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الدين قصير األجل بلغ ٤٫٩ ماليين دينار وإجمالي الدين بلغ ٣٣٫٦ مليون دينار ممثال ٦٪ و٤٢٪ على التوالي من حقوق المساهمين

«المركز» يربح ٢٫٢ مليون دينار في النصف األول بواقع ٥ فلوس للسهم
بدأ «املركز» عملية االسترداد 
اجلزئي لصناديقه النقدية، ومتثل 
مــــن عمليات  املجموعــــة األولى 
االسترداد حوالي ٤٠٪ من إجمالي 
أصول «صندوق املركز لالدخار» 
و٢٠٪ من «صندوق املركز اإلسالمي 
للدخــــل»، علمــــا أن كل اإليرادات 
اإلضافية املتحققة من تلك الفترة، 
ومن ضمنها أي ربح مقيد في حساب 
الصندوق، سوف تستحق لصالح 

حملة وحدات الصندوق. 
أطلق «املركز» خالل الربع األول 
من العــــام «برنامج املركز للدخل 
الثابت» والذي يستثمر بصورة 
انتقائية (لصالح املركز وبالنيابة 
الثانوي  عن عمالئه) في السوق 
للســــندات وجنح من خالل هذه 
اإلستراتيجية االســــتثمارية في 
حتقيق عوائد فاقت ١٦٪، ليتفوق 
بذلك على العائد املستهدف والبالغ 
٤٪ لنفس الفتــــرة ومبخاطر أقل 
بكثيــــر من مخاطر األســــهم، في وقــــت تراجع فيــــه أداء معظم الفئات 

االستثمارية األخرى. 
من املنتظر ان يوافق ســــوق الكويت لألوراق املالية قبل نهاية شهر 
أغســــطس القادم على حزمة من املشتقات اجلديدة، تتمثل في خيارات 
البيع put options الذي سوف ميكن من استخدام اخليارات كاستراتيجية 
حتوط، والبديل اإلسالمي خليارات الشراء، وهو «عقد الشراء بالعربون» 
ســــتجعل من ســــوق الكويت لألوراق املالية عند طرحها أول سوق في 
العالم يعرض مثل هذه األداة. فضال عن السماح بتداول اخليارات خالل 
ساعات التداول النظامية. كما يشجع «املركز» أطرافا أخرى لتكون صناع 
سوق، ويتقاســــم خبرته املتراكمة معها في هذا املجال. ولدى «املركز» 

اآلن ٥٦ شركة مدرجة في سوق اخليارات.

ولقد مكنت اســــتراتيجية «صندوق املركز العقــــاري «املتمثلة في 
التركيــــز على األصول املدرة للدخل فــــي الكويت من حتصني تقييمات 
الصنــــدوق التي لم تتجاوز تراجعاتها ٨٪ مــــن صافي التقييم األخير، 
وقدمت التوزيعات النقدية التي يقدمها للصندوق وســــهولة االسترداد 
منه سيولة ممتازة في فترة انقطعت فيها توزيعات الشركات وتراجعت 

فيها عوائد الودائع البنكية.
واصلت أوضاع األسواق العقارية األميركية تراجعها خالل النصف 
األول من عام ٢٠٠٩. ومن املتوقع للعقارات التجارية أن تســــجل مزيدا 
من االنخفاض في الســــنتني القادمتني، وذلك لسببني رئيسيني: أولهما، 
كون األوضاع االقتصادية الضعيفــــة تؤدي إلى خلق حتديات لصافي 
األداء التشــــغيلي جلميع أنواع العقارات (انخفاض اإليجارات وارتفاع 

معدالت الشغور).
وثانيهما، أن االستحقاقات القادمة للرهونات التجارية (التي تزيد 
قيمتها على تريليون دوالر أميركي على مدى السنوات األربع القادمة) 
ستفرض قدرا أكبر من التعثر املالي على املشاركني في السوق. وبالنظر 
إلى البيئة احلالية، يعمل «املركز بشكل متفاعل وبناء مع مدراء العقارات 
واملســــتأجرين واجلهات املقرضة، بهدف احلفاظ على القيم الرأسمالية 
للعقــــارات. وبغض النظر عما جاء أعاله، يواصل «املركز» رؤية فرص 
في جانب الدين للعقارات التجارية والسكنية، ويعمل على العديد من 

املنتجات القادمة التي ينوي طرحها خالل عام ٢٠٠٩.

