
الثالثاء
19  يناير 2010

42
االقتصادية

هشام أبوشادي
أرجعت مصادر مطلعة قيام 
بنك الكويت الوطني بالتوصية 
بزيادة رأسماله بنسبة 10% بتكلفة 
إجمالي����ة 500 فلس الى متويل 
التوسع االستراتيجي  عمليات 
التي يدرس����ها البنك والتي في 
مقدمتها تأسيس بنك في سورية 
خاصة بع����د ان قامت احلكومة 

السورية بإحداث تغييرات في قوانينها سمحت مبوجبها لألجانب 
بتملك 60% في اي بنك، باالضافة الى استمراره في خططه الرامية 
الى زيادة حصته ف����ي بنك بوبيان في حال موافقة البنك املركزي، 
وذلك في اطار التوسعات االستراتيجية التي يقوم بها البنك الوطني 
داخل وخارج الكويت والتي تتم دراس����تها في الوقت احلالي، كما 
اشارت املصادر الى ان عملية زيادة رأس املال تأتي في اطار تعزيز 
وتنمية محفظته االقراضية ولعب دور اكبر في متويل املشروعات 

االقتصادية على مستوى الكويت 
واملنطقة.

البنك  ومع زيادة رأس����مال 
بنسبة 10% والتي تعادل قيمتها 
االسمية نحو 29.7 مليون دينار، 
فإن اجمالي رأسمال البنك سيصل 
الى 327 مليون دينار، فيما ان 
البن����ك وفقا لتكلف����ة االكتتاب 
البالغة 500 فلس سيجمع من 
املس����اهمني نحو 148.6 مليون دينار، ووفقا لبيان صادر عن البنك 
الوطني فإنه س����يحق للمس����اهمني املقيدين في سجالت البنك في 
اليوم السابق على موعد استدعاء هذه الزيادة بعد صدور املرسوم 
االميري باملوافقة عليها، وسوف تعرض هذه الزيادة على اجلمعية 
العمومية القادمة للبنك إلقرارها، ويذكر انه حس����ب اغالق السهم 
في البورصة امس على سعر دينار و100 فلس فإن القيمة السوقية 

للبنك تقدر بنحو 3 مليارات و270 مليون دينار.

الوزير د.علي السيد علي املصيلحي من ضمن احلضور 

سفيرنا بالقاهرة د.رشيد احلمد يتوسط شيخة البحر وصالح الفليج 

»الوطني« يزيد رأسماله 10% لدعم توسعاته اإلستراتيجية
148.6 مليون دينار سيحققها البنك من زيادة رأس المال الذي سيصل إلى 327 مليون دينار

 »NBK Capital« أعلنت شركة الوطني لالستثمار
عن افتتاح مكتب »شركة الوطني كابيتال إلدارة 
األص���ول« في جمهورية مصر العربية وذلك 
خالل حفل أقيم بهذه املناس���بة في القاهرة 
بحضور عدد من الش���خصيات االقتصادية 
املصرية باإلضافة إل���ى ممثلي بنك الكويت 
الوطن���ي والبنك الوطني املصري وش���ركة 
الوطني لالس���تثمار، تأتي ش���ركة الوطني 
كابيتال إلدارة األصول كشراكة ما بني البنك 
الوطني املصري وشركة الوطني لالستثمار، 
وتزامن افتتاح الفرع اجلديد مع طرح صندوق 
إشراق االستثماري والذي مت طرحه من قبل 
البنك الوطني املص���ري على ان تتم إدارته 

من قبل الشركة.
وبهذه املناس���بة، عبر الرئيس التنفيذي 
لشركة الوطني لالستثمار صالح الفليج عن 
أمله في أن تكون »شركة الوطني كابيتال إلدارة 
األصول« شريكا استراتيجيا لتلبية طموحات 
الشركات واملؤسسات املصرية واملستثمرين 

كل مجال االستثمار. 
وأشاد بأهمية التواجد في السوق املصري 

والذي يشكل سوقا استراتيجيا كبيرا وواعدا، 
كونه يتميز بالعديد من الفرص واإلمكانات 

املستقبلية الطموحة. 
وأشار الى أن االقتصاد املصري بشهادة 
اخلبراء واحملللني ووكاالت التصنيف شهد 
الكثير من اإلصالح���ات اجلادة والتطورات 
اإليجابي���ة الالفتة س���واء على املس���توى 

