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2020« غدًا برعاية العقيل افتتاح »هوريكا الكويت 
ت��رع��ى وزي����رة امل��ال��ي��ة ووزي����رة ال��دول��ة للشؤون 
االقتصادية بالوكالة مرمي العقيل، غداً االثنني بحضور 
االم���ني ال��ع��ام للمجلس االع��ل��ى للتخطيط والتنمية 
الدكتور خالد مهدي افتتاح معرض “هوريكا الكويت 
2020” بحضور حشد كبير من السفراء وممثلي بعثات 
دبلوماسية وجتارية وقطاع السياحة في وزارة االعالم 

وجهات حكومية واحتادات اقتصادية من القطاع اخلاص 
إلى جانب الرعاة ورؤساء ومدراء شركات ومرافق صناع 

الضيافة في البالد.  
ويتخلل افتتاح املعرض الذي يقام في القاعة رقم 8 
في ارض املعارض الدولية في مشرف كلمات لصاحبة 
الرعاية حيث يتحدث الدكتور مهدي ممثال الوزيرة 

العقيل ع��ن مستجدات خطة التنمية واهمية قطاع 
الضيافة، كما تتحدث رئيس اللجنة املنظمة للمعرض 
مدير عام شركة “ليدرز جروب” لالستشارات والتطوير 
نبيلة العنجري. يلي ذل��ك جولة في ارج��اء املعرض 
واجنحة الشركات التي بلغت هذه الدورة رقما قياسيا 

تخطى الثمانني شركة، 

ثبت تقرير لوكالة )ستاندرد آند بورز( 
العاملية مجددا التصنيف االئتماني السيادي 
للكويت عند املرتبة )اي��ه.اي��ه( م��ع نظرة 

مستقبلية مستقرة لهذا التصنيف.
وتناول التقرير الذي نشرته الوكالة على 
موقعها االلكتروني ثالثة أج��زاء رئيسية 
تشكل عوامل التصنيف الرئيسية وآفاقه 

ومبرراته.
واس��ت��ع��رض اجل���زء االول م��ن التقرير 
امللف املؤسساتي واالقتصادي مشيرا الى 
ان اقتصاد البالد يعتمد على النفط وسط 
توقعات مبحدودية “تنوع مصادر الدخل 

على املدى املتوسط”.
وقالت الوكالة ان االقتصاد سيبقى معتمدا 
بشكل أساسي على النفط حيث يشكل نحو 
90 في املئة لكل من الصادرات واالي��رادات 
العامة متوقعة من��وا اقتصاديا متواضعا 
في ظل ق��رار منظمة ال��دول املصدرة للنفط 
)أوبك بلس( بتمديد اتفاق تخفيض االنتاج 
حتى نهاية عام 2020 اضافة الى استمرار 

التوترات اجليوسياسية اإلقليمية.
وفي ملف املرونة واألداء أشارت الوكالة 
إل��ى احلجم الضخم للمدخرات املتراكمة 
ف��ي صناديق ال��ث��روة السيادية والبالغة 
أكثر م��ن 400 ف��ي املئة م��ن ال��ن��اجت احمللي 
االجمالي متوقعة أن يكون حجم صافي 
االص��ول احلكومية قد سجل 420 في املئة 
من الناجت احمللي في نهاية عام 2019 وهي 

النسبة األعلى بني الدول التي تقوم الوكالة 
بتصنيفها سياديا.

