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سيتم اإلعالن عن األسماء التي تنطبق عليها المعايير خالل أسبوعين

تقي :توزيع  108مواقع جديدة لمقالع الرمال مساحتها  4.27ماليين متر مربع
ك�شف م��دي��ر ع��ام الهيئة العامة
لل�صناعة عبد ال��ك��رمي تقي ،عن
توزيع  108مواقع جديدة ملقالع
ال��رم��ال «دراك��ي��ل ال��رم��ل» ،مبينا
�أن���ه �سيتم الإع��ل�ان ع��ن الأ�سماء
ال��ت��ي ت��ن��ط��ب��ق ع��ل��ي��ه��ا املعايري
خالل �أ�سبوعني من الآن .و�أ�ضاف
تقي خ�لال م�ؤمتر �صحايف عقدته
الهيئة العامة لل�صناعة �أم�س ،يف
مقرها الرئي�سي� ،أن �إجمايل عدد
املتقدمني يبلغ نحو  350طلبا،
و�أن القاعدة العامة هي �أن كل طلب
يعد مقبوال �رشط ا�ستيفاء متطلبات
التخ�صي�ص .وق��ال تقي �إن العدد
احل��ايل للمواقع امل�ستخدمة يبلغ
 30موقع ًا ،مب�ساحة �إجمالية تبلغ
 5.347ماليني مرت مربع ،فيما تبلغ
م�ساحة املواقع اجلديدة الإجمالية
 4.27ماليني مرت مربع ،م�شددا على
�أن عملية التخ�صي�ص اجلديدة تخلق
جماال لل�سوق املفتوح وتطلق روح
املناف�سة فيه.
مبينا �أنها �ستوفر عر�ض ًا كبري ًا من
الرمال جلميع امل�شاريع احلالية
وامل�ستقبلية ،ف�ضال عن �أنها تعد
فر�صة للتناف�س واال�ستثمار مبا
يخدم الكويت �ضمن قواعد معينة.
و�أ�ضاف تقي �أن هذه الدفعة والتي
�سيكون موقعها يف منطقة املطالع،
هي الأول��ى من دفعات �أخرى �سيتم
الإع�ل�ان عنها تباع ًا ف��ور ا�ستالم
املواقع من بلدية الكويت ،م�شري ًا
�إلى �أن الهيئة العامة لل�صناعة تعمل
وبالتن�سيق مع بلدية الكويت يف
الوقت احلايل على جتهيز املواقع
املخ�ص�صة لهذا الن�شاط.
و�أ�ضاف تقي :املواقع اجلديدة �ضمن
ال��ت��وزي��ع��ات احلالية �ستكون يف
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عملية
التخصيص
الجديدة تخلق
مجا ًال للسوق
المفتوح وتطلق
روح المنافسة فيه

 90موقع ًا
مخصصة لشركات
تجارة الرمال
بمساحة أجمالية
 4ماليين
متر مربع
• عبد الكرمي تقي متحدث ًا خالل امل�ؤمتر

حريصون على فتح مجاالت االستثمار الصناعي أمام أكبر شريحة ممكنة من المواطنين
املطالع ،وننتظر قريب ًا االنتهاء من
تخ�صي�ص مواقع جديدة يف منطقة
الوفرة و�شمال غرب منطقة كبد،
ثم املواقع الأخرى يف جنوب منطقة
اخلريان ،النعامي ،االبريق ،غرب
و�سط منطقة ال�صابرية وموقع �آخر
يف �شمالها .و�أكد تقي �أن التوزيعات
اجلديدة ت�أتي �ضمن جهود احلكومة
بتوجيهات من �صاحب ال�سمو �أمري
البالد ال�شيخ �صباح الأحمد وويل
العهد �سمو ال�شيخ ن��واف الأحمد
و���س��م��و رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء
ال�شيخ جابر امل��ب��ارك ،نحو فتح
الأ���س��واق التي �ست�ساهم يف خلق

