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محمود فاروق
طالب رئي���س مجلس إدارة ش���ركة 
الصناعات الكويتية القابضة ونائب رئيس 
مجلس إدارة ش���ركة الصفاة لالستثمار 
محمد النقي بضرورة أن تساهم شركات 
املق���اوالت الكويتية ف���ي تنفيذ اخلطة 
التنموية وأال يكون االعتماد الكلى على 
الشركات اجلديدة املزمع تأسيسها لتغطية 
تنفيذ املش���روعات التنموية، السيما ان 
هناك العديد من ش���ركات املقاوالت التي 
تتمتع مبالءة مالية جيدة ولديها خبرة 
طويلة في مجال تنفيذ املشروعات على 

الصعيدين احمللى واالقليمي.
 وق���ال النق���ي ف���ي تصري���ح خاص

 ل� »األنباء« ان احلكومة مطالبة بوضع 
شروط رئيسية ملساهمة شركات املقاوالت 
في تنفيذ اخلط���ة وليس منعها بالكامل 
عنها، موضحا أن من أهم الشروط أن تقدم 
الشركة للجهات املعنية شهادة براءة ذمة 

بنكية حتى تضمن احلكومة أن تنفذ الشركة مشاريعها املنوطة 
بها دون تعثر أو توقف.

وأضاف النقي ان البن���وك ليس لديها أي تخوف في متويل 
ش���ركات املقاوالت الت���ي تقدم براءة ذم���ة، موضحا ان القطاع 
املصرفي لدية القدرة الكافية للحفاظ على نشاطه وسيكون له 
دور كبير في متويل املشاريع ما يعني ان التخوف في شأن آلية 
متويل املشاريع ال محل له وأن التطرق الى التأكيد على ضرورة 
متويل الشركات من صندوق التنمية واالبتعاد عن البنوك غير 
صحيح، مستندا فيما قاله رئيس جلنة الشؤون املالية مبجلس 
األمة د.يوس���ف الزلزلة من ان األم���وال املخصص�����ة لتمويل 
املشاريع س���يتم ايداعها بالبنوك وان الدور املنوط بالصندوق 
هو التأكد من دراسات اجلدوى اخلاصة بتلك املشاريع ومن ثم 

إعطاء توصية للبنوك بتمويلها من األموال 
احلكومية.

التجارب األخرى

ودعا النقي إلى ضرورة االستفادة من 
جتارب دول العالم املختلفة في هذا املجال 
مشيرا الى ان مثل هذه اخلطة يتم تنفيذها 
في العديد من ال���دول األوروبية وأغلب 
دول العالم املقدمة على مشاريع تنموية 
ضخمة وهناك بنوك ال متلك األموال الطائلة 
لتمويلها وبنوك أخرى لديها القدرة على 
تنفي���ذ وبالتالي م���ن الطبيعي أن تقوم 
احلكومة بالتمويل الالزم إذا اس���تدعت 

احلالة ذلك األمر.

االستثمارات األجنبية

وفيما يتعلق بتراجع نسبة االستثمارات 
األجنبية في الكويت قال النقي ان هجرة 
رأس املال ترجع الى عدم توافر الفرص 
املناسبة للمستثمر ورأس املال تهمه الفرص اجليدة، مبينا أن 
الكويت ليست لديها قوانني وال تسهيالت كتلك التي تتوافر في 

األسواق اخلارجية.
ووصف رأس املال بالنحلة التي جتني الرحيق من زهور عدة 
قريبة وبعيدة وينتج العس���ل لك في خليتك، موضحا أن لدى 
الكويت الكثير من الطموحات وحتى اآلن لدينا أزمة اقتصادية 
متسائال: عن ماذا نتكلم: أنتكلم عن مركز مالي وجتاري دولي في 
ظل ازمة؟ نعم لدينا طموح ولكن الطموح يحتاج الى تخطيط 
للوصول الى حتقيقه ولو خططنا لوصلنا، ويتس���اءل النقي: 
كيف نق���ول عن االقتصاد الكويتي ان���ه اقتصاد حر والقوانني 
املعمول بها من ستينيات القرن املاضي؟ مؤكدا ان العالم تغير 

ومن املفترض ان تتغير القوانني وفق هذا املنظور.