النفط والغاز

ارتفعت قيمة «صنــــدوق املركز للطاقة» مبعدل ٩٫٦٪ كما في نهاية 
يونيو ٢٠٠٩، تعود بشــــكل كبير الى العوائد التشغيلية التي حتققها 
استثمارات صندوق الشــــركة الكويتية األولى لالجارة، وإعادة هيكلة 
محفظته االســــتثمارية من خالل اســــتثمار هذه اإليرادات في مجموعة 
متنوعة من فئات األصول ومن ضمنها أدوات الدخل الثابت، واألســــهم 
الدولية واحمللية. أغلقت الشركة فرعها في الدوحة في دولة قطر في الربع 
الثاني من العام، نتيجة لسياسة تقنني التكاليف، وذلك بعد إطالق قنوات 
للمبيعات والتسويق للمنتجات واخلدمات االستثمارية من خالل بنك 
اخلليجي، املؤسسة الرائدة القطرية، وشبكة فروعها. كما نواصل تقدمي 

خدماتنا مع عمالئنا املقيمني في قطر من مقرنا الرئيسي في الكويت.

أعلن املركز املالي الكويتي (املركز)، عن نتائجه املالية للنصف األول 
املنتهــــي في ٣٠ يونيو ٢٠٠٩، حيث بلغ صافي الربح ٢٫٢ مليون دينار، 
أي مبعدل ٥ فلوس للســــهم الواحد، باملقارنة مــــع صافي الربح البالغ 
١٫٩ ماليني دينار، أو ٢٠ فلســــا للسهم الواحد، للفترة املقابلة من العام 
املاضي.  وذكــــر املركز في بيان صحافي أمــــس أن الدين قصير األجل 
لــــدى «املركز» بلغ ما مجموعــــه ٤٫٩ ماليني دينار، في حني بلغ إجمالي 
الديــــن ٣٣٫٦ مليون دينار، ما ميثل ٦٪، و٤٢٪، على التوالي، من حقوق 
املساهمني. وظلت اإليرادات من الرسوم في وضع جيد حيث بلغت ٣٫٨ 

ماليني دينار، وشكلت أكثر من ٧٠٪ من إجمالي اإليرادات.
وفي هذا السياق قال رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب ضرار 
الغامن «مع اقتراب «املركز» من الذكرى اخلامســــة والثالثني لتأسيسه 
في أغسطس، يستمر «املركز» في تقدمي املنتجات االستثمارية املبتكرة 
ومواجهة تقلبات األسواق واألزمات املالية، مشيرا الى أن «املركز» يتمتع 
بوضع مالي متني ومحفظة من األصول الســــائلة ذات اجلودة العالية، 
ونســــبة منخفضة للدين إلى حقوق املساهمني، وغياب ديون قصيرة 
األجل. وفضال عن ذلك، يســــتمر «املركز» في حتقيق إيرادات عالية من 

الرسوم كنسبة مئوية من حقوق املساهمني».

االستثمارات الخليجية

وأشــــار الى أن صناديق األســــهم لدى «املركز» حققت عوائد جيدة، 
وكانت من بني أفضل الصناديق أداء ضمن فئاتها املعنية للنصف األول 
مــــن العام. فصندوق «ممتاز»، الذي يعد الصندوق الرائد لدى «املركز» 
والذي يركز على األســــهم املدرجة في سوق الكويت لألوراق املالية، قد 
حقق مكاسب بلغت ١٣٫٤٪ ليتفوق بذلك على مؤشر األداء بهامش كبير، 
في حني ســــجل «صندوق املركز اخلليجي» عوائد بلغت ١٢٫٨٪ للنصف 
األول من العام. أما «صندوق املركز اإلســــالمي»، فكانت عوائده جيدة 
وارتفعت مبعدل ٨٫٨٪ على الرغم من املخصص الذي مت تكوينه نتيجة 

النكشافه على استثمارات غير سائلة في السوق النقدي.
وذكر أن السوق الكويتي الذي تأثر سلبا إلى حد كبير باملشهد السياسي 
املتسم بعدم اليقني وبتعثر قطاعي االســــتثمار والعقار، قد وصل إلى 
القاع في مارس املاضي وشهد مكاسب متواصلة في أسعار األسهم. فقد 
سجل املؤشر الوزني الرائد للسوق مكاسب بلغت ٤٫١٠٪ للنصف األول 

