للهواتف الذكية . 

وع���ن اخ��دم��ة اج��دي��دة التي 
أطلقها البنك عبر تطبيق التجاري 
م��وب��اي��ل CBK Mobile  ق��ال 
حميد إب��راه��ي��م سلمان - امدير 
العام لقطاع اخدمات امصرفية 
لأفراد: ” تعتبر خدمة الدردشة 
اإلكترونية امباشرة أحد التقنيات 
اج��دي��دة التي استحدثها البنك 
على تطبيقه للهواتف الذكية وهي 
تتيح لعماء وغير عماء البنك 
التجاري التحدث مباشرة منتهى 
السهولة واليسر  إم��ا صوتياً أو 
باستخدام الفيديو م��ع موظفي 
خدمات العماء على مدار الساعة 

وطيلة أيام اأسبوع“   
وأف��اد  حميد سلمان مبيناً  أن 
هذه اخدمة تقدم للعماء احالين 
واج��دد وامستهدفن الكثير من 

ام��زاي��ا، حيث مكنهم م��ن إم��ام 
العديد م��ن ام��ع��ام��ات امصرفية 
وال��رد على استفساراتهم منتهى 
ال��س��رع��ة، ب��اإض��اف��ة إل��ى تفعيل 
أو إي��ق��اف البطاقات واخ��دم��ات 
ام��ص��رف��ي��ة وك���ذل���ك  ال��ع��دي��د من 
اخدمات امصرفية اأخرى امتاحة 
عبر تطبيق البنك على الهواتف 
ال��ذك��ي��ة  م��ث��ل ح��دي��ث البيانات 
الشخصية على النظام ، إلى جانب 
تقييم اح��ادث��ة بعد اانتهاء من 

ااتصال. وتابع مبيناً أنه بإمكان 
عماء البنك وغيرهم استخدام 
خ��دم��ة ال���دردش���ة اإل��ك��ت��رون��ي��ة 
امباشرة Live Chat  حيث مكن 
للعميل ال��ت��واص��ل م��ب��اش��رة مع 
موظف البنك التجاري على مدار 
الساعة حتى وإن ك��ان متواجد 
ب��اخ��ارج، م��ؤك��داً في ذات الوقت 
أنه مكن الوصول إليها بسهولة 
م��ن خ��ال تطبيق التجاري على 
الهواتف الذكية لعماء البنك وغير 
عمائه ع��ن طريق الضغط على 
عامة ”كيفية التواصل معنا ” ثم 

الضغط على الدردشة امباشرة.   
ويأتي طرح اخدمة اجديدة، 
ال��ت��ي م��ث��ل ط��ف��رة تقنية ضمن 
مجموعة اخدمات الرقمية التي 
يقدمها البنك لعمائه، ليؤكد من 
جديد حرص التجاري الدائم على 
التواصل مع عمائه وغير عمائه 
وإطاعهم على اخدمات واحلول 
امصرفية امبتكرة التي يقدمها 
لهم فضًا عن سعيه الدائم حل 
أي من امشكات التي قد يواجهها 
العماء عند إمام أي من عملياتهم 
امصرفية ف��ي أي وق��ت وم��ن أي 

مكان.    
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الفصل في منازعات اأسهم خال شهر

»أسواق امال« تصدر تعميمًا بشأن استخدام شعارها الرسمي

2028 طلب إيداع عامة جارية في سبتمبر اماضي »التجارة«: تلقينا 
أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية  امس  ااثنن 
تلقي إدارة العامات التجارية وبراءة ااختراع التابعة لها 
2028 طلب اي��داع عامة جارية عبر البوابة االكترونية 

خال شهر سبتمبر اماضي.
وق��ال��ت )ال��ت��ج��ارة( ف��ي بيان صحفي انها أج��زت 818 

معاملة ”طلب“ تسجيل عامة جارية و822 معاملة نشر 
عامة جارية و388 معاملة تسجيل عامة جارية وإصدار 
شهادة لها.وأضافت انها أجزت أيضا 214 معاملة جديد 
عامات التجارية و253 طلب تأشير بتغيير عنوان واسم 
مالك العامة ونقل ملكيتها وشطب تسجيلها وتغيير اسم 

وكيل التسجيل.
وذكرت أنها تلقت 22 طلب معارضة على تسجيل عامة 
جارية منها 18 طلب اعتراض على قبول تسجيل عامة 
جارية وأربعة طلبات حديد جلسة لسماع اأقوال كما تلقت 

330 طلبا لنشر التأشيرات و25 مستخرجا و16 تظلما.