وتوقعت ايضا استمرار حتقيق املالية 
العامة فوائض حتى مع استمرار انخفاض 
أسعار النفط العاملية في املستقبل مدفوعا 
بدخل االستثمارات احلكومية في صناديق 
الثروة السيادية متوقعة كذلك بقاء سعر 
ص��رف الدينار مرتبطا بسلة من العمالت 

الرئيسية التي يهيمن عليها الدوالر.
وقالت ان النظرة املستقبلية املستقرة 
لتصنيف الكويت تعكس توقعاتها ببقاء 
األوض���اع املالية واخل��ارج��ي��ة قوية خالل 
العامني املقبلني مدعومة مب��خ��زون ضخم 
من األصول األجنبية املتراكمة في صندوق 
الثروة السيادية وأن تساهم هذه األوضاع 
جزئيا في تخفيف املخاطر املتعلقة بعدم 

تنويع االقتصاد واعتماده على النفط.
واش����ارت إل��ى إمكانية رف��ع التصنيف 
االئ��ت��م��ان��ي ال��س��ي��ادي للكويت إذا جنحت 
االص��الح��ات االقتصادية واس��ع��ة النطاق 
في تعزيز الفعالية املؤسساتية وحتسني 
التنويع االقتصادي على املدى الطويل وذلك 
بالرغم من اعتقاد الوكالة بأن هذا السيناريو 
قد ال يتحقق خالل آفاق توقعاتها لغاية عام 

.2023
ولفتت ال��ى إمكانية تخفيض التصنيف 
االئتماني اذا أدى تراجع أسعار النفط الى 
ان��خ��ف��اض مستمر ف��ي مستويات ال��ث��روة 

االقتصادية في ح��ال تراجع أسعار النفط 
دون املستويات املتوقعة أو معدالت أضعف 
من النمو االقتصادي او تصاعدت املخاطر 

اجليوسياسية بشكل ملحوظ.
وأك���دت أن ه��ذا التصنيف ج��اء مجددا 
مدعوما باملستويات املرتفعة من املصدات 
املالية واخلارجية السيادية املتراكمة إال أن 
التصنيف مقيد بسمة )التركز( في االقتصاد 
والضعف النسبي في القوة املؤسساتية 
مقارنة مع أقرانها في التصنيف من خارج 

اإلقليم.
وأوض��ح��ت أن امل��ن��ت��ج��ات النفطية في 
الكويت تشكل نحو 50 في املئة من الناجت 
احمللي اإلجمالي وأكثر من 90 في املئة من 
الصادرات ونحو 90 في املئة من اإلي��رادات 
العامة معتبرة انه نظرا لهذا االعتماد الكبير 
على قطاع النفط ف��ان االقتصاد الكويتي 
“غير متنوع”.وتوقعت أن قرار متديد العمل 
باتفاق )أوبك بلس( األخير في شهر ديسمبر 
2019 بشأن امل��زي��د م��ن تخفيض اإلنتاج 
سيؤدي إلى تقييد النمو على املدى القصير 
إضافة إلى تصاعد املخاطر اجليوسياسية 
ف��ي امل��ن��ط��ق��ة.ورأت ان االق��ت��ص��اد الكويتي 

سيبقى معتمدا في الغالب على النفط منوهة 
بان الكويت تعتبر ثامن أكبر منتج للنفط 
اخلام في العالم ومتلك تاسع أكبر احتياطي 
نفطي فضال عن إجمالي االحتياطيات املؤكدة 

للنفط تكفي الكويت لنحو 100 سنة.
وقالت انه نظرا لتركز االقتصاد املرتفع 
ع��ل��ى ق��ط��اع ال��ن��ف��ط ف���إن اجت��اه��ات األداء 
االقتصادي للكويت ستبقى مرتبطة بشكل 
كبير باجتاهات صناعة النفط متوقعة أن 
يحقق االقتصاد احلقيقي من��وا بنحو 5ر0 
في املئة في عام 2019 انعكاسا لقرار منظمة 

)أوبك( لتمديد اتفاقية تخفيض إنتاج النفط.
وتوقعت أن يبلغ متوسط إنتاج الكويت 
من النفط نحو 65ر2 مليون برميل يوميا 
ال��ع��ام احل��ال��ي مقارنة بنحو 8ر2 مليون 
برميل يوميا حسب خطة السلطات احمللية 
املدرجة ضمن املوازنة العامة للدولة.كما 
توقعت أن يستقر منو االقتصاد عند 5ر0 
في املئة العام احلالي وذل��ك عند مستواه 
لعام 2019 وان يصل سعر خام برنت الى 
60 دوالرا هذا العام وينخفض إلى نحو 55 

