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أعلنت دائرة خدمات املعامالت العاملية في 
مجموعة س����يتي املصرفي����ة اليوم عن إطالق 
خدمات حفظ األوراق املالية وإمتام وتس����وية 
املدفوعات في س����وق الكويت لألوراق املالية، 
إضافة إلى خدمات التقاص على األسهم املدرجة 
في السوق لصالح عمالء من االستثمار املؤسسي. 
ومت اإلعالن عن تق����دمي هذه اخلدمات في مقر 
س����وق الكويت لألوراق املالية بحضور مدير 
عام الس����وق حامد الس����يف، ورئيس مجلس 
اإلدارة للشركة الكويتية للمقاصة أنس الصالح 
ومدير عام مجموعة سيتي املصرفية في الكويت 
زياد عقروق، ورئيس قسم اخلدمات اخلاصة 
باألسهم والصناديق االستثمارية ملنطقة الشرق 
األوسط في مجموعة سيتي املصرفية ريتشارد 

ستريت.
وتعتبر الكويت آخر اإلضافات إلى شبكة 
سيتي لألس����واق املالية العاملية التي تغطيها 
خدمات حف����ظ االوراق املالية والتي تضم 59 

س����وقا حول العالم منها 33 سوقا في أوروبا 
والشرق األوسط وأفريقيا.

ومع ضم سوق الكويت لألوراق املالية إلى 
شبكتها، أصبحت خدمات احلفظ وعمليات إمتام 
وتس����وية املدفوعات في سيتي تغطي أسواق 
املنطقة الرئيسية. وتعليقا على هذه اخلطوة، 
صرح حامد السيف قائال: »نسعى دائما في سوق 
الكويت لألوراق املالية للتعاون مع املؤسسات 
احمللية والعاملية العريق����ة لتوفير املزيد من 
اخلدمات املالية والبدائل االستثمارية املتطورة 
للمستثمرين في الس����وق. لذلك فإننا نرحب 
بانضمام مجموعة سيتي املصرفية إلى مجموعة 
الشركات واملؤسسات املتعاونة مع السوق ونأمل 
أن تس����هم هذه اخلطوة في تشجيع وتسهيل 
استقطاب املزيد من االس����تثمارات اخلارجية 
إلى الكويت، األمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى 
تعزيز قاعدة املس����تثمرين في سوق الكويت 

ريتشارد ستريت وزياد عقروق وندمي صالح وحامد السيف وفهد السيف وهدى املوسىلألوراق املالية«.

»كابيتال العربية« و»آرابيان سي« للتوسع في األسواق اإلقليمية

)قاسم باشا( جانب من عمومية »آرابيان سي« 

»الوطني« يقدم خدمات استثمارية شخصية 
لعمالء حساب الذهبي

لتلمس المزايا الجديدة والقيمة المضافة لها

الوطني،  الكوي����ت  أطلق بنك 
خدمات استثمارية جديدة خاصة 
لعمالء حساب الذهبي ضمن الباقة 
املتج����ددة من اخلدم����ات واملزايا 
اإلضافية التي يقدمها هذا احلساب 

في إطاللته اجلديدة.
وتشمل اخلدمات االستثمارية 
التي يقدمها حساب  الش����خصية 
الذهبي لعمالئه مجموعة متنوعة 
م����ن املنتجات االس����تثمارية مثل 
صناديق األسهم وصناديق السوق 
النقدي واالستثمارات املتوافقة مع 
أحكام الشريعة اإلسالمية، والتي 
صممت خصيصا لتلبية احتياجات 

ورغبات عمالء حساب الذهبي.
وقال مساعد مدير عام مجموعة اخلدمات املصرفية 
الشخصية لدى بنك الكويت الوطني عادل اجلناعي ان 
هذه اخلدمات االستثمارية الشخصية تأتي في إطار 
اإلطاللة اجلديدة حلساب الذهبي احلائز أفضل اجلوائز 
والتقديرات العاملية، والتي تتضمن العديد من املزايا 
اإلضافية واخلدمات احلصرية لهذه الفترة املميزة من 

العمالء، ومساعدتهم في تنمية مدخراتهم.

