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»األهلي« يطوّر موقعه اإللكتروني على اإلنترنت
شاملة ومتكاملة عن البنك تكون 
حتت تصرف متصفحي املواقع 
أينما كانوا وعلى مدار الساعة«. 
وأضاف ان تطوير موقع البنك 
www. األهلي الكويتي االلكتروني

eahli.com ينبع من تلمسنا لإلقبال 
الكبير عليه من قبل عمالئنا الكرام 
وزيادة الوعي لديهم بأهميته مبا 
يلبي لهم احتياجاتهم مع توفير 
للوقت واجلهد والدقة والسرية. 
وباإلضافة إلى اخلدمات املصرفية 
املباشرة التي يقدمها البنك األهلي 
الكويتي، فقد مت توفير صفحات 
وروابط إضافية مهمة للعميل، 
فهناك روابط للفروع، ومواقع 
الس���حب اآللي وغيرها  أجهزه 
من اخلدم���ات. واختتم توفيقي 
التزامنا بتقدمي  إن  تصريح���ه: 
أفض���ل اخلدم���ات االلكترونية 
لعمالئنا يدفعنا إلى بذل املزيد 
من اجلهد وتقدمي خدماتنا عبر 
جميع الوسائل املتاحة من خالل 

قنواتنا اإللكترونية املختلفة.

التي يقدمه���ا البنك مما يحقق 
وصوال سريعا وآمنا للمعلومات، 
وفي الوقت نفسه توفير صورة 

التي يتم حتديثها بشكل دوري، 
حيث يغطي املوقع جميع األخبار 
واألنشطة واملنتجات واخلدمات 

قائال: »يعتبر موقع البنك األهلي 
الكويتي االلكتروني على االنترنت 
من أش���مل املواقع اإللكترونية 

الكويتي  البنك األهلي  أطلق 
النسخة اجلديدة واملطورة من 
موقعه االلكتروني على ش���بكة 
اإلنترنت، بتصميم عصري جديد 
بالكامل، يواكب آخر مستجدات 
التكنولوجيا احلديثة. وقال رئيس 
قنوات االتصال عثمان توفيقي: 
»لقد حرصنا على أن يلبي املوقع 
املطور حاجات وتطلعات العمالء 
الش���رائح وعلى  على مستوى 
مس���توى اخلدمات التي يقدمها 
التركيز  البنك، وذلك من خالل 
على ثالثة عناصر أساسية متت 
مراعاتها عند تطوير املوقع وهي: 
التصمي���م األني���ق واحلديث، 
واحملتوى الش���امل، وس���هولة 
تصفح املوقع وخدماته«. وبني 

عثمان توفيقي ويبدو املوقع اجلديد للبنك

»إتش إس بي سي« يطلق خدمة »بريميير« لألفراد
ممن أصبحوا يتخذون من كثرة 
التنقل والسفر في جميع أرجاء 
العالم منطا ملعيش���تهم، وهذا 
بدوره يؤثر بش���كل كبير على 
كل من س���لوكهم املهني وعلى 
طريقة تعامالته���م املصرفية، 
فرجال األعمال املس���افرون إلى 
املزيد من  اخلارج يبحثون عن 
الدعم واملساعدة من قبل البنك 
لتلبية احتياجاتهم للحصول على 
خدمات مالية ودولية وخدمات 

إلدارات ثرواتهم.
وزاد بأن من أهم أهداف اخلدمة 
اجلديدة ه����و االس����تجابة لهذه 
االحتياجات من خالل تقدمي خدمات 
مصرفية شخصية وعاملية مبا فيها 
مس����اعدة العمالء على االستفادة 
من الفرص االس����تثمارية، مبينا 
أن االنتشار العاملي الذي يتمتع به 
البنك على مستوى العالم يعتبر 
من أهم عناصر القوة واملنافسة، 
فضال عن تنفيذ عملياته في أكثر 

من 83 بلدا.
من جانبه، قال املدير اإلقليمي 
للبنك في الش����رق األوسط ماجد 
جنم ان البنك يسعى دائما لوضع 
خط����ط إقليمية، حيث اس����تطاع 
تخطي األزمة بناء على السياسة 
التحفظية التي اتبعها، واستطاع 
اخلروج بنجاح من االنكشافات التي 
سبق وتعرض لها دون احلاجة ألي 

