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»التجاري«:  خصومات خاصة لعمالء اخلدمات املصرفية الشخصية 
أعلن البنك التجاري الكويتي عن تقدمي خصم 
خاص مقداره %20 لعمالء اخلدمات املصرفية 
   Heraالشخصية وذل���ك عند تسوقهم لدى
واملتواجد في مجمع زهرة ،األفنيوز والصاحلية 
علماً بأن هذا اخلصم س��اري حتى 30 سبتمبر 

.2019
وأش��ار البنك في بيان له إلى أن اخلصومات 
تأتي في إط��ار سعيه لتوفير أفضل اخلدمات 
  Hera املصرفية لكافة شرائح العمالء، مبينا بأن
يعد واحد من أشهر املتاجر املتخصصة في بيع 

فساتني الزفاف والسهرة في الكويت.
و لفت البنك في بيان له ب��أن Hera يتميز 
مبجموعة مختارة من التصاميم املعاصرة األكثر 
رقياً بلمسات إبداعية من العديد من املصممني 
العامليني باإلضافة إل��ى مجموعة واس��ع��ة من 

التصاميم التي تناسب جميع األذواق.  
وم��ن امل��ع��روف أن البنك التجاري الكويتي 
يسعى دوم��اً إلى التعاون مع العديد من متاجر 
التجزئة وأماكن الترفيه والتسوق ملكافأة عمالئه 

وتقدمي أفضل اخلصومات لهم عند تسوقهم.
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دعا بنك الكويت املركزي امس  االثنني 
ش��رك��ات ال��ص��راف��ة إل���ى ت��الف��ي أوج��ه 
القصور في عملها س��واء جلهة تطبيق 
املتطلبات الرقابية احمللية والدولية أو 
الربط بني فروعها أو القصور في البرامج 

املستخدمة.
ج���اء ذل���ك ف��ي ك��ل��م��ة مل��دي��ر ال��رق��اب��ة 
امليدانية في بنك الكويت امل��رك��زي عبد 
احلميد العوض خالل ورشة عمل نظمها 
)امل��رك��زي( لشركات الصرافة بعنوان 
)متطلبات التعليمات ال��ص��ادرة إلى 

شركات الصرافة( في مقر البنك.
وأضاف العوض أن الورشة تأتي في 
إط��ار تكريس ال��دور الرقابي ال��ذي يقوم 
به )امل��رك��زي( وف��ي إط��ار احل��رص على 
تنظيم ورش عمل موجهة للمسؤولني 
وامل��وظ��ف��ني ف��ي امل��ؤس��س��ات املصرفية 
واملالية اخلاضعة لرقابته بهدف تنمية 
ق��درات العاملني لديها وحتقيق اإلدراك 
الكامل للجوانب التطبيقية واملتطلبات 
ال���واردة في تعليمات البنك التنظيمية 

والرقابية.
وأك��د ل)ك��ون��ا( على هامش الورشة 
حرص )املركزي( على تقدمي هذا النوع 
م��ن ورش ال��ع��م��ل املتخصصة بصفة 

دوري���ة ك��ل ع��ام الط���الع ك��اف��ة املعنيني 
بتطبيق القوانني والتعليمات الصادرة 
منه وعلى التطورات املرتبطة بهذا اإلطار 
وذلك من خالل ما تعرضه هذه الورش 

من شرح واف للمتطلبات الرقابية.

وذك����ر أن ورش ال��ع��م��ل ال��س��اب��ق��ة 
حققت نتائج مثمرة انعكست إيجابا 
على االل��ت��زام مبقتضيات م��ا تفرضه 
تلك املعايير والضوابط مؤكدا حرص 
)امل��رك��زي( على مواصلة تنظيم مثل 

ه��ذه ال���ورش ف��ي إط��ار ج��ه��وده الرامية 
لتعزيز األساليب الرقابية التي تتسق مع 
املعايير الدولية وصوال ملنظومة رقابية 