وأض����اف اجلناع����ي ان البنك 
الوطني حريص على تطوير خدماته 
ومنتجاته مبا يلب����ي احتياجات 
عمالئه ومتطلباتهم املتنامية، وقد 
عمد »الوطني« الى إطالق اإلطاللة 
الذهبي بهدف  اجلديدة حلس����اب 
ضمان حصول عمالئه على مستوى 
ال يضاهى من اخلدمات احلصرية 
واملزاي����ا التفضيلية ليكون دائما 
عند توقعاتهم ويحقق رغباتهم، 
ونحن على يقني بأن عمالء »الذهبي« 
سيختبرون بصورة ملموسة املزايا 
اجلديدة والقيمة املضافة واحللول 
املصرفية الفريدة وغير املسبوقة 

التي يوفرها لهم حساب الذهبي«.
ويتمتع عمالء حس���اب الذهبي بالعديد من 
املنتج���ات واخلدمات املصرفي���ة التي يحرص 
على توفيرها لهم نخبة من مسؤولي احلسابات 
الشخصية في البنك، كما يتمتع عمالء »الذهبي« 
بالعروض واخلصوم���ات العديدة التي يقدمها 
شركاء البنك الوطني من أشهر وأرقى املعارض 

والعالمات التجارية في الكويت.

»مجموعة الخرافي« تقرر زيادة استثماراتها 
في مصر خالل العام الحالي

تتضمن ضخ 200 مليون جنيه في مصنع شركة األلومنيوم العربية

عادل اجلناعي

ق���ررت  أ.ش.أ:   � القاه���رة 
مجموع���ة اخلراف���ي � وهي من 
أكبر االس���تثمارات العربية في 
مصر � ضخ استثمارات جديدة 
لتوسيع أعمالها في مصر وانشاء 
مش���روعات جديدة في قطاعي 
الصناعة والسياحة خالل العام 

احلالي.
وص���رح رئي���س مجموعة 
اخلرافي مبصر م.ابراهيم صالح 
ب���أن املجموع���ة ق���ررت زيادة 
استثماراتها في مصر خالل العام 
احلالي س���واء باضافة خطوط 
انتاج جديدة في املصانع أو إقامة 

مشروعات جديدة.
وقال صالح � عقب مباحثاته 
مع م.رش���يد محمد رشيد وزير 
التجارة والصناعة والقائم بأعمال 
وزير االستثمار � ان خطة زيادة 
استثمارات املجموعة في مصر 
خالل العام احلالي تتضمن ضخ 
200 مليون جنيه في مصنع شركة 
االلومنيوم العربية لزيادة الطاقة 
االنتاجية من 600 طن شهريا الى 
الف طن شهريا على أن يخصص 
20% من االنتاج للتصدير، ويجرى 
حاليا تطوي���ر املصنع بأحدث 
املعدات التكنولوجية لرفع الطاقة 

االنتاجية.
وأض���اف ان خط���ة زي���ادة 
االستثمارات في مصر تتضمن 

خط���وط انتاج جدي���دة النتاج 
الكرتون املغطى املصقول بهدف 
زيادة استثمارات املجموعة في 
الورق، حيث من  قطاع صناعة 
املقرر زيادة االنتاج الى 180 ألف 
طن سنويا، بدال من 100 ألف طن 

وذلك خالل عامني.
وفيما يتعلق بزيادة استثمارات 
املجموعة في التنمية السياحية 
والعقارية، قال صالح انه سيتم 
اس���تكمال تطوير مطار مرسى 
علم لزيادة طاقت���ه الى 3 آالف 
مسافر يوميا باالضافة الى اضافة 
توسعات ومشروعات سياحية 
جديدة ف���ي منطقة بورت غالب 
تشمل انش���اء جامعة تعليمية 
متخصصة ومستش���فى عاملي 
للنقاهة حي���ث مت توقيع اتفاق 
مع بعض شركات التأمني الطبي 
االملانية للمشاركة في املستشفى 
حتت ادارة جامعة فينا أكبر جامعة 

طبية متخصصة في أوروبا.
وأكد صالح أنه يجرى أيضا 
التروي���ج جلذب ع���دد من كبار 
املس���تثمرين من مختلف دول 
العالم القامة مشروعات سياحية 
ترفيهية في املنطقة حيث سيتم 
توقيع عقد م���ع احدى كبريات 
الشركات االيطالية املتخصصة في 
ادارة وتسويق املناطق السياحية 

الترفيهية.