دعم حكومي.
وأوضح أنه م����ن أجل توفير 
الدعم واملس����اعدة لعمالء خدمات 
»برمييير« املصرفي����ة قام البنك 
بتأسيس أكادميية عاملية للتدريب 
والتطوير بهدف تدريب ما يقارب 
من 6 آالف موظف من البنك ممن 
يعملون كمدراء لعالقات »برمييير« 
من جميع أنحاء العالم لتزويدهم 
باملهارات الالزمة وتطوير خبراتهم 
ومنحهم ش����هادات بذلك، بحيث 
يكون����ون جاهزي����ن بش����كل تام 
لعرض وتقدمي اخلدمات املصرفية 

اجلديدة.

تتيح للعم����الء إمكانية احلصول 
على املس����اعدة والسلف النقدية 
ف����ي حاالت الط����وارئ، باإلضافة 
إل����ى حصوله����ا على تس����هيالت 
الس����حب على املكشوف من دون 
رسوم واالستفادة من خدمات إدارة 

الثروات.
وأوض���ح أن العوملة كان لها 
العادات  دور كبير في تغيي���ر 
االجتماعية واالقتصادية، فهناك 
عدد كبير من الناس في الكويت 
مبا في ذلك املواطنني واملقيمني 

من جهته، قال الرئيس التنفيذي 
للبن����ك لوي����د م����ادوك ان خدمة 
»برمييير« من اخلدمات املصرفية 
املتميزة التي تتيح امكانية الوصول 
للحسابات املصرفية والسجالت 
االئتماني����ة وعالق����ات العم����الء 
املصرفية من أي مكان يختارون 
اإلقامة أو العمل به في جميع أرجاء 

العالم.
وأضاف أن هذه اخلدمة تتيح 
فتح حس����ابات بالعمالت احمللية 
واألجنبي����ة على حد س����واء، كما 

وتتوافر في كل من مصر واألردن 
والبحرين والسعودية واإلمارات 
ولبنان وعمان، مؤكدا أن اخلدمة 
متوافرة عبر »الكي نت«، خاصة 
ان البنك لديه املوافقة الكاملة من 

البنك املركزي.
من جهة ثانية، أعرب كوبر عن 
أمله في أن تنشر خدمة »برمييير« 
في الكويت والتي حتد منها سياسة 
الفرع الواحد، داعيا البنك املركزي 
لتعديل هذه السياسة جتاه البنوك 

األجنبية.

فواز كرامي
دخل بنك »اتش اس بي سي« 
سوق اخلدمات املصرفية لألفراد 
في الكويت من خالل طرحه خلدمة 
برمييي����ر املصرفية الش����خصية 
العاملية لتكون الكويت هي الدولة 
39 على شبكة افرع »اتش اس بي 

سي« في العالم.
وأعرب نائ����ب رئيس مجلس 
التنفيذي لبنك  إدارة والرئي����س 
»اتش اس بي سي« سيمون كوبر 
عن أمله في أن يشارك البنك في 
متويل اخلطة التنموية في الكويت 
والتي أعلنت عنها احلكومة مؤخرا، 
واعتبر وض����ع البنك اليوم جيدا 
بعد األزمة رغم أنها كانت صعبة 
على القط����اع املصرفي، وبالتالي 
مازال البنك منفتحا على األعمال 
التجارية، ويس����عى خالل الفترة 
احلالية إلى التركيز على األسواق 
الناشئة ونقل األموال واالستثمارات 
بني الشرق األوسط وشرق أسيا، 
خاصة أن غالبية االستثمارات تتجه 

من وإلى املنطقة األخيرة.
كالم كوبر ج����اء خالل مؤمتر 
صحافي عق����ده البنك اثر افتتاح 
فرعه األول خلدمات التجزئة في 
الكوي����ت، أمس، في برج اخلرافي 
برعاية الشيخ مشعل جابر االحمد 
رئي����س مكت����ب اس����تثمار رأس 
املال االجنب����ي في وزارة التجارة 