أكثر تكامال وشموال.
وق���ال ال��ع��وض إن��ه مت اخ��ت��ي��ار عدة 
م��ح��اور رئيسية ل��ه��ذه ال��ورش��ة منها 
تعليمات وزارة ال��ش��ؤون االجتماعية 
والعمل الصادرة بالتنسيق مع وزارة 
اخلارجية الكويتية واملتعلقة بالعمل 
اخليري والتي تتم بالتنسيق مع بنك 
ال��ك��وي��ت امل���رك���زي. وأوض����ح أن أب��رز 
تعليمات وزارة ال��ش��ؤون االجتماعية 
والعمل واخلاصة بالتحويالت اخلاصة 
باجلمعيات اخليرية وجمعيات النفع 
ال��ع��ام ه��و أن يتم التحويل امل��ال��ي ألي 
مشروع خيري في اخلارج عبر املصارف 
الكويتية وأن مت التحويالت على أساس 
مراحل تنفيذ املشروع املختلفة وليس 
على أس���اس امل��ش��روع ك��ام��ال كما كان 
معمول به سابقا. وأشار إلى أن محاور 
ورشة العمل تضمنت التعديالت اخلاصة 
بتعليمات االحتيال واالختالس فضال عن 
التقييم الوطني للمخاطر وغيرها من 
التعليمات التي من شأنها أن تسهم في 

زيادة تأهيل العاملني في هذا القطاع.

طالبها  بتالفي أوجه القصور في عملها

والدولية احمللية  الرقابية  املتطلبات  لتطبيق  الصرافة  شركات  يدعو  »املركزي« 

أعلن بنك اخلليج في9 ديسمبر 2018عن 
أس��م��اء اخل��م��س��ة ال��ف��ائ��زي��ن ف��ي س��ح��ب ال��دان��ة 
األسبوعي خالل الفترة  من 2–6 ديسمبر2018 

بجوائز نقدية قيمة كل منها 1000 د.ك.
والفائزين اخلمسة لهذا األسبوع هم: بسام 
حشاش عباس العنزي  وفؤاد محمد جواد حبيب 
القريني واس��ح��اق مندنيعبداللطيف وحميد 
منصور محمد حسني الناصر وسوسن جاسم 
احل���امت   ه���ذا، وق��د أج���رى بنك اخلليج سحب 
الدانة ربع السنوي األول على اجلائزة البالغ 
قيمتها 200،000 دينار كويتي في 28 مارس 
املاضي، كما أق��ام السحب ربع السنوي الثاني 

في 27 يونيو املاضي على جائزة 250،000 
دينار كويتي. وقد أجرى السحب ربع السنوي 
الثالثفي26 سبتمبرعلى جائزة 500،000 دينار 
كويتي،أما السحب الرابع واألخير سيقام  في 
10 يناير 2019، وسيتخلل هذا السحب تتويج 
مليونير الدانة لعام 2018 الذي سيحصل على 

جائزة بقيمة مليون دينار كويتي. 
ويشجع بنك اخلليج عمالء الدانة على زيادة 
فرص فوزهم عن طريق زي��ادة املبالغ التي يتم 
إيداعها ف��ي احلساب،باستخدام خدمة الدفع 
اإللكتروني اجل��دي��دة املتاحة عبر موقع البنك 

اإللكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.

»اخلليج« يعلن أسماء الفائزين 
بسحب الدانة األسبوعي 

أعلن بنك الكويت الوطني عن توقيع اتفاقية 
متويل مشترك ملشروع مصفاة الدقم ومجمع 
الصناعات البتروكيماوية )مصفاة الدقم( في 

سلطنة عمان.
ومب��وج��ب االت��ف��اق��ي��ة يتولى بنك الكويت 
ال��وط��ن��ي دور وك��ي��ل التسهيالت االئتمانية 
لشريحة التمويل ال��ت��ج��اري ال��دول��ي البالغ 
قيمتها 1.43 مليار دوالر املقدمة ملصفاة الدقم، 
حيث تعد مجموعة بنك الكويت الوطني )والتي 
تتضمن بنك الكويت الوطني وبنك بوبيان( من 

أكبر اجلهات املمولة للمشروع.
وتتضمن اتفاقية متويل امل��ش��روع البالغ 
إجمالي قيمتها 4.6 مليار دوالر أمريكي نحو 
سبع اتفاقيات توفرها مجموعة من املصارف 
التمويلية احمللية والعاملية من ضمنها تسهيالت 
جتارية دولية بقيمة 1.43 مليار دوالر وقرض 
جتاري محلي بقيمة 490 مليون دوالر باإلضافة 
إل��ى 890 مليون دوالر ف��ي هيئة تسهيالت 