ضخ 150 مليون جنيه في مصنع 
العربية لاللكترونيات  الشركة 
انت���اج جديدة  إلضافة خطوط 
وزيادة الطاقة االنتاجية بنسبة 
50% وذلك لتصني���ع وجتميع 
مختلف أجهزة الكمبيوتر وأجهزة 
التلفزيون من ماركة سامسوجن، 
كما ستتم اضافة 10 آالف متر مربع 

ملساحة املصنع احلالية.
 وأشار الى أن هذا املصنع ميثل 
جتربة رائدة وناجحة للمشاركة 
بني القط���اع اخلاص واحلكومة 
حيث تس���اهم هيئات حكومية 
التربي���ة والتعليم  من وزارتي 
واالتصاالت مع مجموعة اخلرافي 
في هذا املصنع، مش���يرا الى أن 
اخلط���ة تتضمن أيض���ا اضافة 

م.ابراهيم صالح 

.. وخالل زيارته جناح »األنباء« في املعرض

المضف: »هيئة الصناعة«قدمت مقترحات تشريعية لتطوير 
الصناعة وتشكيل لجنة برئاسة الهارون الستمرار دعمها

افتتح معرض الصناعات الكويتية أمس بمشاركة نحو 35 جهة

»الهيئة« قامت بتوطين صناعات بـ 500 مليون دينار خالل 2010 ونسعى لزيادتها خالل 2011

)كرم ذياب( د.علي املضف يقص شريط افتتاح معرض الصناعات الكويتية  

157.1 ألف دينار  خسائر »التحصيالت« لـ 2010

تأجيل دعوى »المواشي«
ضد مكتب عقاري في اإلمارات

أفادت شركة نقل  وجتارة املواشي بأنه تقرر تأجيل النظر 
في جلسة الدعوى املقامة من الشركة ضد مكتب عقاري في 
اإلمارات ولم حتدد احملكمة تاريخ اجللس���ة املقبلة، مشيرة 
الى أن انها س���تقوم مبوافاة إدارة الس���وق في حال ورود 

التاريخ.

إدارة ش����ركة  أوصى مجلس 
تصنيف وحتصيل األموال بعدم 
توزيع اي أرباح عن السنة املالية 
املنتهية في 31 ديسمبر 2010 وذلك 
خالل االجتماع الذي عقده مجلس 
إدارة الشركة أمس العتماد البيانات 
املالية الس����نوية للشركة والتي 
الش����ركة خاللها خسائر  حققت 
بلغ����ت قدرها 157.1 ألف دينار ما 
يعادل 0.95 فلس للسهم، مقارنة 
مع خسائر بلغت 3.5 ماليني دينار 
ما يعادل خس����ارة للسهم بلغت 
21.48 فلسا للسهم للسنة املالية 

املنتهية في 31 ديسمبر 2009.
وذكرت الشركة في بيان نشر 
عل����ى موقع البورص����ة أمس ان 

إجمالي املوجودات بنهاية السنة 
املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2010 
بلغ 19.7 مليون دينار مقارنة ب� 
19.6 مليون دينار، وبلغ إجمالي 

حقوق املساهمني 19.4 مليون دينار 
مقارنة ب����� 19.6 مليون دينار في 
السنة املالية املقارنة املنتهية في 

31 ديسمبر 2009.

مجموعة سيتي المصرفية تقدم خدمات
حفظ األوراق وتسوية المدفوعات في البورصة

للصناعة بالتعاون مع مستشارين 
من البن����ك الدولي ومنظمة االمم 
املتحدة للتنمية الصناعية ومن 
خالل مكاتب استشارية عاملية نقوم 
بتوجيه املستثمرين الصناعيني 
نحو قطاعات هامة وحيوية تدعم 
خط����ة التنمية وم����ن ضمن هذه 
القطاعات قطاع البتروكيماويات 
وقطاع الصناعات الغذائية وقطاع 
امل����واد اإلنش����ائية وغيرها من 

القطاعات االخرى.
وأضاف من أنواع الدعم األخرى 
املع����ارض داخل وخارج  تنظيم 
الكويت حيث تقوم الهيئة بسداد 
االلتزامات املادية للمشاركني في 
هذه املعارض بنس����بة 100% كما 
تقوم بدفع تكاليف الشحن وتقدمي 
الدعم من خالل اإلعفاءات اجلمركية 
للمصنعني سواء بالنسبة للمواد 

اخلام او اآلالت وخالفه.
وعن سياسات حماية السلع 
املستوردة واإلغراق املوجود حاليا، 
قال املضف انه على مستوى دول 
مجلس التعاون اخلليجي توجد 
جلنة دائمة تتلقى الشكاوى التي 
تأتي م����ن مصنعني م����ن الدول 
األخرى عن طريق وزارة التجارة 
او الهيئة العامة للصناعة حيث 
س����تنظر اللجنة الدائمة في هذه 
الشكاوى وتتخذ اإلجراءات الالزمة 
في ذلك كما ان اي مصنع يعاني 
بالفعل من مشكلة اإلغراق عليه ان 
يأتي الى الهيئة العامة للصناعة 
وهي س����تتولى هذه الش����كاوى 
وستوصلها للجنة املعنية حيث 
ان هذه اللجنة لديها مستشارون 
قانونيون يس����تطيعون التحقق 
من هذه الشكاوى وإرجاع احلق 
ألصحابه، وحت����ى اآلن لم تقدم 