دوالرا للبرميل.
وع��ن السنوات املقبلة توقعت الوكالة 

منو الناجت احمللي اإلجمالي 5ر2 في املئة 
في املتوسط خالل السنوات 2021 - 2023 
مدفوعا بالتوقعات حول قيام )أوبك( بعدم 
متديد اتفاق تخفيض إنتاج النفط )أوب��ك 
ب��ل��س( بعد ع��ام 2020 إض��اف��ة إل��ى سعي 
السلطات نحو زي���ادة الطاقة اإلنتاجية 
للنفط واستئناف اإلنتاج في املنطقة احملايدة 
املشتركة ب��ني الكويت والسعودية التي 

ستنتج 500 ألف برميل يوميا.
وذكرت انه رغم قوة الترتيبات املؤسسية 
بالكويت فإن جهود السلطات املبذولة في 
إط��ار اإلص��الح��ات الهيكلية ف��ي السنوات 
األخ��ي��رة ق��د ت��أخ��رت بشكل ع��ام ع��ن بقية 
االقتصادات اإلقليمية األخرى مبينة انه لم 
تطبق ضريبة القيمة املضافة خالفا ملا مت في 

السعودية واإلمارات والبحرين.
ورات “استمرار تأخير املوافقة على قانون 
الدين العام اجلديد فضال عن التوقعات بأن ال 
يتم املوافقة عليه في عام 2020 وذلك في ظل 
املناقشات واإلج���راءات املطولة مع اقتراب 
م��وع��د ان��ع��ق��اد ان��ت��خ��اب��ات ملجلس األمة”.
واع��ت��ب��رت ان ع��دم امل��واف��ق��ة على القانون 
سيجعل السلطات غير ق��ادرة على إص��دار 
ديون جديدة وستعتمد على عمليات السحب 
من صندوق االحتياطي العام لتمويل العجز 

املالي في املوازنة العامة.
ول��ف��ت��ت إل����ى ت���زاي���د ح����دة ال��ت��وت��رات 
اجليوسياسية مع بداية عام 2020 ما يشكل 

مخاطر على األداء االقتصادي رغم أنه ليس 
لها آث��ار مباشرة على الكويت معتبرة أن 
تزايد حدة التوترات سيترتب عليها آثارا 
تنعكس سلبا على األداء االقتصادي للكويت 
إذا ما تعطلت الطرق التجارية في مضيق 

هرمز.
وع��ن امل��رون��ة واالداء أك��دت ان الكويت 
تعتبر األقوى من حيث مركز صافي األصول 
احلكومية العامة من بني كافة ال��دول التي 
ت��ق��وم ال��وك��ال��ة بتصنيفها سياديا مقدرة 
األصول احلكومية التي تدار من قبل الهيئة 
العامة لالستثمار بنحو 430 في املئة من 
الناجت احمللي اإلجمالي مما يجعلها أكبر 
صندوق للثروة السيادية في العالم بالنسبة 

حلجم االقتصاد.
واك����دت أن ه���ذه امل���دخ���رات احلكومية 
الكبيرة توفر حيزا ماليا للمناورة في ظل 
السيناريوهات املعاكسة مثل تراجع شروط 
التجارة بأكثر من املتوقع أو تعطل مؤقت 
ل��ط��رق ال��ت��ص��دي��ر.وذك��رت ان��ه بالرغم من 
ت��راج��ع توقعاتها ألس��ع��ار النفط ف��ي عام 
2021 إل��ى 55 دوالرا من 60 دوالرا لعام 
2020 فان توقعاتها ببقاء املوازنة العامة 
بعد حساب دخ��ل االستثمارات احلكومية 
وبدون حساب مخصص صندوق احتياطي 
األجيال القادمة في حتقيق فوائض مالية 
بنحو 8 في املئة من الناجت احمللي اإلجمالي 

على املدى املتوسط.