ائتمانية إسالمية.
وسيتم استخدام القرض لبناء وتشغيل 
م��ص��ف��اة ج��دي��دة ب��ط��اق��ة ت��ك��ري��ري��ة ت��ص��ل إل��ى 
230 أل��ف برميل يومياً، حيث ستعمل على 
إن��ت��اج  ال��دي��زل ووق���ود ال��ط��ائ��رات باإلضافة 
إلى النافثا وغاز البترول املسال وفحم الكوك 
وال��ك��ب��ري��ت باعتبارها املنتجات الرئيسية 
للمصفاة.   وتعقيباً على توقيع االتفاقية قال 
الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني-
الكويت السيد/ صالح الفليج،:«إن التسهيالت 
االئتمانية التي قدمها بنك الكويت الوطني تهدف 

إل��ى توفير متويل طويل األج��ل لهذه الصفقة 
الضخمة التي جتمع ع��دداً من أق��وى الشركاء 
ال��ذي��ن يتميزون ب��دراي��ة واس��ع��ة مبعطيات 
ال��س��وق«. وأض���اف الفليج أن مشاركة بنك 
الكويت الوطني في متويل املشروع يكرس دعمه 
املتواصل للمشروعات العاملية التنافسية في 
القطاع اخلاص. وأكد الفليج على أن بنك الكويت 
الوطني  يواصل اقتناص الفرص على الساحة 
احمللية واإلقليمية استناداً إلى دوره التاريخي 
في قيادة حتالفات الصفقات املليارية الضخمة 
ومت��وي��ل امل��ش��اري��ع االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة الكبرى 
في ع��دد من القطاعات بينها القطاع النفطي 
ليرسخ بذلك موقعه الرائد في كونه الشريك 
األول لكبرى الشركات احمللية واإلقليمية في 
خططها التوسعية. وأوض��ح الفليج أن بنك 
الكويت الوطني هو شريك أساسي في اخلطط 
احلكومية لتطوير البنية التحتية ويلعب 
دورا هاما في متويل خططها التنموية التي 
تشمل كافة القطاعات. وفي اطار تعليقه على 
توقيع االتفاقية قال الرئيس التنفيذي لشركة 
البترول الكويتية العاملية ورئيس مجلس ادارة 
مصفاة الدقم نبيل بورسلي: »إن التوقيع على 
متويل املصفاة يعكس قوة ومتانة االقتصادين 
العماني والكويتي، كما يؤكد على م��دى ثقة 
مؤسسات التمويل احمللية واالقليمية والدولية 

في العالقات االقتصادية املتميزة بني البلدين.
من جانب آخ��ر، أوض��ح نائب رئيس شركة 
البترول الكويتية العاملية لتطوير االعمال 
ومشاريع الشراكة املهندس خالد املشيلح أن 

مشاركة البنوك الكويتية ف��ي عملية متويل 
املشروع متت بفعالية ومتيز، حيث ساهمت 
البنوك الكويتية بنسبة 32 % من إجمالي قيمة 
القرض، نظرا ألهمية املشروع وما متثله هذه 

الشراكة من اهمية لكال البلدين الشقيقني.
اجلدير بالذكر أنه مت توفير هذا التمويل من 
قبل 29 مؤسسة متويل مرموقة من 13 دولة 
وب��ض��م��ان��ات شملت ث��الث م��ؤس��س��ات متويل 
ص���ادرات عاملية ك��ب��رى. م��ن جانبه اك��د نائب 
الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عبدالسالم 
الصالح ان مساهمة بنك بوبيان ف��ي متويل 
مصفاة الدقم في سلطنة عمان يؤكد قدرة البنك 
على  املشاركة في متويل مشاريع القطاعات 
احلكومية و اخلاصة  االستراتيجية ومشاريع 
البنية االساسية سواء كانت في دولة الكويت او 
اخلارج . واوضح في اطار تعليقه على مشاركة 
البنك في متويل املصفاة ال��ذي  مت توقيعه في 
احتفال ضخم أقيم االسبوع املاضي في سلطنة 
عمان بحضور عدد من البنوك احمللية والعاملية 
حيث بلغت  حصة البنك 200 مليون دوالر 
أمريكي و التي متثل تقريبا  ربع حصة التمويل 
االسالمي  للمصفاة .  واضاف الصالح » جنح 
بوبيان في السنوات االخيرة في الدخول في 
عمليات متويل ملشاريع استراتيجية ضخمه  
في دولة الكويت وذلك في اطار سياسته القائمة 
على  املشاركة في متويل املشروعات احلكومية 