شكوى واحدة في هذا الشأن.
وعن املعرض ق����ال انا فخور 
بنوعية املعرض من صناعة تتم 
في هذا البلد تغطي حاجة السوق 
احمللي او التصدير للخارج ولدول 
كثيرة ف����ي املنطقة ونحن كهيئة 
صناعة نسعى لدعم هذه املصانع 
ودع����م املنتج احملل����ي واالرتقاء 
بالصناعة الكويتية باعتبارها احد 

اوجه االقتصاد الكويتي الهام.

متوقع للصناعات التي ستشارك 
في خطة التنمية ق����ال ان هناك 
صناعات وقطاعات هامة ستركز 
الهيئة على دعمها وإعطائها أفضلية 
خاصة في التوطني ومن ضمنها 
قطاع البتروكيماويات والصناعات 
اإلنش����ائية والغذائية وصناعة 
الورق والصناعات الكيميائية، وان 
الدعم األساسي الذي نسعى إليه هو 
في مجاالت البنية التحتية وإيجاد 
األراضي الالزمة للمستثمرين في 

هذه القطاعات.
وعن تنوع املنتجات احمللية، 
قال املضف ان هن����اك تنوعا في 
املنتجات ونحن في الهيئة العامة 

التنمية والسياسات التي وضعتها 
خطة التنمية خاصة فيما يتعلق 
بالقطاع الصناع����ي واهمها رفع 
نسبة مساهمة القطاع الصناعي 
في الناجت احمللي للكويت من %4 

الى 12% حسب خطة التنمية.
وق����ال ان حجم االس����تثمار 
املطلوب ادخاله في كل س����نة في 
القطاع الصناعي في حدود 500 
مليون دينار ونحن اس����تطعنا 
حتقيق ه����ذا الرقم خ����الل العام 
املاضي م����ن خالل املوافقات على 
توطني الصناعات ونطمح لزيادة 
هذا الرقم خالل 4 سنوات قادمة.

وم����ا اذا كان هن����اك اي دعم 

وتابع قائال: »سنستثمر خالل 
األشهر املقبلة في منطقة الشدادية 
والتي سيتم تخصيصها وتوطني 
اكبر عدد ممكن من الصناعات فيها 
وخالل السنة املقبلة ستشهد هذه 
املنطقة طف����رة كبيرة في توفير 
األراضي الصناعية والبنية التحتية 
الالزم����ة للمس����تثمر الصناعي 
وسيتم توزيع القسائم على من 
يستحقها حسب قرارات مجلس 
إدارة الهيئة العامة للصناعة الذي 
يقوم بوضع السياسات والشروط 
الالزمة ومن ثم تقوم الهيئة العامة 
القرارات  للصناعة بتطبيق هذه 
والتي ستتماشى بالطبع مع خطة 

أحمد يوسف
قال املدير العام للهيئة العامة 
للصناعة د.على املضف ان هناك 
جلنة سيتم تأسيس����ها برئاسة 
وزير التج����ارة والصناعة احمد 
الهارون وعضوية الهيئة العامة 
للصناعة وجه����ات أخرى كثيرة 
سيكون أس����اس عملها استمرار 

تقدمي الدعم للمنتج الوطني.
وأوضح خالل افتتاحه معرض 
الصناعات الكويتية أمس ان الهيئة 
تسعى لتطوير البيئة التشريعية، 
مشيرا الى ان هناك قرارات ملجلس 
الوزراء وتوصيات مت رفعها حاليا 
الى فتوى التشريع لعرضها على 
مجلس الوزراء ليتم إقرارها لزيادة 

الدعم احمللي.
وأكد على استمرار الهيئة في 
تقدمي دع����م الصناعات الوطنية 
واملنتجات احمللية بهدف االرتقاء 
بها عل����ى باعتباره����ا احد أوجه 

االقتصاد الكويتي الهام.
القس����ائم  وعن خطة توزيع 
الع����ام احلالي،  الصناعية خالل 
قال املضف ان الهيئة لديها خطة 
طموح����ة لتوزي����ع ما ب����ني 350 
و400 ال����ف متر مربع في منطقة 