في إط��ار برنامجه املجتمعي 
الهادف لتمكني الشباب، قّدم بنك 
الكويت الدولي “KIB” مؤخراً 
دعمه امل��ادي ورعايته ملجموعة 
من مشاريع تخرج طلبة كلية 
الهندسة والبترول في جامعة 
الكويت، وذل��ك ملساعدتهم على 
املشاركة في معرض التصميم 
الهندسي السابع والثالثون، 
وال��ذي سيعقد في مركز الشيخ 

جابر األحمد الثقافي.
وبهذه املناسبة، صرح مدير 
أول وحدة االتصال املؤسسي في 
 ”KIB“ البنك، نواف ناجيا: “أن
يحرص دائماً على املشاركة في 
دعم الفعاليات التي تساهم في 
متكني الشباب وتطوير أف��راد 
املجتمع م��ن مختلف الفئات. 
م��وض��ح��اً أن رع��اي��ة مشاريع 
الطلبة امل��ش��ارك��ني ف��ي معرض 

التصميم الهندسي سنوياً يأتي 
ضمن املبادرات املجتمعية التي 
يطلقها البنك ف��ي إط��ار سعيه 
املستمر لتمكني الشباب ودعم 

شريحة الطلبة.”
 ”KIB“ كما أضاف ناجيا أن
ي��خ��ت��ار ف��ي ك��ل س��ن��ة ع����دداً من 
مشاريع الطلبة لرعايتها، حيث 

يركز على دعم األفكار املبتكرة 
وال��رؤي��ة العصرية املتطورة 
للطاقات الشبابية ويتبنى ما 
هو مناسب من أعمالهم، وذلك 
باعتبارهم من الركائز األساسية 
لتطور املجتمع وبناء مستقبل 
أف���ض���ل ل��ل��ب��الد ف���ي مختلف 

القطاعات.

ط��ل��ب��ة  ت����خ����رج  م����ش����اري����ع  ي����رع����ى   »KIB«
التصميم الهندسي في جامعة الكويت

2020 أكدت استمرار تأخير إقرار قانون الدين العام متوقعة عدم املوافقة عليه في 

»ستاندرد اند بورز« تثبت التصنيف االئتماني للكويت مع نظرة مستقرة

قال تقرير الشال األسبوعي الصادر 
عن أه��م امللكيات العامة في “بورصة 
الكويت” 2019  ، لقد كان أداء بورصة 
الكويت ف��ي ع��ام 2019 متفوق على 
مستوى اإلقليم، ومتقدم على مستوى 
بورصات العالم، ونشر “مركز اجلمان” 
ت��ف��اص��ي��ل م��ل��ك��ي��ات معلنة ل��ع��دد من 
املؤسسات العامة، وقمنا بإحتساب أثر 
األداء اإليجابي للبورصة على محافظ 
أهم أربع من املؤسسات العامة في حدود 
املعلن عن ملكياتها، وارتفاعات القيمة 
حتكمها حركة األسعار وحركة نسبة 