شعار هيئة اسواق امال
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أص����درت هيئة أس����واق ام��ال 
الكويتية  ام��س  ااثنن تعميماً 
رق��م 12 لسنة 2018، تدعو فيه 
كافة اأشخاص إلى ضرورة عدم 
استخدام الشعار الرسمي للهيئة، 
أو اس��م الهيئة، أو استخدام أي 
وسيلة توقع جمهور امتعاملن 
في الغلط بأن الهيئة لها دور في 

الرقابة.
وحسب التعميم، حذرت الهيئة 
استخدام ذل��ك في أي من امواقع 
اإلكترونية أو قنوات التواصل 
ااج���ت���م���اع���ي، أو ام��ط��ب��وع��ات 
واح��ررات الرسمية، أو الوسائل 
الترويجية والتسويقية أو أي 

مادة أخرى ورقية أو الكترونية.
ونوهت الهيئة في البيان إلى 
أن ع��دم اال��ت��زام ما ورد في هذا 
التعميم ي��ع��رض ام��خ��ال��ف إل��ى 
امساءلة التأديبية وف��ق أحكام 
ال��ق��ان��ون رق���م 7 ل��س��ن��ة 2010 

وائحته التنفيذية وتعدياتهما.
يشار إلى أن امؤشرات الكويتية 
تباينت مع نهاية تعامات ، حيث 
ارت��ف��ع ام��ؤش��ران ال��ع��ام واأول 
بنسبة %0.46 و%0.89 على 
ال��ت��رت��ي��ب، فيما ت��راج��ع مؤشر 

السوق الرئيسي 0.43%. 
ودع����ت ه��ي��ئ��ة أس�����واق ام���ال 
الكويتية امُختصن ف��ي مجال 

أس���واق ام���ال وأن��ش��ط��ة اأوراق 
امالية إل��ى ااط��اع على مسودة 
الفصل الثاني عشر )التحكيم( 
من الكتاب الثالث - إنفاذ القانون 
- من الائحة التنفيذية للقانون 
رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء 
هيئة أسواق امال وتنظيم نشاط 
اأوراق ام��ال��ي��ة وتعدياتهما، 
وامزمع إدخالها كتعديات على 
الائحة التنفيذية؛ وذلك من خال 
تعبئة موذج ااستطاع، امتوافر 
على موقع الهيئة اإلكتروني؛ 
وذل��ك في موعد غايته يوم اأحد 

28 أكتوبر اجاري.

وبحسب امسودة، ُيصدر حكم 

هيئة التحكيم خ��ال 4 أشهر من 
تاريخ أول جلسة صحيحة يعلن 
بها طرفي التحكيم. ويجوز لهيئة 
التحكيم مد اميعاد إلى شهر، وا 
جوز إضافة مدة جديدة إا بقرار 
من الهيئة بناًء على طلب مسبب 
م��ن هيئة التحكيم وبحد أقصى 
ا ي��ت��ج��اوز ش��ه��راً بعد م��ش��اورة 

اأطراف.
وي��ج��وز ل��أط��راف اش��ت��راط 
م��دة أقصر في اتفاق التحكيم. 
وي��وق��ف ام��ي��ع��اد كلما أوق��ف��ت 
اخصومة أو انقطعت أمام هيئة 
التحكيم، ويستأنف سيره من 
تاريخ علم الهيئة ب��زوال سبب 

الوقف أو اانقطاع.
وت��ك��ون م��دة التحكيم شهراً 
واح����داً ت��ب��دأ م��ن ت��اري��خ انعقاد 
أول جلسة، وذل��ك في امنازعات 
الناشئة ع��ن تعامات اأوراق 
امالية التي جرى في البورصة، 
وامتعلقة بامواضيع التالية: 
تغطية االتزامات امتعلقة بتوفير 
اأسهم وقت التسوية. و تغطية 
اال��ت��زام��ات امتعلقة بالتسوية 
ال��ن��ق��دي��ة. و ت��ع��دي��ل الصفقات 
ال��ن��اش��ئ��ة ع��ن أخ��ط��اء الوسيط 
ام��رخ��ص. و رف��ض أم��ن احفظ 
ت��س��وي��ة اال���ت���زام���ات امتعلقة 

بتعامات اأوراق امالية.