الكبيرة دعما منه خلطط الدولة التنموية« .
واك��د الصالح ان سياسة البنك التمويلية 
تقوم على اساس اختيار املشروعات احليوية 

واملؤثرة والتى حتقق عوائد مميزة س��واء من 
الناحية املالية او الناحية التنموية للدولة  
وتساهم ف��ي حتريك عجلة التنمية بصورة 
حقيقية .  كما أض��اف  الصالح أن نتائج البنك 
من خالل العام احلالي قد أسفرت  عن حتقيق 
م��ع��دالت من��و متميزة ف��ي احملفظة االئتمانية 
للشركات وصلت إل��ى %12 مع نهاية الربع 
الثالث من العام احلالي عن طريق جذب العديد 
من الشركات التشغيلية املعروفة مبالءتها 
املالية واالقتصادية وذلك مع التمسك الشديد 
بأعلى معايير اجل���ودة االئتمانية و دراس��ة  
وتنويع املخاطر.  يذكر ان مصفاة الدقم احتفلت 
بتوقيع ٧ اتفاقيات لتمويل مشروع املصفاة 
ب��ق��رض متويلي يصل ال��ى 4.6 مليار دوالر 
أمريكي مع عدد من مؤسسات التمويل التجارية 
العاملية وح��ي��ث بلغت مساهمة مؤسسات 
التمويل اإلسالمية مبلغ 890 مليون دوالر 
أمريكي. و يعتبر م��ش��روع املصفاة منوذجا 
للتعاون املشترك ما بني دولة الكويت وسلطنة 
عمان من خالل قيام مؤسسة البترول الكويتية 
العاملية و  شركة النفط العمانية بالدخول 

مناصفة  في رأس املال املدفوع للمشروع.
 وم��ن امل��ت��وق��ع ان ي��ك��ون م��ش��روع املصفاة  
محركاً اقتصادياً للمنطقة االقتصادية اخلاصة 
ب��ال��دق��م، وأن م��ش��روع املصفاة والصناعات 
البتروكيماوية سيفتح مجاالت أوسع لتطوير 
العديد م��ن الصناعات التحويلية اجل��دي��دة، 
واملساهمة في توفير فرص العمل من خاللها في 

سلطنة عمان.

1.4 مليار دوالر البنك سيتولى دور وكيل التسهيالت االئتمانية لشريحة متويل بقيمة 

عمان سلطنة  في  الدقم  مصفاة  ملشروع  مشترك  متويل  اتفاقية  يوقع  »الوطني« 

انطلق حتت شعار »إدارة التغيير نحو الرقمية«

»بيتك«: اخلدمات اإللكترونية 
أصبحت ضرورة ومطلبًا رئيسيًا

يوسف الرويح متسلما التكرمي من الوزير أنس الصالح

تعزيزا لسجله احلافل في االجن���ازات في 
تبني آخر وأحدث وسائل التكنولوجيا املالية 
FinTech والتحول الرقمي في الصناعة 
املصرفية ضمن مهنية عالية ومعايير عاملية، 
وحرصا على دعم برامج احلكومة االلكترونية 
واملشاركة في خبراته في املجال التكنولوجي 
ومواكبة التطور الرقمي، شارك بيت التمويل 
الكويتي »بيتك« للسنة اخلامسة على التوالي 
في منتدى احلكومة اإللكترونية السادس الذي 
انطلق في فندق كراون بالزا حتت شعار »إدارة 

التغيير نحو الرقمية«.
وانطلق املؤمتر حتت رعاية سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك، وبحضور 
نائب رئيس مجلس ال���وزراء ووزي��ر الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة 
اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات أنس 
الصالح الذي كّرم »بيتك« تقديرا ملساهماته في 
دعم جهود التطور التكنولوجي وتعزيز بيئة 
التحول الرقمي التي حقق فيها »بيتك« قفزات 

نوعية، ضمن رؤية تقدمية وتطويرية شاملة.
واستقطب املنتدى قيادات حكومية وعدد 
من املختصني واالستشاريني من إدارات نظم 
املعلومات ف��ي ال��ق��ط��اع احل��ك��وم��ي والقطاع 
اخل����اص، ال���ى ج��ان��ب ال��ع��دي��د م��ن ش��رك��ات 