امللكية.   
وأكبر قيمة للملكيات املعلنة كان ل� 
“الهيئة العامة لإلستثمار” التي ظلت 
ملكياتها في ثمان شركات مدرجة شبه 
ثابتة ما بني نهاية عام 2018 ونهاية 
ع��ام 2019، وارتفعت قيمة ملكياتها 
ف��ي ت��ل��ك ال��ش��رك��ات م��ن ن��ح��و 1،675 
مليون دينار كويتي، إلى نحو 2،260 
مليون دينار كويتي مع إقفاالت نهاية 
ع��ام 2019، أي حققت من��واً ف��ي قيمة 
إستثماراتها بنسبة %34.9 وبحدود 
585 مليون دينار كويتي. ساهم سهم 
“بيتك” بنحو 429 مليون دينار كويتي 
من االرتفاع في تلك القيمة، وساهمت 
شركة “زين” بنحو 151 مليون دينار 
كويتي من ارتفاع تلك القيمة، وساهم 
“بنك وربة” بنحو 25 مليون دينار 
كويتي من ارتفاع القيمة، بينما ساهمت 
ثالث شركات من أصل الثمان بخسائر 
ف��ي القيمة بنحو 30 م��ل��ي��ون دي��ن��ار 
كويتي. وكانت للهيئة مساهمة في “بنك 
اخلليج” بنحو %18.94، باعت نحو 
%16.08 في مزاد خالل العام وحققت 
ربحاً بحدود 30 مليون دينار كويتي 
وميثل الفارق ما بني سعر سهم اخلليج 

في محفظتها في 2018/12/31 وسعر 
البيع في شهر يوليو خالل عام 2019 

والبالغ 312 فلساً للسهم.
ولم تكن مساهمة “املؤسسة العامة 
للتأمينات اإلجتماعية” ف��ي قيمة 
إستثماراتها في البورصة الكويتية 
بعيدة عن حجم مساهمة “الهيئة العامة 
لإلستثمار”، ولك��ن إنتشاره��ا أوس��ع 
وشم��ل 31 شرك��ة له��ا فيه�ا  مساهمات 

معلنة.
 وكانت قيمة إستثمارات املؤسسة في 
نهاية عام 2018 بحدود 1،494 مليون 
دينار كويتي، وحققت ارتفاع في القيمة 
الدفترية بنسبة %37.5، وبلغت قيمة 
إستثماراتها في نهاية عام 2019 نحو 
2،055 مليون دينار كويتي مرتفعة 
بنحو 561 مليون دينار كويتي. وفي 
خ��الص��ة، ارتفعت أس��ع��ار 16 شركة 
ضمن محفظتها، بينما انخفضت أسعار 
11 شركة، إضافة إلى دخول إستثمار 
معلن في 4 شركات جديدة خ��الل عام 

2019. أكبر ارت��ف��اع في القيمة ضمن 
محفظتها حققه “البنك األهلي املتحد 
- البحرين” وكان بحدود 227 مليون 
دينار كويتي، ت��اله “بيتك” بارتفاع 
بحدود 110 مليون دينار كويتي، ثم 
“البنك الوطني” بنحو 99 مليون دينار 

كويتي. 
ثالث املساهمات املؤثرة للمؤسسات 
العامة كانت “للهيئة العامة لشئون 
القصر”، وبلغت قيمة مساهماتها املعلنة 
في ثالث شركات في نهاية عام 2018 
نحو 422 مليون دينار كويتي، وبلغت 
مع نهاية عام 2019 نحو 604 مليون 
دينار كويتي مبكاسب بحدود 43.1%. 
وبينما خسرت شركتان صغيرتان نحو 
5 مليون دينار كويتي من قيمتيهما، 
حقق اإلستثمار في “بيتك” ارتفاعاً في 
القيمة الدفترية بنحو 187 مليون دينار 

كويتي أو بنسبة 46%. 
راب��ع املساهمات ل� “األمانة العامة 
لألوقاف”، ولديها مساهمتان معلنتان 

فقط، واح��دة منهما رئيسية، وبلغت 
قيمة إستثماريها في نهاية عام 2018 
نحو 288 مليون دينار كويتي، وبلغت 
في نهاية عام 2019 نحو 420 مليون 
دينار كويتي محققًة ارتفاعاً نسبياً 
ب��ح��دود %46 وارت��ف��اع��اً ف��ي القيمة 
الرأسمالية بحدود 132 مليون دينار 
ك��وي��ت��ي، ضمنها ن��ح��و 130 مليون 
دينار كويتي مصدرها “بيت التمويل 