أعلن مركز خدمة يوسف أحمد الغامن 
وأوالده للسيارات عن تقدمي جوائز قيمة 
وفرص للربح املباشر جلميع العمالء، 
حيث سيكون الفوز من نصيب اجلميع 
بفضل قسائم فورية بقيمة 5 دنانير 
وفرص إضافية للحصول على جوائز 
قيمة لدى إنفاق العميل 50 دينارا على 

خدمات الصيانة.
واوضح مركز خدمة يوسف أحمد 
الغ���امن وأوالده للس���يارات في بيان 
صحافي انه يقدم أرقى خدمات ما بعد 
البيع ملالكي سيارات شيفروليه، كاديالك، 
هامر وساب، واكد التزامه الراسخ بخدمة 
العمالء طيلة شهر رمضان عبر توفير 
خدمات متميزة تشمل متديد ساعات 
العمل ومضاعفة اإلنتاجية، إلى جانب 

العروض املميزة.
 ولف���ت املركز الى ان���ه على مدى 
األعوام القليلة املاضية، جنح املركز في 
ترسيخ موقعه كوجهة مفضلة لعمالء 
شيفروليه، كاديالك، هامر وساب، بفضل 
األمان والثقة واألسعار التنافسية التي 
تتميز بها عمليات صيانة السيارات، ما 

يؤدي إلى احملافظة على قيمة أكبر للسيارة وتوفير راحة البال 
املطلقة للعمالء الذين يدركون أن مركباتهم تخضع للصيانة على 
أيدي مختصني محترفني يتمتعون بكفاءة عالية ويس���تخدمون 

أحدث أجهزة التشخيص.
واشار املركز الى أن خدمة السيارات تتميز بالسرعة الفاعلية 
والراحة األكيدة، ويتم استقبال جميع العمالء بصورة شخصية، 
وتسجل املعلومات اخلاصة مبركباتهم باستخدام تقنية خاصة 
بنظام إدارة املركبات، وبعد ذلك يجري توجيه العمالء إلى نقطة 

االستقبال املخصصة ملركبتهم، حيث 
يس���تقبلهم أحد مستش���اري اخلدمة 
التقريبية  الكلفة  ويتم إطالعهم على 
والوقت املطلوب إلجناز خدمة الصيانة، 
وأثناء إجراء عملية الصيانة للمركبة، 
ميكن للعمالء االس���ترخاء في إحدى 
الصاالت املريحة، واالستمتاع بالعديد 
من اخلدمات املتميزة وتشمل املقهى، 
شاشات ملتابعة تداوالت األسهم، منطقة 
مخصصة أللع���اب األطفال، حجرات 
الص���الة، كامي���رات املراقبة لالطالع 
بصورة مباشرة على وضع مركباتهم، 
خدمات اإلنترنت الالسلكي، إلى جانب 
إمكانية التسوق وشراء ما يحتاجونه من 
إلكترونيات وإكسسوارات السيارات.

 واشار املركز الى انه ميكن للعمالء 
الذين يبحثون ع���ن مقومات الراحة 
االستمتاع بإجراء خدمة ال� 5000 كلم 
الس���ريعة جلنرال  في مركز اخلدمة 
موتورز، خالل م���دة ال تزيد على 29 
دقيقة، حيث يقوم فريق عمل خبراء 
خدمة ما بعد البيع بإطالع العمالء على 
وضع مركباته���م، وتتم عملية توصيل 

املركبة للعميل على يد مستشار مختص بعمليات التسليم.
ولضمان نهاية سعيدة لهذه التجربة الفريدة يقوم إخصائي 
إدارة عالقات العمالء باملتابعة الشخصية للتأكد من الرضا التام 
لكل عميل.  واش���ار مركز خدمة الغامن للسيارات الى انه يتبنى 
فلسفة بس���يطة، ولكنها فعالة للغاية اساسها االرتقاء بتجربة 
اقتناء العمالء لسيارات شيفروليه، كاديالك، هامر وساب. وهو 
يجدد التزامه الراس���خ بتجاوز توقعات العمالء بفضل خدماته 

وعروضه املتميزة.