من العام، ليعوض بذلك اخلسائر 
املتراكمة حتى تاريخه من العام، 
كما سجل هذا املؤشر مكاسب بلغت 
٤٢٪ من أدنى مســــتوى بلغه في 
النصف األول من العام. وسجلت 
األسواق اخلليجية األخرى عوائد 
ملحوظة لنفس الفترة، حيث حقق 
مؤشر «إم.إس.سي.آي اخلليجي» 
عوائد بلغت ٦٫١٦٪ للنصف األول 

من العام. 
ســــجلت منتجــــات «املركز» 
االســــتثمارية الدولية أداء تفوق 
على مؤشرات األداء املعنية كما في 
نهاية يونيو ٢٠٠٩، وذلك بفضل 
االســــتثمار االنتقائي في الفرص 
النشطة في  السانحة والسياسة 
توزيع األصول، وبسبب بطء حركة 
االندماجات بني الشركات العاملية، 
تراجعت قيمــــة محفظة «املركز» 
امللكية  لالستثمارات في شركات 
اخلاصة مبعــــدل ٤٫١٧٪ للنصف 

األول من عام ٢٠٠٩.
فصندوق «أطلس لألسواق الناشئة»، الذي يستثمر في محفظة من 
األسهم الدولية املتنوعة مع التركيز على مجموعة من القطاعات، حقق 
عوائد بلغت ١١٫٠٤٪ أما صندوق «فئة أطلس املتنوعة»، الذي يســــعى 
إلى حتقيق عوائد منتظمة مع تقلب منخفض من خالل االســــتثمار في 
محفظة من األســــهم واملنتجات املالية العامليــــة فقد حقق عوائد بلغت 
٧٫٣٦٪ وحقق «برنامج أطلس إي تي أف» (ETFs) الذي يسعى إلى حتقيق 
أداء يتفوق على أداء السوق األوسع وأداء مؤشرات القطاعات من خالل 
توزيع أصولــــه على مختلف الصناديق املدرجة في البورصات، عوائد 
بلغت ١١٫١١٪، متفوق بذلك على مؤشــــر «إم.إس.سي.آي العاملي» مبعدل 

٤٫٧٦٪ خالل نفس الفترة.

الديون الهالكة ارتفعت إلى ١٤ مليار دوالر

تراجع أرباح بنك «إتش إس بي سي» بنسبة ٥٧٪ 
لندنـ  أ.ف.پ: أعلن بنك «اتش اس بي سي»، 
اكبر املصارف األوروبية ان أرباح النصف االول 
الصافية تراجعت بنســـبة ٥٧٪ لتبلغ ٣٫٣٥ 
مليارات دوالر بينما ارتفعت الديون الهالكة 

الى قرابة ١٤ مليار دوالر.
وذكر بيان للمصرف ان الرســـوم اجلائرة 
وغيرها من احكام االقراض ارتفعت بنســـبة 
٣٠٪ لتصل الى ١٣٫٩ مليار دوالر خالل األشهر 
الستة االولى املمتدة الى يونيو، باملقارنة مع 
االرقام املســـجلة في الفترة نفسها من العام 
املاضي، مضيفا انه «في موقع قوي لالنتعاش» 
ولكنـــه حذر من ان «التوقعـــات االقتصادية 

التزال غير مؤكدة».
وهبطت األرباح قبل احتســـاب الضرائب 
بنسبة ٥١٪ الى ٥٫٠١٩ مليارات دوالر في الفترة 
نفســـها، في وقت انخفض مجمـــوع صافي 
ايرادات التشـــغيل بنسبة ١٢٪ ليبلغ ٣٤٫٧٤١ 

مليار دوالر.
واوضح رئيس البنك ستيفن غرين في البيان 
«يثبت اداؤنا قدرتنا على حتقيق االرباح وانتاج 
رأس املال وتوزيع االرباح على حملة االسهم 
خالل الدورة املالية حتى في ظروف الســـوق 
بالنتائج  الصعبة»، واضاف «نحن ســـعداء 
واجمالي االرباح يفوق التوقعات التي وضعناها 
في بداية الســـنة»، مؤكدا ان «جزءا كبيرا من 
هـــذا يعكس االداء املمتاز ملصارفنا في العالم 