التكنولوجيا العاملية واحمللية.
ويحرص »بيتك« على دع��م جهود توفير 
عناصر التطور في اخلدمات االلكترونية التي 
أصبحت ض��رورة ومطلبا رئيسيا في جميع 
مناحي احل��ي��اة، حيث تشكل ه��ذه اخلدمات 
أحد املسارات الرئيسية التي تعتمدها البنوك 
واملؤسسات احلديثة- س��واء كانت حكومية 

أو مؤسسات القطاع اخلاص- لتطوير اليات 
عملها وتقدمي اخلدمة األفضل واالسرع واألكثر 
نوعية ودق��ة وأم��ان للعميل، مبا يحقق أثر 
إيجابي ومستدام في كل جانب من جوانب 

املجتمع.
ويتميز »بيتك« بخبرات واسعة في التحول 
الرقمي بكفاءة عالية سواء في الكويت او عبر 
بنوك املجموعة في تركيا وماليزيا والبحرين 
وأمل��ان��ي��ا، حيث ط��رح ال��ع��دي��د م��ن اخل��دم��ات 
االلكترونية ال��ت��ي أح��دث��ت نقلة نوعية في 
 »KFH GO« التحول الرقمي كان آخرها فرع
األول من نوعه بالكويت، وهو فرع إلكتروني 
بالكامل يوفر جتربة مصرفية سهلة على مدار 
الساعة من خالل مجموعة متطورة من االجهزة 

التقنية احلديثة ووسائل اخلدمة الذاتية.
كما ك��ان »بيتك« سباقا ف��ي اط��الق جهاز 
»XTM« التفاعلي، واطالق خدمة الشات بوت 
Chatbot وخدمة KFH Wallet، وخدمة 
»KFH Xpress« لعمليات التحويالت املالية 
الفورية، وهو أول بنك في الكويت يطبق تقنية 
الذكاء االصطناعي في العمليات التشغيلية، 
باالضافة الى العديد من اخلدمات املصرفية 
االلكترونية. كما ميتلك »بيتك« شركة انظمة 
الكمبيوتر املتكاملة العاملية ITS وهي شركة 
متخصصة في مجال تكنولوجيا املعلومات 
وت��ق��دمي االس��ت��ش��ارات الفنية املتخصصة 
واحل��ل��ول التكنولوجية والرقمية وتطوير 
البرمجيات مب��ا ي��ع��زز م��ن ك��ف��اءة البنك في 
مجال تبني التكنولوجيا وحتقيق االجنازات 
في التحول نحو الرقمية.ويواصل »بيتك« 

استراتيجية االستثمار في التكنولوجيا .

انطلقت امس  االثنني في الكويت أعمال معرض 
الصناعات وال��ب��ن��اء الثامن مبشاركة أكثر من 
70 شركة محلية وعاملية متخصصة في مجال 

التشطيبات واملقاوالت والقسائم السكنية.
وقال نائب رئيس مجلس ادارة شركة الصناعات 
الوطنية الكويتية - اجلهة املنظمة - الدكتور عادل 
الصبيح في تصريح للصحفيني عقب افتتاحه 
املعرض إن هذا احلدث السنوي ميثل »أكبر جتمع 

محلي وإقليمي متخصص في عالم البناء«.
وأضاف الصبيح أن املعرض الذي يستمر أربعة 
أيام يهدف إلى تشجيع الشركات واملصانع احمللية 
لتقدمي أفضل املنتجات لسوق البناء احمللي مبا 
يحقق اجل��ودة العالية والتكلفة املناسبة فضال 
عن توفير بدائل متنوعة للمواطنني للتعرف على 

جميع املنتجات اجلديدة.
م��ن جهته ق���ال ن��ائ��ب امل��دي��ر ال��ع��ام ل��ش��ؤون 
التخطيط والتصميم في املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية الكويتية املهندس ناصر خريبط في 
تصريح مماثل إن مشاركة )السكنية( في املعرض 
ت��أت��ي ألهمية تلك امل��ع��ارض ف��ي دع��م »رؤيتنا 

وخطتنا التنموية في تخطيط وتصميم وتنفيذ 
الضواحي واملدن االسكانية متكاملة اخلدمات«.