املؤشر 
السعري 

6654.9
بتغير قدره

+7.1

ذكر س���وق الكويت لالوراق املالية انه 
قد ورد بيان اليه من شركة الصفاة للطاقة 
 القابضة )صف���اة طاقة( يفي���د بأن احدى 
الشركات التابعة لها وهي الشركة الشرقية 
 الوطنية للخدمات النفطية )ايه.ان.او.اس( 
واململوكة بنسبة 67.6%،  قامت بتوقيع عقد 
مفتوح لتقدمي اخلدمات واالستشارات اخلاصة 

بعمليات جس  اآلبار النفطية واعمال التنقيب 
داخل العراق مع احدى ش���ركات اخلدمات 

النفطية  الرائدة في املنطقة.
وقال بيان الشركة ان قيمة العقد قد تصل 
الى 7 ماليني دوالر ومدة العقد سنتان  قابلة 
للتجديد متوقع���ة حتقيق ارباح كبيرة من 

هذه الصفقة.

شركة تابعة لـ »صفاة طاقة« توقع عقدًا بقيمة 7 ماليين دوالر

»كامكو«  تستعد إلطالق صندوق إسالمي
في الملكيات الخاصة  بـ 100 مليون دوالر 

حميد حجي يفوز بـ »مرسيدس E -63« في حملة بطاقات »الوطني« االئتمانية

101 مليار دوالر حجم المشاريع التنموية
 في الخليج بالنصف الثاني

حترك مرن على س���يولة تقارب ال� 70 مليون 
دينار لدراسة الفرص االستثمارية التي ميكن 
من خاللها حتقيق أرباح تشغيلية جيدة للشركة 

في املرحلة املقبلة. 
وحقق���ت »كامكو« أرباح���ا قدرها 527 ألف 
دينار بواقع فلس���ني ع���ن النصف األول، فيما 
متكنت من حتقيق 1.3 مليون دينار بواقع 5.5 

فلوس للسهم. 

والحظت »ميد انسايتس« ان التراجع في رؤوس 
أموال املشاريع حدث رغم تخصيص نحو 35 مليار 
دوالر كزيادات في االنفاق االستثماري لدول اخلليج 
واملخصصة ضمن ميزانيات العام اجلديد 2011/2010. 
وبحسب البيانات املتوافرة لدى املؤسسة، تتقدم 
السعودية دول املجلس مبشاريعها البالغ حجمها 
46 مليار دوالر، تليه���ا اإلمارات بنحو 25 مليار 

دوالر، ثم الكويت ب� 16 مليارا.

عمر راشد 
علمت »األنباء« من مصادر 
مطلعة أن ش���ركة مشاريع 
الكوي���ت إلدارة األص���ول 
»كامكو« بصدد إطالق صندوق 
امللكيات اخلاصة بقيمة قدرها 
100 مليون دوالر، الفتة الى أن 
الشركة بصدد احلصول على 
موافقة بنك الكويت املركزي 

إلصدار الصندوق. 
إن  املص���ادر  وقال���ت 
الصندوق الذي سيعمل وفق 

الشريعة اإلسالمية سيركز على االستثمار داخل 
الكويت ومنطقة اخلليج وذلك في ظل الفرص 
االستثمارية اجليدة التي توفرها تلك املنطقة، 
موضحة أنه من املتوقع أن يتم إطالق الصندوق 

قبل نهاية العام احلالي. 
ونفت املصادر ما يتردد عن أن الشركة تعاني 
ضعفا في السيولة، مشيرة إلى أن الشركة لديها 

اعداد: محمد البدري
خصصت دول مجلس التعاون اخلليجي 
نحو 101 مليار دوالر ملش���اريع جديدة في 
النصف الثاني من العام احلالي، وبحسب 
مؤسسة »ميد إنسايتس« املتخصصة، فإن 
السوق اخلليجي ستحقق منوا قدره %103 
بنهاية العام احلالي، ليبلغ إجمالي املبالغ 
التي مت إنفاقها على املشاريع في املنطقة 

خالل العام 2010 نحو 150 مليار دوالر.
وق���ال إدوارد جيم���س مدي���ر »مي���د 
انسايتس«: »إن النصف الثاني من العام 
احلالي يحمل أخبارا سارة للشركات العاملة 
في مجال املشاريع«، مشيرا إلى أن هذا املبلغ 
يعتمد على عدد من املشاريع املخطط لها، 
وس���يتم تخصيصه فيما تبقى من شهور 