و اإخ���ال ب��ال��ت��زام��ات ف��ي ما 
ب��ن اأش��خ��اص امسجلن ل��دى 
ال��ب��ورص��ة وعمائهم، أو ف��ي ما 

ب��ن اأش��خ��اص امسجلن بشأن 
تعامات اأوراق امالية. وا جوز 
إضافة م��دة جديدة إا بقرار من 

الهيئة بناء على طلب مسبب من 
هيئة التحكيم وب��ح��د أق��ص��ى ا 

يتجاوز شهراً.

حميد إبراهيم سلمان

ماشيًا مع التطورات التكنولوجية اجديدة   

»التجاري« يطلق خدمة الدردشة 
تباينت امؤشرات مع نهاية تعامات امس  ااثنن، حيث ارتفع اإلكترونية امباشرة

امؤشران العام واأول بنسبة %0.46 و%0.89 على الترتيب، فيما 
تراجع مؤشر السوق الرئيسي 0.43%.

وسجلت م��ؤش��رات 6 قطاعات ارتفاعاً اليوم ب��ص��دارة البنوك 
بنمو نسبته %0.87، فيما تراجعت مؤشرات 5 قطاعات أخرى 

يتصدرهاالسلع ااستهاكية بنحو 2%.
وجاء سهم ”ري��م“ على رأس القائمة اخضراء لأسهم امُدرجة 
بنمو نسبته %20.56، فيما تصدر سهم ”التمدين العقارية“ القائمة 

احمراء ُمتراجعاً بنحو 12.6%.
وتقلصت سيولة البورصة   بنحو %21.8 إلى 20.33 مليون 
دينار مقابل 25.99 مليون دينار باأمس، كما انخفضت أحجام 
التداول %31.3 إلى 71.32 مليون سهم مقابل 103.85 مليون سهم 

بجلسة اأحد.
وحقق سهم ”الكويت الوطني“ أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 4.8 
مليون دينار مرتفعاً %1.12، فيما تصدر سهم ”زين“ نشاط الكميات 

جانب من تداوات البورصة بحجم تداول بلغ 6.14 مليون سهم مرتفعاً 0.67%.

مؤشرات البورصة تغلق على تباين وسط تراجع وتيرة التداوات

منحت مجلة ”جلوبل فاينانس“ 
العامية بنك الكويت الوطني جائزة 
أفضل بنك في الكويت لعام 2018، 
وذلك في استبيانها السنوي حول 
أفضل البنوك في العالم، وال��ذي 
شارك فيه مئات اخبراء واحللن 
وك��ب��ار امستشارين وام��دي��ري��ن 
التنفيذين لكبرى الشركات حول 

العالم.
وقالت جلوبل فاينانس إن ”بنك 
الكويت الوطني يتمتع مؤشرات 
مالية ق��وي��ة، وق��د ك��رس موقعه 
في قائمة جلوبل فاينانس أكثر 
البنوك أمانا في العالم، كما إنه من 
أكثر البنوك تقديراً في امنطقة“. 
وأشارت إلى أن ”استقرار اجهاز 
اإداري دليل على أسسه القوية 
باعتماده أفضل معايير احوكمة“.
وتسلم اجائزة نائب الرئيس 
التنفيذي لبنك الكويت الوطني- 
الكويت سليمان ام����رزوق، على 
ه��ام��ش ااج��ت��م��اع��ات السنوية 

لصندوق النقد الدولي ومجموعة 
محافظي البنك الدولي التي عقدت 
ف��ي ج��زي��رة ب��ال��ي- اندونيسيا 

مؤخراً.
وقد اختارت جلوبل فاينانس 
البنك ال��وط��ن��ي كأفضل بنك في 
ال��ك��وي��ت ف��ي ت��ق��ري��ره��ا السنوي 
اخ��اص ح��ول أفضل البنوك في 
العالم بناء على امؤشرات امالية 
والتوسع اجغرافي والعاقات 
ااس��ت��رات��ي��ج��ي��ة، ب��اإض��اف��ة إلى 
استقرار اجهاز اإداري واخطط 
التطويرية واب��ت��ك��ار امنتجات 