وأك��د خريبط أن )السكنية( تسعى لتطوير 
املجتمعات العمرانية وتطوير امل��دن اإلسكانية 
متكاملة املرافق واخلدمات عبر سياسات إسكانية 
مستدامة توفر التكامل املطلوب بني بيئة عمل 

ومستلزمات املعيشة العصرية.
بدورها قالت املدير التنفيذي لشركة )اكسبو- 
تاج( لتنظيم املعارض واملؤمترات داليا وفائي في 
تصريحها إن قطاع البناء والتشيد يعد أحد أهم 
القطاعات احليوية التي تسهم في حتقيق الرؤية 
التنموية للكويت إذ متثل النهضة العمرانية أحد 
مظاهر التطور والتقدم.وذكرت وفائي أن رؤية 
)كويت جديدة 2035( تتطلب روح العمل واملبادرة 
للتغلب على كل الصعاب واملعوقات النشاء قاعدة 
اقتصادية صلبة في البالد لتتحول من خاللها الى 

مركز مالي وجتاري إقليمي ودولي.
وأوضحت أن معرض الصناعات والبناء متكن 
عبر دورات��ه السبع املاضية من كسب ثقة كافة 
الرعاة واملشاركني به س��واء من القطاعني العام 

واخلاص ملواكبته أحدث ما توصلت إليه صناعة 
أدوات البناء والتشيد في العالم.وأشارت إلى أن 
املعرض يعد منصة تفاعل مع املواطنني الراغبني 
في بناء بيت العمر والتعرف على آخر التطورات 
في مجال التشيد والديكورات فضال عن طرحه 
الحدث ما توصلت إليه صناعة أدوات البناء التي 
تتوافق وذوق املواطن الكويتي وتلبية احتياجاته.

ويشارك بنك االئتمان الكويتي في فعاليات 
معرض الصناعات والبناء الذي انطلقت نسخته 
الثامنة ف��ي ال��ع��اش��رة م��ن ص��ب��اح ام��س االثنني  
وبحضور نائب رئيس مجلس االدارة املدير العام 
للبنك ص��الح مضف امل��ض��ف وق��ي��ادي��ي ع��دد من 

املؤسسات والهيئات احلكومية.
تستمر فعاليات املعرض  الذي تنظمه »اكسبو 
تاج« للمعارض واملؤمترات بالتعاون مع شركة 
الصناعات الوطنية في قاعة بدرية بفندق (جميرا  
الكويت)  على مدى أربعة أيام مبشاركة عدد من 
اجلهات احلكومية ، بينها بنك االئتمان. وحول 
طبيعة امل��ش��ارك��ة واأله����داف ال��ت��ي يسعى الى 
حتقيقها قالت الناطقة باسم بنك االئتمان الكويتي 

حباري اخلشتي: إن البنك دأب على املشاركة في 
أنشطة وفعاليات امل��ع��رض، من منطلق حرصه 
على التواصل واحلوار مع املواطنني ، مشيرة إلى 
أنه كان حاضرا في ال��دورات السابقة للتعريف 
بالقروض التي يقدمها وشروط استحقاق كل منها 
واملستندات املطلوبة، وسبل التقدم للحصول عليها 

والرد على ما لديهم من أسئلة واستفسارات.
وأكدت أن املعرض جنح على مدى سنوات في 
تثبيت أقدامه على خارطة املؤمترات واملعارض 
املتخصصة بقضايا االسكان والبناء والتمويل 
العقاري؛ إذ تزوره سنويا أعداد كبيرة من املواطنني  
ل��ذا يعد فرصة مناسبة للحوار والتفاعل معهم 

والتعرف على احتياجاتهم في هذا املجال.
وأوض���ح���ت أن م��وظ��ف��ي ال��ب��ن��ك سيكونون 
متواجدين في اجلناح املخصص له ط��وال أيام 
امل��ع��رض، من العاشرة صباحا وحتى الواحدة 
والنصف ظهرا وم��ن اخلامسة وحتى العاشرة 
م��س��اء، وب��اإلم��ك��ان ت��ق��دمي ع���دد م��ن اخل��دم��ات 
للمواطنني، واصدار بعض الشهادات التي يطلبها 

عمالء البنك.

تنظمه »الصناعات الوطنية« 

70 شركة محلية وعاملية انطالق معرض »الصناعات والبناء« الثامن مبشاركة نحو 

مشاركون في ورشة العمل

لقطة جماعية عقب توقيع اتفاقية التمويلبراديب هاندا اثناء توقيع اتفاقية التمويل ملصفاة الدقم

افتتاح معرض الصناعات والبناء 


