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»ضمان االستثمار« توقّع اتفاق تعاون مع بنك اليوباف العربي الدولي

الغامن: الدولة يجب أن تتحمل أي أخطاء بالتعاقدات 
احلكومية مع املستثمرين األجانب

القاهرة ـ ناهد إمام

أعلن مدير عام املؤسسة العربية لضمان 
االستثمار وائتمان الصادرات بالكويت 

د.فهد اإلبراهيم في تصريحات خاصة لـ 

»األنباء« عن توقيع مذكرة تعاون مشترك 
مع بنك اليوباف العربي الدولي، وذلك خالل 
مشاركته في امللتقى الرابع آلليات التمويل 
والضمان للصادرات واالستثمارات والذي 

يعقد في القاهرة غدا الثالثاء.

القاهرة- ناهد امام

أعلن رئيس غرفة جتارة وصناعة الكويت 
علي الغامن أن املطلوب توافر نظام قضائي 

سليم في مصر ملتابعة القضايا والعمل على 
تنفيذها، مشيرا إلى أن جذب االستثمارات 
يتطلب تطويرا في التشريعات وحتفيزها 

واستقرار وأي تشريع جديد البد أن يكون 

إضافة للتشريع السابق.
وقال أن أي أخطاء في التعاقدات احلكومية 

مع املستثمرين مبصر البد أن تتحمله 
الدولة وليس املستثمرون، موضحا أن 

جذب االستثمارات يتطلب ثقة املستثمر 
احمللي  في حكومته وأن املستثمر اخلارجي 
ال يرغب في حوافز تزيد عما تعطيه الدولة 

للمستثمر احمللي.

إبراهيم سعد رئيساً ومها الغنيم نائباً للرئيس والرئيس التنفيذي للمجموعة

إعادة تشكيل مجلس إدارة »جلوبل«
انتخب���ت امس اجلمعية 
العادي���ة لبيت  العمومي���ة 
العاملي )جلوبل(  االستثمار 
عضوين مكملني ملجلس اإلدارة 
وهما مها خالد الغنيم وخالد 
الشامسي )عضو مستقل(. 
وقامت ش���ركة أن سي أتش 
فنتشرز )ش ش و( بتسمية 
عضوين ممثلني لها في مجلس 
اإلدارة لتصبح تركيبة مجلس 

اإلدارة على النحو التالي:
مها خال���د الغنيم، وخالد 
الشامس���ي )عضو مستقل(، 

وحمد طارق احلميضي )ممثال 
ش���ركة الش���عب القابضة(، 
وإبراهيم سعد )ممثال شركة 
أن سي أتش فنتشرز ش ش 
و(، وديفيد بيرليسون )ممثال 
شركة أن سي أتش فنتشرز ش 
ش و(، وأرول كندسامي )ممثال 
شركة أن سي أتش فنتشرز 
ش ش و(، وأوره���ان عثمان 
صوي )ممثال شركة أن سي 

أتش فنتشرز ش ش و(.
والتأم مجلس اإلدارة بعد 
اجتماع اجلمعية العمومية 

ومت انتخاب إبراهيم س���عد 
اإلدارة  ملجل���س  رئيس���ا 
ومه���ا خالد الغني���م نائبا 
للرئيس والرئيس التنفيذي 

للمجموعة. 
كما أع���اد مجلس اإلدارة 
تشكيل جلان املجلس وهي: 
جلنة التدقيق وجلنة املكافآت 
وجلنة املخاطر ووافق أعضاء 
املجلس على تش���كيل جلنة 
التزام���ا بقواعد  احلوكم���ة 
احلوكمة الصادرة عن هيئة 

أسواق املال.
مها الغنيم 

جناح السليمان

إبراهيم سعد

»الوطنية العقارية« تربح 11.9 مليون دينار لـ 9 أشهر
الوطنية  الش����ركة  أعلنت 
املالية  النتائج  العقارية ع����ن 
املنتهية في  املجمعة للفت����رة 
30 س����بتمبر 2014، حيث بلغ 
صافي الربح 11.9 مليون دينار 
والعائد على السهم 13.98 فلسا 
بزيادة 26.3% مقارنة مع الفترة 

نفسها من العام 2013.
وبل����غ إجمال����ي اإليرادات 
للمجموعة 28.2 مليون دينار في 
حني بلغت األرباح قبل الفوائد 
والضرائب واالستهالك واإلطفاء 