تناف�سية �أكرب يف ال�سوق الكويتي،
و���س��ت��ؤدي بالنهاية �إل��ى حت�سني
جودة املنتجات الناجتة عن هذه
الدراكيل ،وكذلك من املتوقع �أن
ت�ساهم بتخفي�ض الأ�سعار ،نظر ًا
لزيادة الكمية املعرو�ضة بال�ضعف
تقريب ًا عما كانت موجودة عليه يف
ال�سابق.
وق��ال تقي �إن ع��دد امل��واق��ع التي
���س��ت��ك��ون خم�����ص�����ص��ة لل�رشكات
وامل�ؤ�س�سات ال��وارد ن�شاط جتارة
الرمال «الدراكيل» �ضمن �أغرا�ضها
ال��ت��ج��اري��ة� ،سيكون  90موقع ًا
مب�ساحة �أجمالية تبلغ  4ماليني

مرت مربع ،فيها �سيتم تخ�صي�ص
 18م��وق��ع � ًا لأ���ص��ح��اب تراخي�ص
امل��ن�����ش ��آت ال�صناعية مب�ساحة
�إجمالية تبلغ � 270ألف مرت مربع.
وقال تقي �إن عدد الدراكيل احلالية
ي��ب��ل��غ  ،30م���وزع��� ًة م��ا ب�ين 27
درك����ا ًال مب�ساحة  4.707ماليني
مرت مدبع يف املناطق ال�شمالية،
و 3دراك��ي��ل مب�ساحة � 640أل��ف
م�تر م��رب��ع ،م�شري ًا �إل���ى �أن هذه
التوزيعة هي الأولى للهيئة العامة
لل�صناعة لهذا الن�شاط منذ انتقاله
�إليها ع��ام  .2005وذك��ر تقي ان
الـ  242طلبا املتبقية ،ق�سائمهم

ج��اه��زة ويف ان��ت��ظ��ار ا�ستكمالهم
ملتطلبات التخ�صي�ص ،مبينا �أن
منطقة ال��وف��رة بها م�ساحة ت�صل
�إل��ى  85مليون م�تر مربع �ستفي
باالحتياجات.
و�أ�ضاف تقي �أن �سعي وحر�ص وزير
التجارة وال�صناعة ورئي�س جمل�س
�إدارة الهيئة خالد الرو�ضان لفتح
ال�سوق �أمام م�ستفيدين جدد وخلق
تناف�سية �أكرب له �ساهما بالإ�رساع
من االنتهاء من توزيع الدفعة الأولى
وجتهيز الدفعات املقبلة ،م�شري ًا
�إل��ى �أن الوزير حري�ص على فتح
جم��االت اال�ستثمار ال�صناعي �أمام

سلط الضوء على القصص المحلية الناجحة

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا تشارك في ملتقى
الثقافة الرقمية الثاني

• البقاعني متحدث ًا

• جانب من اجلل�سات النقا�شية

• البقاعين :التكنولوجيا أصبحت اليد اليمنى لجميع الممارسات واألعمال اليومية
�شاركت كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا
ممثلة برئي�سها خالد البقاعني يف ملتقى
الثقافة الرقمية الثاين وال��ذي يربز ب�شكل
خا�ص الق�ص�ص املحلية الناجحة يف جمال
التكنولوجيا بتنظيم ق�سم العالقات العامة
والت�سويق حتت �إدارة �إبراهيم املطوع والذي
عقد على م�رسح غرفة التجارة وال�صناعة
ومب�شاركة العديد من القطاعات احلكوميةو
اخلا�صة وقطاع الأف��راد والتي ت�سعى لتبني
جميع �أفكار التكنولوجيا احلديثة وتطبيقها
�ضمن م�ؤ�س�ساتها ب�إطار ي�شمل اخلدمة الأف�ضل
للمواطن والعميل على حد �سواء.
وعقد امللتقى بالتعاون مع �رشكة جارترن