الكويتي”. 
ذل��ك يعني أن إجمالي االرت��ف��اع في 
قيمة إستثمارات اجل��ه��ات األرب���ع في 
أسهم الشركات املدرجة في “بورصة 
الكويت” بلغ نحو 1،460 مليون دينار 
كويتي، ونحو %91 من ذلك االرتفاع 
في القيمة مص�دره أرب�ع شرك�ات، ه�ي 
“بيت�ك” و”األهل�ي املتحد - البحرين” 

و”زين” و”الوطني”.
 ملكية األج��ان��ب ف��ي قطاع البنوك 
الكويتية 31 ديسمبر 2019 – 15 

يناير 2020
حدثت ف��ي الفترة األخ��ي��رة أح��داث 
جيوسياسية خطيرة عندما ارتفعت 
وتيرة الصراع ما بني الواليات املتحدة 
األمريكية وإي���ران، خاللها فقد مؤشر 
البورصة الكويتية العام نحو 3.72%- 
وم��ؤش��ر سوقها األول %4.07- في 
يوم واح��د، وكانت أكبر اخلاسرين في 
ضمن ب��ورص��ات إقليم اخلليج. وألن 
املعلومات حول إستثمارات األجانب في 
قطاع البنوك الكويتية ال تنشر سوى 
م��رة واح��دة في األس��ب��وع، وألن قطاع 
البنوك كان أكبر وأهم اخلاسرين بفقدان 
م��ؤش��ره نحو %3.74-، س��اد إعتقاد 
ب��أن إلحتمال خفض -بيع- األجانب 
إلستثماراتهم دور ف��ي ذل��ك الهبوط 

الكبير. 

3.72-باملئة خالل يوم واحد جراء األحداث اجليوسياسية فقد املؤشر العام 

  2019 »الشال«: أداء البورصة كان تفوق إقليميًا وعامليًا في 

“بيتك”  الشيخ محمد العبدالله متوسطا مسؤولي 
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 420 سجل  احلكومية  األص��ول  صافي  حجم 
2019 ب���ن���ه���اي���ة  احمل����ل����ي  ال�����ن�����اجت  م�����ن  ب����امل����ئ����ة 

ال����س����ح����ب م������ن ص������ن������دوق االح����ت����ي����اط����ي ال����ع����ام 
نفاده إل��ى  س��ي��ؤدي  امل��وازن��ة  ع��ج��وزات  لتمويل 

اس���ت���م���رار حت��ق��ي��ق امل���ال���ي���ة ف���وائ���ض م���دف���وع���ًا ب��دخ��ل 
السيادية ال��ص��ن��ادي��ق  ف��ي  احل��ك��وم��ي��ة  االس��ت��ث��م��ارات 

إذا  للكويت  السيادي  االئتماني  التصنيف  رفع 
جنحت اإلصالحات االقتصادية واسعة النطاق

النفط  م��ن  ال��ك��وي��ت  إن��ت��اج  متوسط  يبلغ  أن  توقعت 
احل��ال��ي ال���ع���ام  ي���وم���ي���ًا  ب��رم��ي��ل  م��ل��ي��ون   2.65 ن��ح��و 

الهيكلية  اإلص����الح����ات  إط�����ار  ف���ي  ال��س��ل��ط��ات  ج���ه���ود 
ت�������أخ�������رت ع�������ن ب����ق����ي����ة االق�������ت�������ص�������ادات اإلق���ل���ي���م���ي���ة

ال������ت������رك������زات االئ����ت����م����ان����ي����ة ل����ل����ب����ن����وك ف������ي ق���ط���اع 
ال���ع���ق���ار ت��ش��ك��ل امل���خ���اط���ر االئ���ت���م���ان���ي���ة ال��رئ��ي��س��ي��ة