صبحان.
وقال ان هناك مناقصة خاصة 
بتوزيع هذه القسائم ستغلق في 
30 يناير اجلاري، بعدها س����تتم 
الفائز،  املق����اول  الترس����ية على 
مش����يرا الى ان املس����احات التي 
سيتم توزيعها تكفي 200 قسيمة 
صناعية، س����يتم تخصص جزء 
الغذائية وجزء  منها للصناعات 
آخر لتوس����عات املصانع القائمة 

حاليا.
وأضاف ان الهيئة قامت العام 
املاضي بتوطني صناعات عديدة 
في منطقة الش����عيبة الش����رقية 
وصناعات في مشروع بيئي على 
مس����توى عاملي وهناك صناعات 
اخرى تصل قيمة االس����تثمارات 
فيه����ا الى 600 ملي����ون دينار مت 
املوافقة على توطينها، كما قامت 
الهيئة بتوطني بعض الصناعات في 
امغرة وبعض الصناعات االخرى 

في امغرة.

مت انتخاب شركة كابيتال العربية 
القابضة وعبدالعزيز احلساوي 
الواثب لالستش����ارات  وش����ركة 
االدارية وشركة املدينة املتطورة 
للتجارة العام����ة وبيت التمويل 
الكويت����ي كأعض����اء، في حني مت 
انتخاب شركة كنوز اجلبل للتجارة 
العامة واملقاوالت وشركة اجلزيرة 
املتطورة للتجارة العامة واملقاوالت 
كأعض����اء احتي����اط. وانتخبت 
العمومي����ة لش����ركة  اجلمعي����ة 
آرابيان سي العقارية مجلس ادارة 
جديدا، حيث مت انتخاب كابيتال 
القابضة وبنك البحرين اإلسالمي 
وشركة كابيتال العربية للتمويل 
واالستثمار وشركة غرب اجلزيرة 
للتجارة العامة واملقاوالت وشركة 
مكة للتجارة العامة واملقاوالت، كما 
مت اختيار شركة مولتي ووركس 
للتجارة العامة واملقاوالت وشركة 
ايكوس����يز للمق����اوالت البحرية 

كأعضاء احتياط.

بنسبة 12% مقارنة مع عام 2008 
لتبلغ 51.5 مليون دينار.

ولفت الى ان الش����ركة تعتزم 
التوس����ع في التغطية اإلقليمية 
خالل املرحلة املقبلة، حيث وضعت 
اخلط����ط للدخول ف����ي مجموعة 
من األسواق اجلديدة. وانتخبت 
اجلمعية العمومية لشركة كابيتال 
العربية مجلس ادارة جديدا، حيث 

احلس����ابات، ومتت املوافقة على 
عدم توزيع ارباح على املساهمني 

عن عام 2009.
وأوضح فراج ان شركة آرابيان 
سي العقارية حققت ربحا صافيا 
خالل ع����ام 2009 بلغ 5.2 ماليني 
دينار، الفتا الى ان اصول الشركة 
وصلت الى 78.8 مليون دينار وان 
حقوق ملكية املساهمني ارتفعت 

التحتية داخل الكويت وشركتني 
في مجال اخلدمات املالية لألفراد. 
ووافقت اجلمعية العمومية العادية 
لشركة كابيتال العربية للتمويل 
واالس����تثمار على جمي����ع بنود 
جدول األعمال اخلاص بالس����نة 
املنتهية في 31 ديس����مبر  املالية 
2009 وصادق����ت اجلمعية على 
تقري����ر مجل����س االدارة ومراقب 

شريف حمدي
ترأس نائ����ب رئيس مجلس 
ف����ي ش����ركتي »كابيتال  اإلدارة 
العربية للتمويل واالس����تثمار« 
و»آرابيان سي العقارية« أحمد فراج 
اجلمعيتني العموميتني للشركتني 
اللتني انعقدتا امس بنسبة حضور 
99%.  وقال فراج ان شركة كابيتال 
العربية للتمويل واالستثمار حققت 
ربحا صافيا بلغ 144.9 الف دينار 
في ع����ام 2009 كما بلغت حقوق 
ملكية املساهمني 17.9 مليون دينار، 
مؤكدا ان الشركة تركز بشكل جاد 
على القطاعات ذات النمو السريع 
وجتن����ب القطاعات ذات معدالت 
النمو األقل مثل اخلدمات املصرفية، 
مش����يرا الى ان الش����ركة تعتزم 
التوس����ع في التغطية اإلقليمية 
خالل الفترة احلالية، حيث وضعت 
اخلطط للدخول في مجموعة من 
األسواق اجلديدة بإضافة شركتني 
على األقل في مجال مشاريع البنية 