اجديدة.
هذا وواصل بنك الكويت الوطني 
ميزه بأعلى مستويات التصنيف 
اائتماني ضمن كافة بنوك منطقة 
ال��ش��رق اأوس���ط، وذل��ك بإجماع 
مؤسسات التصنيف اائتماني 
الثاث: موديز، فيتش وستاندر 
آند بورز، بدعم من رسملته القوية 
وس��ي��اس��ات اإق����راض احكيمة 

ال��ت��ي يتبعها، وات��ب��اع��ه منهج 
منظم إدارة اأص��ول، إلى جانب 
اخبرة وااستقرار ال��ذي يتمتع 
به جهازه اإداري. باإضافة إلى 
ذلك، يحتفظ بنك الكويت الوطني 
موقعه بن أكثر 50 بنكاً أماناً 
ف��ي العالم للمرة الثالثة عشرة 
على ال��ت��وال��ي، كما أن��ه ح��از على 
ج��ائ��زة أفضل بنك على مستوى 
الكويت من مؤسسة ”ذا بانكر“ 
و“يورومني“ و“جلوبل فينانس“ 

في العام 2018.
ويتمتع بنك الكويت الوطني 
بتواجده على أوسع نطاق بشبكة 
محلية وعامية متد عبر 4 قارات، 
كما متد ال��ت��واج��د العامي لبنك 
الكويت الوطني ف��ي العديد من 
امراكز امالية العامية ما في ذلك 
نيويورك، أوروب���ا، دول مجلس 
التعاون اخليجي، منطقة الشرق 
اأوس��ط، سنغافورة إضافة إلى 

الصن )شنغاهاي(.

 سليمان امرزوق والسيد جورج ريشاني خال استام اجائزة

»جلوبل فاينانس« منح »الوطني« جائزة  
أفضل بنك في الكويت للعام احالي

أع���ل���ن ب���ن���ك اخ���ل���ي���ج ف��ي 
14  أكتوبر2018 ع��ن أسماء 

اخ��م��س��ة ال��ف��ائ��زي��ن ف��ي سحب 
ال��دان��ة اأسبوعي خ��ال الفترة  
من 7 – 11 أكتوبر2018 بجوائز 
نقدية قيمة كل منها 1000 د.ك ، 
والفائزين  اخمسة لهذا اأسبوع 
هم: نواف محمد حماد ابو جروه     
وأمل جميل أمن  وشهيرة شمس 
الدين سامة وعبد الله مشعان 

العجمي وحياة صفر علي صفر .
ه��ذا، وق��د أج��رى بنك اخليج 
سحب الدانة ربع السنوي اأول 
ع��ل��ى اج��ائ��زة ال��ب��ال��غ قيمتها 
200،000 دي��ن��ار ك��وي��ت��ي في 

28 م���ارس ام��اض��ي، كما أق��ام 

السحب ربع السنوي الثاني في 
27 يونيو اماضي على جائزة 

250،000 دينار كويتي. وقد 

أج���رى ال��س��ح��ب رب���ع السنوي 
ال��ث��ال��ث  ف��ي 26 سبتمبر على 
جائزة 500،000 دينار كويتي، 
أم���ا ال��س��ح��ب ال���راب���ع واأخ��ي��ر 
س��ي��ق��ام  ف��ي 10 يناير 2019، 
وسيتخلل ه��ذا السحب تتويج 

مليونير الدانة لعام 2018 الذي 
سيحصل ع��ل��ى ج��ائ��زة بقيمة 

مليون دينار كويتي. 
ويشجع بنك اخليج عماء 
الدانة على زيادة فرص فوزهم 
عن طريق زيادة امبالغ التي يتم 
إيداعها في احساب، باستخدام 
خ���دم���ة ال���دف���ع اإل��ك��ت��رون��ي 
اجديدة امتاحة عبر موقع البنك 
اإلكتروني وتطبيق الهواتف 

الذكية. كما يوفر حساب الدانة 
أي��ض��اً ال��ع��دي��د م��ن اخ��دم��ات 
امتميزة منها خ��دم��ة ”بطاقة 
الدانة لإيداع احصري“ التي 
منح عماء الدانة حرية إيداع 
النقود في أي وق��ت يناسبهم، 
إضافة إل��ى خدمة ”احاسبة“ 
ال��ت��ي م��ِك��ن ع��م��اء ال��دان��ة من 
اح��ت��س��اب م��ا لديهم م��ن فرص 

للفوز في سحب الدانة.