15.6 مليون دينار.
التنفيذي  الرئي����س  وقال 
للشركة سميع الدين صديقي 
ان عام 2013 كان جيدا بالنسبة 
ل� »الوطني����ة العقارية« وانها 
مستمرة في التحسن خالل العام 
2014، مش����يرا الى ان الشركة 
تشهد منوا مس����تمرا حملفظة 
العقارات بغرض التأجير فضال 
عن زيادة اإليرادات من مشاريع 

التطوير بغرض البيع، واصفا 
هذه النتائج املالية بأنها جيدة 

ومتوازنة.
حتديث ح����ول التطويرات 
واالس����تثمارات في أبوظبي، 
أعلنت الشركة الوطنية العقارية 
عن تعيني شركة RTKL بصفتها 
الرئيس����ي  املهندس املعماري 
ملشروع »الرمي مول«، كما أعلنت 
ان شركة »M Squared« تقوم 

بقيادة عملية التأجير.
وقامت »الوطنية العقارية« 
بتوقيع اتفاقية شراكة مبدئية 
مع شركة املش����اريع املتحدة 
للخدمات اجلوية تقوم مبوجبها 
شركة املشاريع املتحدة للخدمات 
اجلوية باستثمار مبلغ قد يصل 
الى 225 مليون دوالر من خالل 
شركة العرفج العقارية التابعة 
لها، مما يعتبر إجنازا مهما لهذا 

املشروع.
أما في مصر، فتقوم الشركة 

الوطني����ة العقاري����ة بتحقيق 
مبيعات قوية زادت عن مليار 
جنيه مصري خالل األشهر ال� 

9 األولى من عام 2014.
كما ان املس����تهلك املصري 
معجب جدا مبفهوم »مجتمع من 
اليوم األول« الذي تقدمه الشركة 
في مشروع غراند هايتس في 
مدينة السادس من أكتوبر قرب 
القاهرة. وتواجه استثمارات 
الشركة الوطنية العقارية في 
ليبيا رياحا معاكس����ة بسبب 
التحديات اجليوسياسية، كما 
أن أداء العقارات مهدد باحتمال 
مغ����ادرة املس����تأجرين البالد 
ألسباب أمنية. ومع ذلك، فإن 
ربحية الشركة لم تتأثر سلبيا 

حتى هذه اللحظة.
في العقبة، تسلمت الشركة 
الوطني����ة العقارية توزيعات 
للم����رة األولى  أرب����اح نقدية 
من ش����ركة العقبة للمشاريع 

الوطنية العقارية التابعة لها، 
وتتوقع استمرارا لألداء اجليد 
ف����ي عملياتها ف����ي ظل وجود 

خيارات للتوسع.
وعن األداء املالي عن األشهر 
ال� 9 األولى من عام 2014 مقارنة 
مع الفترة نفسها من عام 2013، 
أفاد صديقي بأن صافي الربح 
ارتفع بنسبة 26.3% ليصل الى 
11.9 مليون دين����ار وارتفعت 
ربحية الس����هم من 11.07 فلسا 
إلى 13.98 فلسا وارتفع إجمالي 
اإليرادات للمجموعة بنس����بة 
46.5% لتصل إلى 28.2 مليون 
دينار. وأشار صديقي الى ارتفاع 
األرباح قبل الفوائد والضرائب 
واالس����تهالك واإلطفاء بنسبة 
15.4% لتصل إلى 15.6 مليون 
دينار، وزادت إجمالي املوجودات 
بقيمة 20.5 مليون دينار لتصل 
إلى 542.6 مليون دينار، وبلغت 
البنوك 177.4  الديون لصالح 

مليون دينار، وارتفعت حقوق 
املس����اهمني بقيمة 14.1 مليون 
دينار لتصل الى 190.7 مليون 
دين����ار. وح����ول رؤيت����ه عن 
التوقعات املس����تقبلية للسنة 
املالي����ة 2014، قال صديقي ان 
نتائج الشركة الوطنية العقارية 
عن األشهر ال� 9 األولى من العام 
2014 أظهرت حتسنا جيدا عن 
العام املاضي، موضحا ان الشركة 
ستواصل تقدمي أداء أفضل خالل 
الفترة املتبقية من العام 2014 

مقارنة مع عام 2013.
ومضى قائال: »نواصل تركيز 
جهودنا لزيادة التدفقات النقدية 
التأجير  العقارات بغرض  من 
املوجودة حاليا، وذلك إلدارة 
املخاطر في محفظتنا وللدفع 
باملش����اريع قيد التطوير قدما 
وبطريق����ة منهجي����ة من أجل 
تقدمي عائد جيد على االستثمار 

بالنسبة للمساهمني«.