والصناعة.
وفي املؤمتر حتدث كوبر عن 
خدم����ة »برمييير« من »اتش اس 
بي سي« قائال »هو حساب يفتح 
بحد أدنى 30 ألف دينار او ما يعادل 
100 ألف دوالر وهي خدمة للتجزئة 
يعتبر بنك »اتش اس بي سي« اول 
من يقدمها ب����ني البنوك األجنبية 

في الكويت«.
وأضاف »ال نهدف من خالل هذه 
اخلدمة منافس����ة البنوك احمللية 
التي متتلك أكثر من 50 فرعا داخل 
الكويت. الفتا إلى أن هذه اخلدمة 
متوافرة عبر 250 فرعا في 40 بلدا، 

الخدمة األولى لبنك أجنبي في الكويت بحد أدنى 30 ألف دينار

)سعود سالم( الشيخ مشعل جابر األحمد وسيمون كوبر ولويد مادوك أثناء افتتاح فرع التجزئة اجلديد.  

جانب من املؤمتر الصحافي ويبدو كوبر متوسطا قيادات البنك

الهارون: مشروع إنشاء هيئة مستقلة لالستثمار 
األجنبي داخل الكويت تحت الدراسة

على املستثمرين االجانب الراغبني 
بالدخول لالسواق الكويتية عبر 

مختلف القطاعات.
واكد الهارون حرص اللجنة 
على بذل املزيد من اجلهود لتهيئة 
املثالية للمس���تثمرين  االجواء 
االجانب لتشجيعهم على استثمار 
اموالهم داخل الكويت مبا يضمن 
جذب التقنيات العالية الى البالد 
عبر رؤوس االموال املستثمرة ما 
سيتيح فرصا توظيفية كبيرة 

للكوادر الكويتية.
وقال ان اللجن���ة بحثت في 
اجتماعها طبيعة االستثمارات 
املستهدف جذبها للكويت ودور 
مكتب االستثمار االجنبي في هذا 
املجال مؤكدا حرص احلكومة على 
دعم عجلة االس���تثمار االجنبي 
داخل الكويت مبا ينس���جم مع 
الرغبة االميرية السامية بتحويل 
الكويت الى مركز مالي وجتاري 
اقليمي. يذكر ان جلنة املستثمر 
االجنبي التي ترأسها وزير التجارة 
والصناعة عقدت بحضور ممثلني 
لعدة جه���ات حكومية وخاصة 
منها وزارة املالية والهيئة العامة 
للصناعة وبنك الكويت املركزي 
وغرفة جتارة وصناعة الكويت 

وشركة األوفست.

هيئة مستقلة لشؤون االستثمار 
االجنبي سيمنح هذا القطاع فاعلية 
مضاعفة من شأنها تغيير خريطة 
االس���تثمارات االجنبي���ة داخل 
الكويت مبا يعود على االقتصاد 
الوطني بعظيم النفع عبر تنويع 
مصادر الدخل من خالل تعزيز 
تدفق االموال االجنبية لالسواق 

الكويتية.
اللجنة ناقش���ت  ان  وق���ال 
الدراسة التي سيقوم بها مكتب 
االستثمار االجنبي التابع لوزارة 
التجارة والصناعة بالتعاون مع 
احد املكاتب العاملية حول الفرص 
االستثمارية املتاحة في الكويت 
في خطوة من ش���أنها التسهيل 

التجارة  اك���د وزي���ر  كونا: 
والصناع���ة احمد اله���ارون ان 
انش���اء هيئة مستقلة  مشروع 
تعنى بشؤون االستثمار االجنبي 
الكوي���ت موضوع حتت  داخل 

الدراسة.
وقال اله���ارون في تصريح 
لوكالة االنباء الكويتية )كونا( 
عقب ترؤس���ه اجتم���اع جلنة 
املس���تثمر االجنب���ي امس، ان 
اللجنة تدرس حاليا تطوير قانون 
املستثمر االجنبي املعمول به منذ 
عام 2001 بالكويت مضيفا ان من 
اهم جوانب التطوير املقترحة ان 
تخصص هيئة مستقلة لشؤون 