دي���ن���ار م���ل���ي���ون   2.260 إل�����ى  ت���رت���ف���ع  ش����رك����ات   8 ف����ي  اإلس���ت���ث���م���ار«  »ه���ي���ئ���ة  م���ل���ك���ي���ات  ق��ي��م��ة 

0.4 باملئة الناجت احمللي اإلجمالي يحقق منوًا موجبًا بحدود 
ورد في تقرير الشال األسبوعي الصادر الناجت احمللي 
اإلجمالي – الربع الثالث 2019 : نشرت اإلدارة املركزية 
لإلحصاء أرق���ام ال��ن��اجت احمللي اإلجمالي باألسعار 
الثابتة للربع الثالث من عام 2019، وتكمن أهمية قراءة 
تلك األرقام في بعدين، األول هو متابعة تطورها، مبعنى 
منوها أي توسع االقتصاد أو إنكماشه، والثاني، قراءة 
التطور ضمن مكونات ذلك الناجت لرؤية مناحي القوة أو 

الضعف فيها، ولعل األهم، متابعة أثر السياسات العامة 
في إصالح إختالالت االقتصاد الهيكلية.

تلك األرقام باألسعار الثابتة -النمو احلقيقي- تقدر 
بأن منواً موجباً بحدود %0.4 قد حتقق ما بني الربع 
الثالث لعام 2018، والربع الثالث لعام 2019، بينما 
ما حتقق كان منواً سالباً وبحدود %0.7- ما بني الربع 
الثاني والربع الثالث من عام 2019 بسبب إنكماش 

القطاعات غير النفطية بنحو %0.9- وانكماش القطاع 
النفطي بنحو %0.6-. والنمو املوجب ما بني الربع 
الثالث لعام 2018 والربع الثالث لعام 2019، جاء في 
معظمه من تفوق منو القطاعات غير النفطية التي حققت 
توسعاً بنحو %7.8، بينما انخفض معدل النمو العام 
إلى %0.4 كما ذكرنا بسبب سلبية أداء قطاع النفط في 

ذلك النمو والذي حقق إنكماشاً بنحو 5.3%-.

شارك بيت التمويل الكويتي “بيتك”، في افتتاح 
معرض الكويت للسيارات 2020، الذي يقام حاليا 

في مول 360، وتستمر فعالياته حتى 25 اجلاري.
وج����رى االف��ت��ت��اح ب��ح��ض��ور وحت���ت رع��اي��ة 
الشيخ محمد عبدالله املبارك الصباح، وبرعاية 
استراتيجية من “بيتك”، وس��ط حضور سفراء 
ال����دول امل��ص��ن��ع��ة ومم��ث��ل��ي وك����االت ال��س��ي��ارات 
العاملية املشاركة في احل��دث، باإلضافة إلى كبار 
الشخصيات وجهات الصحافة واإلعالم واجلهات 
الراعية للمعرض، ال��ى جانب ع��دد من مسؤولي 
“بيتك”.وتأتي مشاركة “بيتك” ضمن اط��ار 
حرصه على تقدمي خدماته التمويلية والعروض 

واخلصومات املميزة مبجال بيع وش��راء وتأجير 
السيارات اجلديدة واملستعملة واملركبات لرواد 
امل��ع��رض، مبا يؤكد احل��رص على خدمة عمالئه 
وتقدمي احللول التمويلية واب��راز مساهماته في 

سوق السيارات.
ويعتبر معرض الكويت للسيارات أضخم حدث 
سنوي للسيارات في البالد وهو معرض السيارات 
األهم في الكويت الذي يشهد مشاركة أشهر األسماء 
التجارية العاملية من خ��الل ال��وك��االت املعتمدة 
محليا لعرض كل طرازات السيارات اجلديدة للعام 
2020. كما ويكشف الغطاء عن بعض أهم سيارات 

السنة ألول مرة في السوق الكويتي.

»بيتك« يشارك في افتتاح معرض الكويت للسيارات 

طالبات جامعة الكويت