العاملية املتخ�ص�صة يف جمال دعم برامج
املجموعة التكنولوجية وال��ت��ي ت�شرتك
مع م�رسعة همة تك �أح��د برامج املجموعة
التكنولوجية املتقدمة لتقدمي ملتقى
متخ�ص�ص يعر�ض �أدوات وا�سرتاتيجيات
مبتكرة للريادة الرقمية العاملية الثاين
بعنوان «التميز بت�شكيل م�ستقبل خربة العمالء
با�ستخدام الذكاء ال�صناعي» .ومت خالل
امللتقى ا�ستعرا�ض ق�ص�ص النجاح املحلية
التي تعزز بناء ر�ؤية عملية لتحقيق الكويت
اجلديدة حتت �شعار ت�رسيع تطور الكويت
وان�ضم رئي�س اجلامعة خالد البقاعني �إلى
املتحدثني الأ�سا�سيني يف احللقة النقا�شية

التي دارت عن «التميز بت�شكيل م�ستقبل خربة
العمالء با�ستخدام الذكاء ال�صناعي» ،و�أكد
�أن التكنولوجيا اليوم �أ�صبحت اليد اليمنى
جلميع امل��م��ار���س��ات والأع��م��ال اليومية،
وخا�صة يف املجالني التعليمي والعملي ويف
القطاعات احلكومية واخلا�صة على حد �سواء.
و�أ�شار �إلى �أن عامل التكنولوجيا ينمو بوترية
مت�سارعة للغاية ،وللبقاء على ات�صال بكل
و�سائل التكنولوجيا وط��رق ا�ستخدامها
مع جميع التغريات التقنية التي حتدث
يوميا ،علينا البدء بتطبيق التكنولوجيا يف
�شتى املجاالت ومعاجلة الطرق التقليدية
باحلديثة املتطورة.

واختتم حديثه ب�أن جناح الطريقة التنموية
احلديثة ي�أتي من العقول النرية التي تبدع
يف حل امل�شكالت با�ستخدام التكنولوجيا
احلديثة لتذليل ال�صعاب وتوفري �سبل الراحة
لأجيال قادمة.
كما مت اطالق موقع الكويت للذكاء ال�صناعي
ال���ذي ي��ه��دف �إل���ى ع��ر���ض من���اذج وخ�برات
تطبيقات كويتية با�ستخدام الذكاء ال�صناعي
وجمع املخت�صني للتبادل والتعاون يف هذا
املجال .ويعترب هذا امللتقى هو مرا�سم اعالن
االع�تراف الرقمي الكويتي الثاين للقيادات
الرقمية املتميزة لعام  2018مب�شاركة
العديد من البنود.

�أكرب �رشيحة ممكنة من املواطنني.
وفيما يتعلق مب��دة التخ�صي�ص
للمواقع اجلديدة� ،أ�شار تقي �إلى
�أنها �ستكون ملدة � 3سنوات قابلة
للتمديد �أو التجديد ح�سب تقدير
ال�صناعة وبعد توافر كافة �رشوط
التخ�صي�ص والتمديد والتجديد،
�أما فيما يتعلق باجلهات امل�ستفيدة
منها ،ف�أو�ضح �أنها �ستكون لأ�صحاب
تراخي�ص املن�ش�آت ال�صناعية،
ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات املتعاقدة
مع وزارات وهيئات وم�ؤ�س�سات
الدولة وال�رشكات وامل�ؤ�س�سات
الوارد ن�شاط جتارة الرمال �ضمن

الشهاب :التطبيق الجديد يعد
نقلة تكنولوجية في قطاع
خدمات التداول اإللكتروني
�أطلقت �رشكة الوطني لال�ستثمار
لأول م��رة تطبيق ًا الكرتوني ًا
ذك��ي � ًا ل��ل��ت��داول يف البور�صة
االمريكية لبيع و�رشاء الأ�سهم
وتداول عقود الأوب�شن ،وذلك
تلبية لرغبة عمالئها املحليني
مع �ضمان الأمان واجلودة.
ومن خالل هذا التطبيق املبتكر
الذي مت تطويره باال�ستعانة
ب�أحدث ما تو�صلت له التقنية
يف ه��ذا امل��ج��ال توفر �رشكة
ال��وط��ن��ي لال�ستثمار جتربة
تفاعلية مبا�رشة ومميزة من
خالل التداول يف �سوق الأ�سهم
االمريكية واالطالع على ح�سابات
التداول والإملام باملعلومات
حول حركة ال�سوق والرد على
ا�ستف�سارات العمالء من خالل
فريق و�سطاء متخ�ص�ص يف هذا
املجال مل�ساعدة العميل على
التداول واحل�صول على العديد
من املميزات الأخرى.
ويتميز التطبيق االلكرتوين
اجلديد املقدم من �رشكة الوطني
لال�ستثمار ب�سهولة اال�ستخدام،
حيث ميكن للعميل الدخول عن
طريقة تقنية الب�صمة التي تعد
الأكرث امانا ،ف�ضال عن املرونة
التي يتميز بها التطبيق يف
تنفيذ اوام��ر البيع وال�رشاء
ومتابعة ا�سعار اال�سهم واالطالع
على اخبار ال�سوق االمريكي
ب�شكل حل��ظ��ي ،وذل���ك �ضمن
�سيا�ستها الرامية الى خدمة كل
فئات امل�ستثمرين ب�شكل يعك�س
املهنية واخل�برة الكبريتني،
والتي تهدف الى ار�ضاء خمتلف