أعلن بنك مسقط عن تعيني 
الس����ليمان في منصب  جناح 
رئي����س األعم����ال املصرفي����ة 
للش����ركات لفرع بنك مسقط 

في الكويت.
وستتولى جناح السليمان 
مهمة قي����ادة فري����ق األعمال 
املصرفية و العمل على توسعة 
األنشطة و األعمال التي يقدمها 
البنك لعمالئ����ه ضمن خططه 
اإلستراتيجية الهادفة إلى تعزيز 

مكانته إقليميا.
الس����ليمان  وتتمتع جناح 
بخب����رة طويلة تتجاوز ال� 23 

عاما في مجال متويل الشركات، 
وقد ش����اركت في ترتيب عدد 
من الصفق����ات املالية الدولية 
في منطقة الش����رق األوس����ط 

وأفريقيا.
وتعتبر من الكفاءات الكويتية 
القط����اع املصرفي  املميزة في 
الكويت����ي، حي����ث عملت مع 
املؤسسات التمويلية الكويتية 
إلى  الرائدة. وقبيل انضمامها 
بنك مس����قط، ش����غلت جناح 
السليمان منصب مساعد مدير 
عام للش����ركات املصرفية في 
البنك  بنك برقان. وسيواصل 

الكويتية  الكفاءات  استقطاب 
لتعزي����ز عملياته في الكويت. 
وتشتمل العمليات الدولية لبنك 
مسقط على فروع  كل من الكويت 
وفي الرياض باململكة العربية 
السعودية ومكتب متثيلي في 
كل من دبي باإلمارات العربية 

املتحدة وسنغافورة.
كما ميتلك بنك مسقط حصة 
بنسبة 97% في شركة مسقط 
املالية وهي ش����ركة وس����اطة 
العربية  اململكة  واستثمار في 
السعودية، علما ان بنك مسقط 
يقدم مجموعة واسعة ومتنوعة 

من منتجات التمويل للشركات 
املال  تتراوح بني متويل رأس 

العامل ومتويل املشاريع.
البنك  وتضم قاعدة زبائن 
ش����ركات عاملي����ة إل����ى جانب 
شركات محلية تقوم بأنشطة 
جتارية ف����ي قطاعات مختلفة 
مثل املقاوالت والتجارة والطاقة 
والبتروكيماويات والعقارات 
والتج����ارة الدولي����ة ويق����وم 
البنك أيضا بتمويل املؤسسات 
الصغيرة واملتوس����طة بهدف 
املس����اهمة في دعم هذا القطاع 

احليوي.

السليمان رئيساً لألعمال املصرفية للشركات بفرع بنك مسقط

في مؤمتر أصحاب األعمال واملستثمرين العرب بالقاهرة

اإلبراهيم: »ضمان االستثمار« توفر ضمانات 
ملشروعات بـ4.7 مليارات دوالر خالل عامني

التي ألقاها نيابة عنه د.خالد 
حفني وزير التجارة الداخلية 
ان مصر ب����دأت في العديد 
العمالقة  من املش����روعات 
لتحويل مص����ر الى محور 
عاملي من خالل مشروعات 
قناة السويس واملركز العاملي 
للحبوب واستصالح 4 ماليني 
فدان تقدمها للش����راكة مع 
املستثمر اجلاد وشبكة الطرق 

ومدينة للتجارة العاملية.
وقال ان مصر تعد أكبر 
مركز في الش����رق األوسط 
وأفريقيا لوجود 1.6 مليار 

مستهلك.
وأوضح ان مش����روعات 
تنمية محور قناة السويس 
متاحة أمام املستثمرين العرب 
واألجانب وتهيئ����ة املناخ 

الالزم لتلك االستثمارات.

تبلغ 60% عن السنوات ال� 3 
السابقة )2010-2008(.