املستثمر االجنبي بالكويت.
وذك���ر ان اللجنة بحثت في 
اجتماعها تطوير قانون املستثمر 
التعديالت  االجنبي عبر بعض 
املقترحة لتالفي النقص التشريعي 
احلاصل في بعض فقراته وتعزيز 
اجلوانب االيجابية املوجودة فيه 
مبينا انه مت تكليف جلنة فرعية 
متابعة هذا املشروع واالنتهاء منه 
بأسرع وقت ممكن نظرا الهميته 
ولاليجابيات املنتظرة من اجنازه 
متهيدا القراره من اجلهات املعنية 

بعد احالته اليها.
واوضح الهارون ان انش���اء 

أحمد الهارون

»التجارة« تبدي مالحظاتها على قانون 
الشركات التجارية

عاطف رمضان
ــف مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة لـ»األنباء«  كش
ــركات التجارية  ــث التعديالت على قانون الش ــاع جلنة بح ان اجتم
ــفر عن  بالوزارة مع اللجنة املالية مبجلس األمة اخلميس املاضي اس
توجه »التجارة« إلعداد دراسة حول االقتراحات املقدمة على مشروع 
قانون الشركات التجارية الختيار اقتراح واحد على ان تقدم الوزارة 
ــة  ــبوعني. واضاف املصدر ان الدراس رأيها للجنة البرملانية بعد اس
ــتتضمن العقبات  ــوف تقدمها »التجارة« للجنة البرملانية س التي س
ــى جانب مالحظات  ــاز املعامالت بالوزارة ال ــرعة إجن التي تعوق س
ــركات. هذا وقد مت خالل االجتماع ايضا  »التجارة« على قانون الش
ــكالت او املعوقات التي تواجه  ــخاص واملش ــة شركات االش مناقش
االدارة املعنية بها في الوزارة. واشار املصدر الى ان الوزارة تدرس 
ــكل مكثف االقتراحات املتعلقة مبشروع قانون الشركات  حاليا بش
ــات الى »جانب  ــارة« تلقت اقتراح ــيرا الى ان »التج ــة، مش التجاري
ــاد املصارف واحتاد  ــواب« من جهات اخرى مثل احت اقتراحات الن
ــتثمارية. وتوقع املصدر ان تتلقى الوزارة اقتراحات  الشركات االس
اخرى من جهات بالقطاع اخلاص، موضحا ان التجارة تدرس جميع 
االقتراحات املقدمة اليها الختيار اقتراح واحد في نهاية املطاف. من 
ــارة حريصة على االلتزام باملهلة  ــة اخرى افاد املصدر بأن التج جه
ــان التجارة واللجنة  ــي اتفق عليها الطرف ــبوعني« والت احملددة »اس
البرملانية في االجتماع الذي عقد اخلميس املاضي. واوضح املصدر 
ان الوزارة ستنظر بعني االعتبار الى جميع االقتراحات املقدمة اليها 

على ان تختار االمور التي تتناسب مع رأيها.

»الوطني« يشتري 48 مليون سهم
من »بوبيان« رافعاً حصته إلى %46.6

ستعود بالنفع على »أجيليتي« المتالكها حصة 45% منها

لجنة السوق تلتئم اليوم للمصادقة على توصيات اللجان الفرعية

»المعادن« تحصل على تثمين حكومي 
ألراضيها المملوكة بالجهراء

صّناع السوق والقائمون على »أومكس« 
يجتمعون خالل األسبوع الجاري

»المركزي«: ودائع القطاع الخاص
لدى البنوك ترتفع إلى 22.2 مليار دينار

محمود فاروق
أبلغت مصادر ذات صلة »األنباء« 
املع���ادن والصناع���ات  ان ش���ركة 
التحويلية وصلها كتاب رسمي من 
احلكومة يفيد بتثمني أراضيها اململوكة 
لها في منطقة اجلهراء وذلك بعد ان 
قامت بتثمني جزء من أراضيها منذ 4 
سنوات ماضية. وأفادت املصادر بأن 
»املعادن« ابلغت مستأجريها مبنطقة 

اجلهراء باإلخالء الفوري امس حتى 
تستطيع احلكومة التمكن منها خالل 
األيام املقبلة. وأشارت املصادر الى ان 
أرباح تلك الصفقة سيتم احتسابها 
ضم���ن أرباح الربع الثالث من العام 
احلالي، الفتة الى ان شركة »أجيليتي« 
متتلك حصة تبلغ 45% من ش���ركة 
املعادن وبالتالي ستعود بالنفع عليها 

في ميزانيتها اخلتامية لعام 2010.