هذا العام.
وأض���اف: »يعتبر انخف���اض األموال 
املخصصة لقيام املش���اريع غريبا مقارنة 
بالعام املاضي، وبينما كانت الستة أشهر 
األول���ى من 2009 ف���ي أوج األزمة املالية، 
كان م���ن املتوقع أن ينخفض اإلنفاق على 
املش���اريع مبعدل أكثر من املعدل احلالي، 
خاصة في ظل إجراء بعض التحس���ينات 

في بيئة االقتصاد الكلي«.
وعن الكويت أشار جيمس الى انه: »لم 

يكن سوق املش���اريع الكويتي حسب التوقعات 
خالل العشر سنوات املاضية، لكن تشير البوادر 
إلى تقدمه بخطى حثيثة بقيام بعض املش���اريع 
التي طال تأجيله���ا مثل طريق الصبية وكهرباء 
الزور الشمالية ومش���اريع حتلية املياه وإعادة 
تطوير جزيرة فيلكا، ومن املتوقع أن تقوم الدولة 
بتنفيذ عدد من املشاريع خالل السنوات اخلمس 

القادمة«.

مع نهاية العام الحالي

الكويت حّلت ثالثة بعد السعودية واإلمارات

محمد النقي

بوستر احلملة اجلديدة

د.ياسر حسن

الفائز باجلائزة األولى حميد حجي يتسلم مفتاح السيارة من نائب مدير مجموعة اخلدمات عبداهلل التويجري وجون تولي وعدنان الفهد

مشاريع التنمية في الكويت تسير على طريق النمو

شيخة البحر

 النقي لـ »األنباء«: »شهادة براءة الذمة البنكية« 
شرط رئيسي لمساهمة شركات المقاوالت في »التنمية«

مركز خدمة يوسف أحمد الغانم وأوالده للسيارات 
يقدم جوائز قيمة وفرصًا للربح المباشر لعمالئه

أكد أنه ال يوجد تخوف من قطاع البنوك لتمويلها وفق الشروط االئتمانية بمناسبة شهر رمضان

230.6 مليون جنيه األرباح الصافية
 لـ »الوطني المصري« في النصف األول 

املصري في ظل التحسن النسبي 
في األوضاع االقتصادية على 
املستويني اإلقليمي والدولي«.

وأضاف أن: »حتقيق الوطني 
إيجابية يعود  املصري نتائج 
إلى االهتم���ام بجودة اخلدمة 
لتوسيع قاعدة العمالء، وتعزيز 
نظم إدارة املخاطر، فضال عن 
تبني منوذج أعمال فعال يلبي 
االحتياج���ات املتغيرة جلميع 

شرائح العمالء«.
اجلدي���ر بالذك���ر أن البنك 
الوطني املصري، عضو مجموعة 
الوطني، تأسس  الكويت  بنك 
ع���ام 1980 ولدي����ه ش���ب���كة 
من الف���روع املصرفية تب���لغ 
39 فرع���ا موزع����ة في أفضل 
املواقع احليوي���ة في مختلف 
احملافظات واملدن املصرية منها: 
القاهرة، اجليزة، االسكندرية، 
شرم الشيخ، الغردقة، طنطا، 
الس���ادس من أكتوبر، العاشر 
من رمضان، املنصورة، دمياط، 

وسوهاج.

البحر: نمو أرباح 
»الوطني المصري« 

دليل على نجاح 
إستراتيجية 

توسعاتنا الخارجية 

املاضي، فيم���ا حافظ إجمالي 
حق���وق املس���اهمني متضمنة 
أرب���اح الفترة على مس���تواه 
للعام املاضي عند 1.560 مليار 

جنيه.
من جهته، قال العضو املنتدب 
للبنك الوطني املصري د.ياسر 
حسن ان: »اس���تمرار معدالت 
النمو ف���ي كل القطاعات يعد 
هدفا استراتيجيا للبنك الوطني 

األول من العام احلالي، من %2.9 
العام  الفترة نفسها من  خالل 
املاض���ي، فيما ارتف���ع العائد 
السنوي على حقوق املساهمني 
إلى 35% مقابل 32% في النصف 

األول من العام املاضي.
كما ارتفعت موجودات البنك 
اإلجمالية خالل النصف األول 
إلى 15.7 مليار جنيه مقابل 14.8 
مليار جنيه ف���ي نهاية العام 

النصف األول«.
 وأضافت أن البنك الوطني 
املصري يثبت من جديد قدرته 
على حتقيق األرباح وعلى النمو 
في السوق املصري بالرغم من 
األوض���اع اإلقليمية والعاملية 