االقتصادي العام أو املصرفي واملالي.
 وصرح الفليج: »نحن على ثقة تامة بأن 
تواجدنا في القاهرة سيتيح لنا املجال لنكمل 
مسيرة النجاح والتي توجت أخيرا بحصولنا 
على لقب »أفضل بنك استثماري في الشرق 

األوسط لعام 2009«.
يعد دخول السوق املصري خطوة جديدة في 
النمو االستراتيجي لشركة الوطني لالستثمار، 
حيث تتواجد الشركة في كل من الكويت ودبي 

واسطنبول واآلن بالقاهرة.
 وقد تأسست الشركة في عام 2005 بهدف 
تطوير وتقدمي أفضل وأرقى اخلدمات واملنتجات 
املالية لعمالئها واملستثمرين على حد سواء، 
وقد جنحت الشركة بفضل فريق عملها الذي 

يضم أكثر من 150 من املصرفيني احملترفني 
واملتخصصني في تعزيز مكانتها وتقدمي باقة 
متكاملة من اخلدمات واحللول املالية، والسيما 
في مجال إدارة األصول، واالستثمارات البديلة، 
واخلدمات املصرفية االستثمارية والوساطة 

والبحوث االقتصادية. 
ويجدر بالذكر ان احدى أهم العمليات التي 
قامت بها الشركة هو دورها كمستشار مالي 
لبنك الكويت الوطني في عملية االستحواذ 

على البنك الوطني املصري.
هذا ويعد صندوق إش����راق لالستثمار 
أول أداة استثمارية تقوم الشركة بطرحها 
في الس����وق املصرية وذلك من خالل البنك 
الوطني املصري، وهو صندوق للس����يولة 
باجلنيه املصري ويبلغ احلد األدنى لالكتتاب 
ف����ي الصن����دوق 5 آالف جينه مصري دون 
ان يض����اف إليها أي تكالي����ف إضافية عند 
االكتتاب أو االسترداد، وهو يوفر عائدا يوميا 
تراكميا وميكن االكتتاب فيه أو اس����ترداد 
العوائد من خالل الفروع ال� 39 العائدة للبنك 

الوطني.

أبرزها تأسيس بنك في سورية وزيادة حصته في »بوبيان«

افتتاح »الوطني كابيتال« في القاهرة
 وإطالق صندوق إشراق االستثماري

الفليج: واثقون بأن تواجدنا في مصر سيتيح لنا المجال لنكمل مسيرة النجاح

أعلن س���وق الكويت لألوراق املالية أن 
اجلمعي���ة العمومية العادية وغير العادية 
لش���ركة الصفاة العاملية القابضة ستنعقد 
26 اجلاري حيث س���يتم خاللها مناقش���ة 
توصية مجلس االدارة عن الس���نة املالية 
املنتهية في 31 ديسمبر 2009 بزيادة رأس 
مال الشركة من 3 إلى 11.5 مليون دينار من 

خالل 85 مليون سهم جديد بقيمة 100 فلس 
للس���هم الواحد جميعها اسهم نقدية تدفع 
دفعة واحدة ومن دون عالوة اصدار وذلك 
للمساهمني املسجلني بسجالت الشركة  قبل 
يوم واحد من الزيادة، على ان يتم توجيه 
تلك الزيادة ملواجهة االلتزامات ولالستمرار 

في مزاولة النشاط.

»الصفاة القابضة« تجتمع 26 الجاري لمناقشة زيادة رأس المال  املؤشر 
السعري 

6996.8
بتغير قدره

-17.6

البنك الوطني يواصل مسيرته التوسعية بزيادة رأسماله ٪10

عائلتي املرزوق والغامن الكرام

املدير العام وجميع العاملني 

فــي

لل�ساعات والهدايا

�سركة عي�سى ح�سني اليو�سفي واأوالده

�سائلــني اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته 

وي�سكنه ف�سيح جناته، ويلهم اأهله  وذويه  ال�سرب وال�سلوان

وليد خالد يو�سف المرزوق
لوفاة فقيدهم املغفور له باإذن اهلل تعاىل

يتقدمون بخال�ص التعازي واأ�سدق املوا�ساة من