واالسواق املالية».
من جهة أخـــرى، تراجع الدوالر أمس إلى 
أدنى مستوياته خالل ٢٠٠٩ إذ ساعدت نتائج 
األعمال القوية للبنوك وكذلك دراسة مسحية 
بريطانية أظهرت ارتفاع النشاط الصناعي بشكل 
غير متوقع على تعزيز الرأي الذي يفيد بأن 

االقتصاد العاملي قد جتاوز أسوأ مراحله.
ودفع ذلك بالعمالت التي يعتقد انها تنطوي 
على مخاطر مرتفعة مثل اجلنيه االسترليني 
والدوالر االسترالي والنيوزيلندي إلى تسجيل 
اعلى مستوياتها في شهور عديدة بينما ارتفع 
اليورو إلى أعلى مســـتوياته في شهرين أمام 

العملة األميركية.

«أبوظبي التجاري» يطلق
صندوقًا بـ ١٠٠ مليون دوالر

الخام األميركي يرتفع دوالرين
بفعل التفاؤل وضعف الدوالر

مسؤول: الشركات الخليجية تعد الرائدة
في االستثمار اإلسالمي في ماليزيا

أبوظبيـ  رويترز: أطلق بنك أبوظبي التجاري 
ثالث أكبر بنك في اإلمارة من حيث القيمة السوقية 
صندوقا اســـتثماريا جديدا يهدف الى جمع نحو 
١٠٠ مليون دوالر خالل عامه األول، وذلك وفقا ملا 

قاله مدير الصندوق مارك فريدنتال.
وأوضح فريدنتال ان صندوق االستثمار اخلاص 
ـ اف.سي.بي التابع لصناديق أبوظبي التجارية 
ومقره لوكســـمبورغـ  يأمل في جذب املؤسسات 
االستثمارية واملستثمرين األفراد الى سوق االمارات 

العربية املتحدة.
وأضـــاف ان الصندوق ســـيتطلب حدا أدنى 
لالستثمار يبلغ ١٢٥ ألف يورو ويستهدف العمالء 
ذوي املالءة املالية العالية، وســـتمثل صناديق 
أبوظبي التجارية بصورة مبدئية املنفذ الرئيسي 
لثالثة صناديق فرعية تضم صندوق بنك أبوظبي 
التجاري ملؤشر ام.اس.سي.اي االمارات وصندوق 
بنك أبوظبي التجاري ملؤشر ام.اس.سي.آي لألسواق 

العربية.

نيويوركـ  رويترز: ارتفعت 
العقـــود اآلجلة خلـــام النفط 
األميركي أكثر من دوالرين أمس 
مع صعود األسهم العاملية الى 
أعلى مستوياتها في ٢٠٠٩ بفعل 
األنباء القادمة من أوروبا عن 

البنوك وإشارات على  نتائج 
ارتفاع في النشاط االقتصادي 
الصـــيني ومع تراجع الدوالر 
أدنـــى مســـتـــوى في  الـــى 

.٢٠٠٩
وفـــي بورصـــة نيويورك 

ارتفع  التجاريـــة ناميكـــس 
خام ســـبتمبر ١٫٨٤ دوالر أي 
بنسبة ٢٫٦٥٪ الى ٧١٫٢٩ دوالرا 
للبرميل بعد تداوله في نطاق 
مـــن ٦٩٫٠٩ دوالرا الى ٧١٫٥٥ 

دوالرا للبرميل.

كواالملبورـ  كونا: أفاد مسؤول ماليزي بأن شركات 
دول مجلس التعاون اخلليجي تعد من الشركات 
األجنبية الرائدة املستثمرة في البورصة املاليزية 
خصوصا في االئتمان االستثماري اإلسالمي، إضافة 

إلى مساعيها في تطوير النظام املالي اإلسالمي.
وقال نائب رئيس الوزراء املاليزي محيي الدين 
محمد ياسني في كلمته االفتتاحية باملنتدى الدولي 
الرابع في املالية اإلسالمية اليوم «ان ماليزيا تسعى 
من خالل عقد هذه الندوات واملنتديات االقتصادية 

إلـــى ترويج النظام املالي اإلســـالمي بنظرة أكثر 
شـــمولية». وأضاف «ان اخلبـــرات املاليزية في 
الصيرفة اإلسالمية مستعدة للتعاون مع أي دولة 
لتطوير هذا النظام وان ماليزيا تضع نصب عينيها 
تطوير النظام املالي اإلسالمي منذ ٣ عقود سابقة»، 
وقال «ان هذا النظام يعد جزءا ال يتجزأ من النظام 
املالي في البنوك العاملية يشارك فيه املسلم وغير 
املســـلم على حد سواء وانه قابل للتطبيق في كل 

مكان وزمان».