�رشائح العمالء.
وقال رئي�س التداول يف �رشكة
ال��وط��ن��ي لال�ستثمار ط��ارق
ال�����ش��ه��اب ان �إط��ل�اق خدمة
التداول يف اال�سهم االمريكية
واالوب�شن عرب تطبيق الكرتوين
ذك��ي يعد �إ�ضافة جديدة �إلى
من�صة �أع��م��ال �رشكة الوطني
لال�ستثمار املتنامية ،حيث
يعترب التطبيق نقلةتكنولوجية
ملا يتميز به من �سهولة يف
اال�ستخدام مب�ستويات فائقة من
الدقة واملتابعة بف�ضل فريق
متخ�ص�ص يقدم اخلدمة بدقة
عالية.
و�أ�ضاف ال�شهاب� ،أن التطبيق
اجل���دي���د م���ت���اح ملختلف
ال����شرائ��ح م��ن املقيمني يف
الكويت �سواء كانوا مواطنني
�أم �أج��ان��ب حيث ي�صل احلد
الأدنى لفتح احل�ساب � 25ألف
دوالر �أمريكي عن طريق جميع
البنوك الكويتية،ف�ضال عن
مميزات خا�صة �ستكون متاحة
لعمالء بنك الكويت الوطني
تتعلق بتحويل الأم���وال من
ح�ساباتهم جم��ان��ا وب�شكل
فوري والعديد من املميزات
االخرى.
واك�����د ال�����ش��ه��اب ان ل��دى
��شرك��ة الوطني لال�ستثمار
ف��ري��ق��ا متخ�ص�صا يتابع
طبيعة التداوالت يف ال�سوق
االمريكي ،بالإ�ضافة �إلى تقدمي
خدمة ا�ستخراج املعلومات
التي يحتاجها العمالء التخاذ
القرار اال�ستثماري املنا�سب.

تابعة لـ «أرزان» ترفع رأسمالها
بمبلغ  2,07مليون دينار
�أعلنت �رشكة جمموعة �أرزان
املالية للتمويل واال�ستثمار �أن
�إحدى �رشكاتها التابعة ،وهي
�رشكة �أرزان كابيتال هولدينغ
ليميتد القائمة يف دبي واململوكة
بن�سبة  %100للمجموعة ،قد
�أمت��ت زي��ادة ر�أ�سمالها مببلغ
 6.8ماليني دوالر مبا ُيعادل
 2.07مليون دينار
وق���ال���ت «�أرزان» يف بيان
للبور�صة �إن عملية الزيادة
نتج عنها انخفا�ض ن�سبة ملكية
�رشكة جمموعة �أرزان للتمويل
واال�ستثمار يف ال�رشكة التابعة
«�أرزان كابيتال» م��ن %100
�إلى  ،%87.84مو�ضحة �أن هذه
الن�سبة ناجتة بعد تخ�صي�ص ما
ن�سبته  %2.131لربنامج خيار
الأ�سهم للموظفني لدى ال�رشكة
التابعة.
و�أو�ضحت «�أرزان» �أن الأثر املايل
لعملية زيادة ر�أ�سمال ال�رشكة
التابعة �سوف ينعك�س على
البيانات املالية للمجموعة
يف الربع الثالث املنتهي يف
� 30سبتمرب  ،2018واملتمثل
يف :ارتفاع �صايف الأ�صول مببلغ
 6.8م�لاي�ين دوالر ،وارتفاع