شريف حمدي
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة 
ان هناك اجتماعا مرتقبا خالل االسبوع 
اجلاري أو مع بداية االسبوع املقبل 
على أقصى تقدير يجمع بني القائمني 
على تطبيق نظ����ام التداول اجلديد 
ناسداك اومكس وشركات االستثمار 
التي تقوم بدور صناع السوق، وذلك 
للوقوف على قدرة هذه الشركات على 
تقدمي خدماتها في ظل نظام التداول 
اجلدي����د. وذكرت املص����ادر ان هذه 
اخلطوة تأتي في اطار االستعدادات 
املكثفة لنظام اومكس الذي اقتربت 

بورصة الكويت من تطبيقه للتأكد 
من مدى جاهزية الش����ركات سواء  
التي تقوم بدور صانع الس����وق او 

شركات الوساطة.
وعل����ى جانب آخر جتتمع جلنة 
السوق الرئيسية اليوم برئاسة وزير 
التجارة والصناع����ة أحمد الهارون 
للمصادق����ة عل����ى التوصيات التي 
رفعته����ا اللجان الفنية واملالية بعد 
اجتماعاتها االخيرة. ومن املنتظر ان 
يتطرق االجتماع ألمور أخرى مهمة 
ذات عالقة بالترتيب لتحول اموال 

البورصة لهيئة سوق املال.

أحمد مغربي 
أظهرت بيانات بنك الكويت املركزي 
عن بقاء عرض النقد  »M3«في شهر 
مارس املاضي كما هو دون تغيير عن 
ش����هر فبراير لتظل عند 25.6 مليار 
دين����ار. وارتفع عرض النقد مبعناه 
الضيق »M1« مبق����دار 109.2 ماليني 
دينار ليسجل 5.2 مليارات دينار في 
م����ارس مقارنة ب� 5.1 مليارات دينار 
في فبراير، وانخفضت أشباه النقود 
)التي تتضمن ودائع االدخار والودائع 
ألجل بالدينار وأيضا الودائع بالعمالت 
األجنبية( لتصل إلى 20.3 مليار دينار. 
وكشفت اإلحصائيات أن االنخفاض 
املشار إليه في شبه النقد قد جاء رغم 
ارتفاع ودائع القطاع اخلاص املقيم 
لدى البنوك احمللية بالعمالت االجنبية 

بنحو 11.8 مليون دينار لتسجل 22.2 
مليار دينار في مارس، مشيرة الى أن 
ودائع احلكومة لدى البنوك احمللية 
انخفضت مبقدار 84.8 مليون دينار 
حيث سجلت 3.7 مليارات دينار في 
مارس مقارنة ب� 3.79 مليارات دينار 
في فبراير.  وفيما يتعلق باتفاقيات 
التسهيالت االئتمانية املبرمة بالدينار 
الكويتي م����ع املقيمني والتي تعكس 
حدود التسهيالت االئتمانية املمنوحة 
لهم من البنوك احمللية سواء في شكل 
جتديد او زيادة حدود التس����هيالت 
القائمة او تقدمي تسهيالت ائتمانية 
جدي����دة، فقد انخفض����ت قيمة تلك 
التس����هيالت لتصل الى نحو 25.12 
مليار دينار خالل شهر مارس مقابل 

نحو 25.18 مليار دينار.

شراء البنك الوطني هذه الكمية 
امس، فإن حصته في بنك بوبيان 

ارتفعت الى %46.6.

محمود فاروق
كشفت مصادر ان البنك الوطني 
قام امس بشراء 48 مليون سهم 
من اس���هم بنك بوبيان من احد 
املستثمرين االستراتيجيني، علما 
بأن اجمالي التداوالت التي شهدها 
سهم بنك بوبيان في سوق الكويت 
لالوراق املالي���ة امس بلغ 57.8 
مليون سهم بقيمة 31.2 مليون 
دينار. واضافت املصادر انه مع 

اخبار الشركات