صالح العوضي

أعلنت شـــركة املستقبل 
العاملية لالتصاالت FCCG عن 
توقيع إحدى شركاتها التابعة 
لعقدين مع شـــركة هوواوي 
للتكنولوجيا (الصينية) بقيمة 
إجمالية تبلغ ٦٫٣ ماليني دوالر، 
وذلك لتقـــدمي مجموعة من 
اخلدمات في مجال تكنولوجيا 

االتصاالت.
التنفيذي  الرئيـــس  وقال 
لشـــركة املســـتقبل العاملية 
لالتصـــاالت FCCG صـــالح 
العوضـــي إن توقيـــع إحدى 
شركاتها التابعة، وهي املستقبل 
الدولية لالتصاالت FCCI يأتي 
انطالقا من خبرتها وعالقاتها 
الوطيدة مع كبريات املؤسسات 
العاملـــة فـــي تكنولوجيـــا 

االتصاالت في املنطقة.
وأشار إلى أن العقدين مت 
توقيعهما في اخلامس عشر من 

باألعمال املدنية اخلاصة بذلك، 
علما ان مدة تنفيذ العقد هي 

سنة.
أمـــا العقد الثانـــي فتقدر 
قيمته اإلجمالية بـ ١٫٦ مليون 
دوالر، وذلك لتخطيط وتطوير 
وصيانـــة شـــبكات الهواتف 
املتنقلة ملشـــروع الرخصة 
الثالثة فـــي مملكة البحرين، 
علما ان مدة تنفيذ العقد هي 

خمسة عشر شهرا. 
وأكـــد العوضـــي على أن 
املستقبل FCCG تسعى بصورة 
جادة إلى تنويع مصادر دخلها 
في ظل األزمـــة االقتصادية 
العاملية، وذلك من خالل إبرام 
العقود مع كبريات الشركات 
التي لها تواجد  التخصصية 
إقليمي، فضال عن رفع سقف 
املبيعات في جميع الشركات 

التابعة.

الشهر املاضي. وبالنسبة للعقد 
األول فتقدر قيمته اإلجمالية بـ 
٤٫٧ ماليني دوالر، وذلك لتجهيز 
وإنشـــاء وتركيـــب األجهزة 
واملعـــدات لعـــدد ٦٨ موقعا 
الهواتف املتنقلة  لشـــبكات 
الثالثة  ملشـــروع الرخصـــة 
في مملكـــة البحرين والقيام 

تشدد البنوك في التمويل وعدم االستقرار في األسواق العالمية عززا من تراجع العقارلتجهيز األجهزة والمعدات لـ ٦٨ موقعًا ولتخطيط شبكات الهواتف المتنقلة

العوضي:  إحدى شركات «المستقبل» توقع عقدين 
مع «هوواوي» الصينية بقيمة ٦٫٣ ماليين دوالر

عقاريون: تراجع قيمة مبيعات العقار
 في الربع الثاني مؤشر سلبي لمستقبل القطاع

ـ األسواق.نت: أرجع  دبي 
خبـــراء عقاريون في الكويت 
الســـبب االساســـي لتراجع 
مبيعات العقار في الكويت في 
الربع الثاني من العام احلالي 
إلى القانونني ٨ و٩ لعام ٢٠٠٨ 
اللذين مينعان متويل البنوك 
والشـــركات اخلاصة للسكن 

اخلاص. 
وأكدوا لـ «األســـواق.نت» 
أن تشدد البنوك في التمويل 
بضمانات كبيرة إضافة إلى عدم 
االستقرار في األسواق العاملية 
نتيجة لألزمة املالية قد عزز من 
تراجع سوق العقار في املنطقة 
بشكل عام وفي الكويت بشكل 
خاص. وكانت أوساط عقارية 
كويتية فد أعلنت عن مخاوفها 
من إقرار هذين القانونني ومن 
اخلطوات التي اتخذتها احلكومة 

الكويتية في هذا السياق. 
وقد اظهرت بيانات رسمية 

نشـــرت تراجعا في مبيعات 
العقارات بنســـبة ٤٧ ٪ على 
أساس سنوي في الربع الثاني 
من العام، وذكرت البيانات أن 
قيمة املبيعـــات تراجعت إلى 
٢٨٠٫٨ مليـــون دينار (٩٧٧٫٧ 
مليون دوالر) هبوطا من ٥٢٩٫١ 
مليون دينار في الربع الثاني 