مقر بنك اخليج

»اخليج« يعلن الفائزين بسحب 
الدانة اأسبوعي 

»وربة« يعلن الرابحن بسحوبات 
»السنبلة« اأسبوعية

اعلن  بنك وربة سحب السنبلة السابع والثاثن وم ااعان  عن 
الفائزين اخمسة بحضور مثل عن وزارة التجارة والصناعه و 

موظفي بنك وربة.
وبالنسبة للعماء الذين حالفهم احظ خال سحب السنبلةالسابع 
والثاثن، فقد توج 5 رابحن من عماء بنك وربة حصل كل منهم على 
1000 دينار كويتي وهم: خالد خدعان محمد خدعان، جاسم محمد 

اابراهيم، العنود فهد وب��ران امعتقه، امل محمد عوينان العازمى، 
وشافى عبد الله سلمان امطيرى.

مثل حساب السنبلة اخيار اأمثل لكل الراغبن بتوفير اأموال 
وحقيق عوائد مالية ثابتة على أرصدتهم في الوقت نفسه بااضافة 
الى  فرصاً شهرية للفوز بجوائز نقدية طوال العام. ونظراً لإقبال 
الكبير الذي اقاه هذا احساب من قبل العماء ما يؤمّنه من فرص 
كبيرة للربح، عمل بنك وربة على إضافة تطورات نوعية على حساب 
السنبلة اق��ت استحسان العماء، وتشمل التطورات التي مت 
إضافتها إلى حساب السنبلة، زيادة عدد الرابحن عبر اضافة سحب 
أسبوعي بااضافة الى السحب الشهري وذل��ك إتاحة فرص أكبر 
للعماء للفوز بجوائز مالية أسبوعية قيمة كل منها ألف دينار كويتي  
تذهب إلى 5 رابحن ويتم السحب عليها في يوم اخميس من كل 
أسبوع. باإضافة الى ذلك، يستمر سحب السنبلة الشهري في بداية 
كل شهر على اجوائز الكبرى - بحضور وإش��راف مثل من وزارة 
التجارة والصناعة -  والتي يبلغ إجمالها 30  ألف دينار كويتي 
موزعة كالتالي على 4 رابحن: اجائزة الكبرى بقيمة 10 آاف دينار 
كويتي ستكون من نصيب رابحن إثنن واجائزة  الثانية بقيمة 5 

آاف دينار كويتي من نصيب رابحن اثنن أيضاً.  
وبذلك يكون بنك وربة قد زاد عدد الرابحن في سحوبات السنبلة  
إلى 24 فائز بالشهر كما زاد اجمالي قيمة اجوائز الشهرية من 30 الى 
50 الف دينار كويتي شهريا. وأما فيما يتعلق بفرص الربح، فيحق 

لكل عميل فرصة لدخول السحب مقابل كل 10 دنانير في احساب.  
واجدير بالذكر ، أن بنك وربة أطلق حديثا وديعة السنبلة التي تعد 
امودعن بعوائد متوقعة عالية تصل الى 3% كما يحصلو ايضا على 

فرص ربح في سحوبات السنبلة الشهرية وااسبوعية.

السماح لـ»نــور« متابعة إجراءات 
تنفيذ حكم قضائي ضد »الــدار«

أعلنت شركة ن��ور لاستثمار امالي عن حصولها على تأشيرة 
قاضي التنفيذ ب��وزارة العدل لفتح ملف التنفيذ ومتابعة إج��راءات 

تنفيذ حكم قضائي ضد شركة دار ااستثمار.
وأوضحت ”ن��ور“ في بيان للبورصة الكويتية،  امس  ااثنن، أنها 
سبق وأخذت ُمخصص بنسبة %100 وفقاً إفصاح سابق، موضحة 

بأنه ا يوجد أثر على امركز امالي للشركة حالياً.
ويتلخص موضوع الدعوى في ندب خبير وتصفية حساب إلزام 
امُدعي عليها )دار ااستثمار( بسداد ما سُيسفر عنه تقرير اخبرة 