• تكرمي جمموعة من امل�شاركني يف امللتقى

�أغرا�ضها التجارية.
وع��ن �أب��رز ال����شروط امل��ق��ررة على
املخ�ص�ص له ،قال تقي �إنه ال يجوز
ت�أجريها من الباطن ،ويجب �أن
تكون الرتاخي�ص اخلا�صة به �سارية
املفعول ،و�أال تكون هناك خمالفات
�أو م�ستحقات مالية على �أ�صحاب
العالقة ،وال يجوز �إقامة �أي من�ش�آت
دائمة �أو ثابتة «من�ش�آت خر�سانية
�أو مبان من الطابوق» على املوقع
املخ�ص�ص وي�سمح ب�إقامة من�ش�آت
غري دائمة ب�رشط موافقة ال�صناعة
الكتابية امل�سبقة ،واالل��ت��زام
ب��ح��دود الق�سيمة املخ�ص�صة،
وع��دم ا�ستخدامها يف غري الغر�ض
املخ�ص�صة من �أجله.
وم��ن جهة اخ���رى ���ش��ددت الهيئة
ع��ل��ى ���ض�رورة ال��ت��زام ال�رشكات
وامل�ؤ�س�سات املخ�ص�ص لها دراكيل
الرمل بجميع ال�ضوابط وال�رشوط
الواردة يف القرار الوزاري ٢٠١٨/٤
علما بانه �سوف يتم منح املخالفني
للوائح وال�رشوط مهلة ملدة �شهر
ل�لال��ت��زام بجميع ال�ضوابط قبل
البدء باجراءات ال�سحب ،ما عدا
املخالفات املتعلقه با�ستغالل
الق�سيمة يف غري االغرا�ض املخ�ص�صة
لها �أو ت�أجريها من الباطن ف�إنه يف
هذه احلالة �سوف يتم �سحب الق�سيمة
املخ�ص�صة مبا�رشة دون تنبيه او
انذار �أو اتخاذ �أي اجراءات ق�ضائية
وتطبيق كافة اجلزاءات املقررة.
ولفت �إلى �أن ال�شباب غري غائبني
عن تلك امل�رشوعات �إذ خ�ص�صت
لهم الهيئة م�ساحة الـ  10يف املئة
املتعارف عليها مبوجب القانون
ل�صندوق امل�شاريع ال�صغرية
واملتو�سطة.

احل�ص�ص غري ُ
امل�سيطرة مببلغ
 8.24ماليني دوالر ،وارتفاع
الإي��رادات ال�سنوية مببلغ 300
�ألف دوالر ،وارتفاع يف م�صاريف
املوظفني خالل عام  2018مببلغ
� 284ألف دوالر.
ك��ان��ت املجموعة �أع��ل��ن��ت يف
منت�صف يونيو املا�ضي ،عن
اعتزام «�أرزان كابيتال» زيادة
ر�أ�سمالها مببلغ  6.8ماليني
دوالر ،مو�ضحة �أن الزيادة
�سوف تُ قل�ص ح�صة املجموعة
يف ال�رشكة التابعة من %100
�إلى  %87.8تقريب ًا.
جدير بالذكر �أن «�أرزان» حققت
�أرب��اح�� ًا بقيمة � 655.11ألف
دينار يف الن�صف الأول من العام
احل��ايل ،مقابل �أرب���اح بقيمة
 1.58مليون دينار يف الفرتة
املماثلة من عام  ،2017برتاجع
يف الأرباح ن�سبته .%58.5
و�سجلت ال�رشكة ارتفاع ًا يف
�أرب��اح الربع الأول من العام
احلايل بن�سبة  ،%29.5لت�صل
�إلى � 787.34ألف دينار ،مقابل
�أرب���اح بقيمة � 608.24ألف
دينار بنف�س الفرتة من العام
ال�سابق.