غير املواتية.
العائد السنوي  ارتفع  وقد 
على موجودات البنك الوطني 
املصري إلى 2.95% في النصف 

أعلن البنك الوطني املصري، 
عضو مجموع���ة بنك الكويت 
الوطني، ع���ن حتقيقه أرباحا 
صافية قدره���ا 230.6 مليون 
جنيه مص���ري خالل النصف 
األول من 2010، مقارنة مع 213.8 
مليون جنيه خالل الفترة نفسها 
من العام املاضي، مبعدل منو 

بلغ %8.
وقال���ت نائب���ة الرئي���س 
التنفيذي لبنك الكويت الوطني 
ورئيس���ة مجلس إدارة البنك 
الوطني املصري شيخة خالد 
ف���ي تصريح صحافي  البحر 
ان منو أرب���اح البنك الوطني 
املص���ري دليل واض���ح على 
التوسع  جناح اس���تراتيجية 
اخلارجية ملجموعة بنك الكويت 

الوطني.
أرباح  وأك���دت: »أن من���و 
فروعنا اخلارجية، السيما من 
مصر وقطر، ساهمت بشكل كبير 
في حتقي���ق مجموعة الوطني 
145.2 مليون دينار أرباحا خالل 

بنمو 8% عن مستواها للفترة نفسها من العام الماضي

إنفاقها بواسطة بطاقات الوطني االئتمانية، مبا في 
ذلك عمليات السح�����ب النقدي في الكوي���ت، في 
حني أن كل 20 دينارا يتم إنفاقها بواسطة بطاقات 
الوطني االئتمانية أو بطاقة السحب اآللي خارج 
الكويت متنح العميل فرصتني لدخول الس���حب 

والفوز.

ل���م أر في حياتي بنكا مث���ل بنك الكويت الوطني 
في جوائ���زه وعروضه، إنه فعال جنم ملاع وبراق 
في عالم االقتص���اد االقليمي وأمتنى له املزيد من 

التقدم والنجاح«.
اجلدير بالذكر أن العميل يحصل تلقائيا على 
فرصة للفوز في الس���حب م���ع كل 20 دينارا يتم 

اعلن بنك الكويت الوطني عن فوز عميله حميد 
حجي علي بسيارة مرسيدس فئة E-63 AMG موديل 
2010 ف���ي الس���حب األول حلملة بطاق���ات الوطني 
االئتمانية، حيث متنح هذه احلملة حاملي بطاقات 
الوطني االئتمانية فرصا لدخول س���حوبات للفوز 
بإحدى ثالث س���يارات مرس���يدس فاخرة، مبجرد 
اس���تخدامهم أيا من بطاقات الوطني خارج الكويت 

أو داخلها، وذلك لغاية 14 سبتمبر املقبل.
وقال نائب مدير عام مجموعة اخلدمات املصرفية 
الشخصية في البنك عبداهلل النجران التويجري، 
في تصريح صحافي: »نحن مس���رورون ان أحد 
عمالئنا قد فاز بسيارة مرسيدس صالون موديل 
2010، فئ���ة AMG 63-E في الس���حب األول خالل 
تواجده خارج الكويت لتمضية إجازته السنوية، 
حيث قام باس���تخدام بطاقات الوطني االئتمانية 

بصورة مكثفة خالل سفره«.
واضاف: »ومازالت هناك س���يارتا مرس���يدس 
بانتظار أصحاب احلظ السعيد ممن يستخدمون 
بطاقات الوطني االئتمانية سواء داخل الكويت أو 
خارجها. وجميع هؤالء مؤهلون بصورة تلقائية 

لدخول السحبني القادمني«.
واوض���ح: »إذا لم يكن لديك حس���اب لدى بنك 
الكويت الوطني فهذه فرصت���ك الكبرى لتحويل 
راتبك إلى الوطني واحلصول على فرص مضاعفة 
لدخول السحب والفوز، وقد تكون أحد الفائزين 

من أصحاب احلظ السعيد«.
من جهته، ق���ال الفائز حميد حج���ي: »إن هذا 
العرض من أروع العروض التي قدمها بنك الكويت 
الوطن���ي، ولم أصدق اخلبر حيت تلقيته من أحد 
أبنائي أثناء تواجدي خارج البالد، وفي احلقيقة 