من العام املاضي.
وفي هذا الصدد أكد اخلبير 
العقاري حسني العتال بقوله: 
إن هذا التراجع الكبير يعكس 
عمق االزمة التي يعيشها سوق 
العقـــار بعد صدور قانوني ٨ 
و٩ اللذين منعا متويل البنوك 
املنازل  والشـــركات لشـــراء 
السكنية اخلاصة، مما أثر بشكل 
البنوك احمللية  ســـلبي على 
العقاريـــة،  الشـــركات  وأداء 
وقال «إن القطاع العقاري في 
الكويت يتطلع إلى إلغاء هذين 
القانونني، وهو ينتظر احلكم 

في قضية اخلـــالف مع بيت 
الكويتي بخصوص  التمويل 

قضية التمويل».
واضـــاف ان وزارة العدل 
بتشـــددها في عدم تســـجيل 
العقـــارات املمولة من البنوك 
والشـــركات قبل صدور حكم 
التمييز في القضية سيحد من 

النشاط العقاري في البلد.
من جانبه قال أمني سر احتاد 
الغامن «ان  العقاريني قيـــس 
للقانونني ٨ و٩ تأثيرا مباشرا 
على تراجع املبيعات العقارية 
في الكويـــت، مضيفا أن منع 
الشركات اخلاصة من املتاجرة 
في العقارات السكنية قد أدى 
إلى جتميد الرهونات العقارية 
وإلغاء جانـــب التمويل وهو 
العنصر األساسي في النشاط، 
مطالبا بضرورة دعم النشاط 
العقاري والعودة عن تطبيق 

القانونني املذكورين». 

«أجيليتي» تفتتح مركزًا رئيسيًا جديدًا
للخدمات اللوجستية في ماليزيا

افتتحت أجيليتي الشركة الرائدة في تقدمي اخلدمات اللوجيستية 
مركزا رئيسيا جديدا خلدماتها بالقرب من مدينة كواالملبور معززة 
بذلك قدراتها التخزينية لتقارب ٣٤٫٠٩٤ مترا مربعا في ماليزيا. 
ــاحة تصل إلى ١٣  يقع مركز أجيليتي اجلديد والذي يغطي مس
ألف متر مربع في منطقة بوكيت جيلوتنج في شاه علم ويتسع 
لـ ١٢ رصيف حتميل و١٤ ألف موقع للمنصات اخلشبية ومواقع 
خاصة ألعمال الرفع والتغليف وأنشطة التجميع والتفريغ وإعادة 
التحميل للبضائع األقل من ملء حاوية باإلضافة إلى اخلدمات 
اللوجيستية للمرجتعات. ويتضمن املركز اجلديد مساحة تعادل 
ــي  ـــ ٣٠٠٠ متر مربع وهي مخصصة لتصبح املركز الرئيس ال
ألجيليتي في ماليزيا وبهذه املناسبة قال رئيس املديرين التنفيذين 
ــيا واحمليط الهادئ ولفجاجن هولرمان «تسعى  في أجيليتي آس
أجيليتي إلى بناء شبكة للخدمات اللوجستية تغطي جنوب شرق 
آسيا، وافتتاح املركز اجلديد في ماليزيا إمنا يبرهن على التزام 
أجيليتي مبساندة عمالئها من خالل خدمات ومرافق متطورة». 
ويقع املركز الرئيسي للخدمات اللوجستية في قلب وادي كالجن 
قرب شبكة الطرق السريعة ويبعد مسافة ٤٥ دقيقة عن امليناء 
الشمالي وامليناء الغربي باإلضافة إلى قربه من مطار كواالملبور 
ــز ٥٠٠٠ متر مربع  ــاحة تناه الدولي. وقد خصص املركز مس
لتشييد محتجز للجمارك على أن يتم استغالل مساحة الـ ٨٠٠٠ 

متر مربع املتبقية كمرافق عامة حلمولة البضائع.
ــات مثل صناعة  ــتهدف املركز اجلديد بعض الصناع ويس
الكيماويات واألجهزة الكهربائية، واملعدات الهندسية والصناعية 

وقطاع االتصاالت.

ضرار الغامن 