وقال: التوزيع اجلغرافي 
لقيمة محفظة عقود الضمان 
الدول  للمؤسسة، حس����ب 
العربية املضيفة واملصدرة 
لالس����تثمار والسلع، خالل 
الفت����رة األخي����رة يوضح 
املرتبة املتقدمة ملصر، حيث 
بلغ حجم عمليات الضمان 
التي قدمتها املؤسسة خالل 
املمتدة  الس����ت  الس����نوات 
ما بني عام����ي 2008 و2013 
واس����تفادت منه����ا مص����ر 
كمصدرة لالستثمار والسلع 
نحو 265 مليون دوالر في 
حني بلغت قيمة استفادتها 
كدولة مضيفة لالس����تثمار 
ومستوردة للسلع نحو 562 
مليون دوالر، بإجمالي يصل 

الى 819 مليون دوالر.
وقام بافتتاح مؤمتر رجال 
األعمال واملستثمرين العرب 
الرئيس املصري عبدالفتاح 
السيسي، موضحا في كلمته 

كشفت املؤسسة العربية 
لضمان االستثمار وائتمان 
الصادرات عن أن التطورات 
والتغي����رات احملورية التي 
تشهدها املنطقة العربية منذ 
نهاية عام 2010 مازالت تتوالى 
آثارها على البيئة السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية 
بشكل عام ومناخ االستثمار 
وبيئة أداء األعمال بش����كل 
خاص، وترتب عليها تراجع 
مجموع تدفقات االستثمارات 
الواردة  األجنبية املباشرة 
الى املنطق����ة الى 146 مليار 
ال� 3  السنوات  دوالر خالل 
بني عامي 2011 و2013 بنسبة 
40% مقارنة مع 243 مليار 
ال� 3  السنوات  دوالر خالل 

بني عامي 2008 و2010.
وأوض����ح مدي����ر ع����ام 
املؤسسة فهد راشد اإلبراهيم 
ألقاها  الت����ي  ف����ي كلمت����ه 
باجللسة االفتتاحية للمؤمتر 
الس����ادس عش����ر ألصحاب 
األعمال واملستثمرين العرب 
الذي عقد في القاهرة حتت 
رعاي����ة الرئي����س املصري 
عبدالفتاح السيس����ي امس 
أن املؤسسة عززت أنشطتها 
املتنوع����ة وكثفت جهودها 
في مج����ال تق����دمي خدمات 
الضمان للمس����تثمرين في 
العربية واملصدرين  الدول 
م����ن املنطقة ض����د املخاطر 
والتجاري����ة،  السياس����ية 
القيمة  التوالي، لتبلغ  على 
التأمني  اإلجمالية لعمليات 
املبرمة خالل السنوات ال� 3 
األخيرة )2011-2013( نحو 
فهد االبراهيم متحدثا خالل املنتدى4.7 ملي����ارات دوالر بزيادة 

»الوطني«: الدوالر يرتفع ألعلى مستوى منذ 4 أعوام ونصف
قال تقرير بنك الكويت الوطني ان األسبوع 
املاضي شهد تداول العملة األميركية بأسعار 

تقارب أعلى مستوياتها منذ 4 سنوات ونصف 
السنة مقابل العمالت الرئيسية األخرى مع 

استمرار الدعم الذي حصل عليه الدوالر 
من البيانات االقتصادية اإليجابية وعلى 

أثر تصريحات ماريو دراغي، رئيس البنك 
املركزي األوروبي، التي كان لها أثر سلبي 
على األسواق. باإلضافة إلى ذلك، تسابق 

املستثمرون بحثا عن األمان بعد أن أظهرت 
األرقام أن اليابان، صاحبة ثالث أكبر اقتصاد 
في العالم، قد دخلت مرحلة الركود، باإلضافة 

إلى تباطؤ منو قطاع اإلنتاج الصناعي في 
دول منطقة اليورو، األمر الذي عزز إقبال 
املستثمرين على شراء العملة األميركية. 

وذكر التقرير انه مت تداول اليورو في مطلع 
األسبوع بسعر 1.2515 دوالر واكتسب بعض 

القوة ليصل إلى 1.2599 دوالر مع ارتفاع 
مؤشر املشاعر االقتصادية في أملانيا إلى أعلى 
مستوياته منذ 4 أشهر، واستمر حتسن العملة 

األوروبية املوحدة حتى يوم اخلميس حني مت 
تداوله ضمن نطاق سعري ضيق ما بني 1.2570 

دوالر و1.2500 دوالر، وسرعان ما تعرضت 
العملة لضغوط بعد تصريح رئيس البنك 

املركزي األوروبي، ماريو دراغي، يوم اجلمعة، 
حيث كرر القول إن البنك املركزي األوروبي 

مستعد التخاذ إجراءات عاجلة إذا استمر معدل 
التضخم عند مستواه املتدني احلالي، حيث 

انخفض الدوالر بعد هذا التصريح إلى 1.2426 
قبل أن يقفل بسعر 1.2388 في نهاية األسبوع. 