وامُقدر مبلغ 10.08 مليون دينار )33.3 مليون دوار(.
وسبق وأص���درت محكمة التمييز حكماً لصالح ”ن��ور“ ضد 
”ال��دار“ مبلغ 10 ماين دينار، و%7 فوائد سنوية اعتباراً من 
ت��اري��خ 12 أكتوبر 2008. وش��رع��ت ”ن��ور“ بالفعل ف��ي اتخاذ 
اإجراءات الازمة لتنفيذ احكم امذكور وفقاً لإجراءات امُتبعة بهذا 
الشأن، إا أن اإدارة العامة للتنفيذ قررت وقف إجراءات التنفيذ بشكل 
مؤقت. وكانت محكمة ااستئناف قد أيدت بتاريخ 5 فبراير اماضي، 
حكم أول درجة الذي صدر لصالح ”نور“ بإلزام ”ال��دار“ بأن تؤدي 

مبلغ ُيقدر بنحو 10.17 مليون دينار لصالح اأولى.
وأكدت ”ن��ور“ وقتها أنه في حال تنفيذ حكم ااستئناف فسوف 
ينعكس إيجاباً على أرباح الشركة بقيمة امبلغ امُقدر بنحو 10.17 
مليون دينار باإضافة إلى الفوائد امترتبة على القرار من 12 أكتوبر 

2008 وحتى مام السداد.

أكد سفير هنغاريا لدي الكويت إيشتفان شوش 
،أن العاقات الكويتية الهنغارية عميقة وتبني علي 
جسور التعاون في جميع امجاات مبيناً اول سفارة  
لدولة امجر ” هنغاريا“ في منطقة اخليج انطلقت 
من الكويت ، مبيناً أن حجم التبادل التجاري بن 
الكويت وهنغاريا يقدر بنحو 60 مليون دواريتنوع 

بن امنتجات الزراعية واحافات وقطع الغيار
واضاف في تصريح صحفي هلي هامش ملتقي 
الشركات الهنغارية والكويتية امتخصصة في 
انظمة ال ” اي سيتي ” وال ”اي تي ” ال��ذي عقد 
بغرفة التجارة والصناعة، انه وعقب سقوط النظام 
ااش��ت��راك��ي ف��ي ب��اده ب��أت الشركات الهنغارية 
تركز علي اس��واق اورب��ا أكثر من الشرق اأوسط 
وبدورنا كدبلوماسسين وسفراء نعمل علي تعزيز 
واع��ادة العاقات بن الهنغارين وبلدان اخليج 
وال��ش��رق اأوس��ط اسيما وان هناك عاقات بن 
التجار الكويتين وتظرائهم في هنغاريا ما يدفعنا 
إل��ي تطوير وتنمية تلك العاقات من خ��ال جلب 
الشركات الهنغارية للكويت لتقدم ما لديها من 

امكانات امام القطاع اخاص الكويت
وقال شوش أن الكويت واحدة من البلدات التي 
تشجعني كسفير ل هنغاريا علي تنمية وبناء 

عاقات اقتصادية وجارية موسعة حقق امزيد 
من معدات ااستثمارات والتبادل التجاري ما 
يواكب رؤي��ة الكويت 2035 حيث توجد  شركات 
كبري لديها خبرة في قطاع اانشاء والبناء وكذلك  
ف��ي مجال تطوير أنظمة ام��ي��اه أن الشركة التي 
تعمل في بودابست في خدمات امياه تنفذ مشاريع 
عامية ب��دءاً من جنوب امريكا وص��واً إلي فيتنام 
وهناك العديد من الشركات التي لديها خبرة طويلة 
مجاات التقدم التكنولوجي وأنظمة امعلومات 
والتقنية البرمجية ومكن أن تنفذ مشاريع في 

السوق الكويتي
وب����دوره اوض���ح املحلق ال��ت��ج��اري للسفارة 
النهغارية امستشار هارون كيريكجارتو، أن املتقي 
يعود إلي ست سنوات ماضية عندما اطلقت شركة 
انسومنيا الهنغارية بالكويت ملتقاها ااول مروراً 
ب��دول اخليج إلي أن توسعت في امنطقة  مشيراً 
إلي أن الشركة لديها اعمال كبيرة في هنغاريا وهي 
التي تنظم وتنسق لهذا املتقي الذي يجمع الشركات 
الهنغارية امتخصصة في ال ” اي ستي ”  وال ”أي 
تي ” حت سقف واحد بغرفة التجارة والصناعة 
بالكويت تشجيع الشراكة فيما بن القطاع اخاص 

الكويتي والهنغاري في هذا الشأن

خال ملتقى الشركات الهنغارية والكويتية بالغرفة

60 مليون دوار حجم التبادل  شوش: 
التجاري بن الكويت وهنغاريا