وأما الني الياباني فقد تراجع أمام الدوالر 
األميركي بعد أن دلت األرقام التي نشرت في 

وقت سابق من األسبوع على أن االقتصاد 
الياباني قد دخل مرحلة من الركود. وقد ارتفع 

الدوالر مقابل الني إلى أعلى مستوياته منذ 7 
سنوات ومت تداوله بسعر 118.96 على أثر إعالن 

أرقام الناجت احمللي اإلجمالي لليابان، وفي 
وقت الحق، حظي الني ببعض الدعم نتيجة 
لعمليات جني األرباح من قبل املستثمرين، 

وأقفل في نهاية األسبوع عند مستوى 117.80. 
وبني التقرير ان تكلفة املعيشة في الواليات 

املتحدة سجلت تراجعا طفيفا في شهر أكتوبر 
لتعكس بذلك انخفاض أسعار الطاقة، وهو 

االنخفاض الذي لم يصل تأثيره بعد إلى السلع 
واخلدمات األخرى، ولم يطرأ أي تغير يذكر 

على مؤشر أسعار السلع االستهالكية بعد 
االرتفاع البالغ 0.1% في شهر سبتمبر، علما 

ان األسواق كانت تتوقع انخفاضا بنسبة %0.1، 
وباستثناء مواد الطعام والوقود التي تتسم 

بقابلية أعلى للتذبذب، ارتفع املؤشر األساسي 
ألسعار السلع االستهالكية بنسبة 0.2%، وهو 
أكبر ارتفاع له منذ 5 أشهر. وأفادت البيانات 

األولية التي صدرت األسبوع املاضي بأن 
منو اإلنتاج الصناعي في دول منطقة اليورو 

في شهر نوفمبر جاء مبعدل أدنى مما كان 
متوقعا، األمر الذي عزز مشاعر القلق بشأن 

توقعات النمو االقتصادي للمنطقة، وقال 
تقرير ملجموعة »ماركت« ألبحاث السوق إن 

مؤشرها اخلاص مبديري الشراء لقطاع اإلنتاج 
الصناعي انخفض إلى 50.4 نقطة هذا الشهر 

بعد أخذ العوامل املوسمية بعني االعتبار مقارنة 
بـ 50.6 نقطة في شهر أكتوبر، وكان احملللون 

يتوقعون تراجع املؤشر إلى 50.9 نقطة في 
شهر نوفمبر.

التويجري وبانكاج كاثوريا 

»بوبيان« يصدر بطاقتي ماستركارد »تيتانيوم« و»ورلد ماستركارد«
أعلن بنك بوبيان عن إطالق بطاقتي ماستر 

كارد »تايتينيوم« و»ورلد ماستركارد«، وذلك 
في إطار الشراكة االستراتيجية التي جتمع بني 

الطرفني والتي حتقق لعمالء البنك مجموعة 
متنوعة من املزايا واخلدمات احلصرية.

وقال نائب الرئيس التنفيذي في بنك بوبيان 
عبداهلل النجران التويجري خالل استقباله 

لبانكاج كاثوريا، رئيس منطقة قطر والكويت 
وسلطنة عمان في ماستركارد لإلعالن عن 
إطالق البطاقات اجلديدة: »إن هذه الشراكة 

إمنا تؤكد التزام البنك بتقدمي مجموعة 
من حلول الدفع املبتكرة لعمالئه ما يتيح 

لهم اختيار ما يناسبهم ويلبي احتياجاتهم 
املصرفية«.

وأضاف التويجري: »أن بنك بوبيان يضع 
العمالء في املقام األول من خالل تقدميه 
خدمات متميزة لهم، وخصوصا سرعة 

وسهولة إجراءات احلصول على البطاقات 
االئتمانية، وهي ميزة قلما تتوافر لدى البنوك 

األخرى إلى جانب اخلدمات القيمة املرتبطة 
بهذه البطاقات والتي متنح العمالء املزيد 

من احلرية والسهولة واألمان داخل الكويت 
وخارجها«.

وأوضح انه في ظل التطورات التي يشهدها 
عالم اليوم واإلقبال املتنامي على استخدام 

بطاقات االئتمان فإن ثمة تزايدا في متطلبات 
العمالء التي متنحهم سرعة أكبر في إجناز 

معامالتهم اليومية«.


