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٧٧٠٨٫٣
بتغير قدره
- ٣٥٫١   

 رويترز: أظهرت بيانات صدرت عن بنك الكويت املركزي 
ان معدل منو عرض النقــــود في الكويت ارتفع في يونيو 
إلى ٢١٫٦٪ مقارنة مع ١٧٫٩٪ في مايو. وقال البنك املركزي 
في نشرة شهرية على موقعه على اإلنترنت امس إن عرض 
النقود (ن٣)ـ  املقياس األوسع للنقد املتداول في االقتصادـ  
ارتفع إلى ٢٥٫١٩ مليار دينار (٨٧٫٧٧ مليار دوالر) في يونيو 
مقارنة مع ٢٠٫٧٢ مليار دينار قبل عام. وسجل عرض النقود 

مبفهومه الضيق (ن١) تغيرا طفيفا إذ بلغ ٥ مليارات دينار 
مقارنة مع ٥٫٠١ مليارات دينار في العام السابق. وتسارع 
منو عرض النقود (ن٢) إلى ٢١٫٥٪ في يونيو من ١٧٫٧٪ في 
مايو. وخالل األسبوع املاضي خفض بنك الكويت املركزي 
أسعار إعادة الشراء (الريبو) الثالثة بواقع ٢٥ نقطة أساس 
لكل سعر بهدف دعم االقتصاد وتعزيز أنشطة اإلقراض لكنه 

أبقى على سعر اخلصم القياسي دون تغيير عند ٣٪. 

 نمو عرض النقد المحلي بنسبة ٢١٫٦٪ في يونيو

 «الدار» تربح دعواها ضد «التجاري»

 المسلم لـ «األنباء»: القضاء أنصف «الدار» 
  وأكد على سالمة موقفنا القانوني

 .. و«التجاري» معلقًا: موقف البنك قوي وسليم 
  وال غبار عليه والحكم الفيصل في سبتمبر القادم

 سيسعى لحفظ حقوقه واتخاذ اإلجراءات القانونية

 منى الدغيمي 
  تعليقا على احلكم الصادر من احملكمة 
والقاضي برفض االســــتئناف املرفوع من 
التجاري وتأييد احلكم املســــتأنف  البنك 
والصادر بوقف التعامل على األسهم العائدة 
لدار االستثمار وشركاتها في بنك بوبيان 
كشف مصدر مســــؤول رفيع املستوى في 
البنــــك التجاري لـ «األنباء»: ان هذا احلكم 
ليس نهائيا وهو يقضي بعدم التصرف في 
أسهم بوبيان حتى تنظر احملكمة املوضوعية 
في القضية والبت فيها في شــــهر سبتمبر 

القادم.
  وذكر املصدر ان احلكــــم الصادر امس 
لصالح «الدار» يتعلق بـ «بيع االسهم» وليس 

بـ «ملكية االسهم».
  وأكد املصدر قائال: «البنك التجاري مستمر 
في القضية» مشيرا إلى أن «التجاري» لدية 
ثقــــة كبيرة في القضــــاء الكويتي متوقعا 
صدور نتيجة ايجابية للحكم في سبتمبر 

املقبل.
  وأضاف قائال: «موقف «التجاري» قوي 

وسليم والغبار عليه».
  و ختم املصدر قائال: «احلكم الصادر من 
احملكمة االستعجالية لن يؤثر على موقف 
«التجاري» بل ستكون احملكمة املوضوعية 

هي الفيصل النهائي».
الكويتي  التجــــاري  البنك    كما أصــــدر 

بيانا توضيحيا بشــــأن احلكم الصادر من 
محكمة القضاء املستعجل والصادر بجلسة 

.٢٠٠٩/٧/٢٧
  ١ ـ احلكــــم الصادر مــــن محكمة القضاء 
املســــتعجل في الدعوى رقــــم ٢٠٠٩/١٥٠٥ 
مستعجل/٣ كان بشأن ايقاف التعامل على 
أسهم بنك بوبيان واململوكة للبنك التجاري 
الكويتي ولم يفصل هذا احلكم في موضوع 
النزاع املختلق من شركة دار االستثمار وبعض 

الشركات التابعة لها.
  ٢ـ  احلكم الصادر من محكمة االستئناف 
املستعجل في االستئناف رقم ٢٠٠٠٩/٥٣٩ 
مستعجل/١ بتأييد حكم محكمة الدرجة االولى 
لم يتعرض كذلك ملوضوع النزاع وال يعني 
صدوره ثبوت أي حقوق لشركة دار االستثمار 
أو الشــــركات التابعة لها ويظل األمر معلقا 

حتى يفصل في الدعوى املوضوعية.
  ٣ـ  ويود البنك التجاري الكويتي ان يؤكد 
على سالمة موقفه القانوني بالنسبة مللكيته 
ألسهم بنك بوبيان والتي انتقلت اليه مبوجب 
اجراءات قانونية صحيحة، وان التصرفات 
التي اتخذتها شركة دار االستثمار والشركات 
التابعة لها ال تنال من سالمة موقف البنك 

وملكيته لهذه االسهم.
  هذا ويحتفظ البنــــك التجاري الكويتي 
بحقه في اتخاذ كل االجراءات القانونية التي 

يراها مناسبة حلفظ حقوقه.

 عمر راشد
  في تعليقه علـــى احلكم الصادر من 
احملكمة اشـــار رئيس مجلـــس االدارة 
والعضو املنتدب في شركة دار االستثمار 
عدنان املسلم في تصريح خاص لـ «األنباء» 
الـــى ان القضاء الكويتي انصف «الدار» 
وان احلكم أكد سالمة موقفنا القانوني 

في القضية.
الكويتي سيظل  القضاء  ان    واضاف 
املالذ اآلمن والركن احلصني الذي يلجأ 
اليه املواطن في ظـــل الظروف احلالية 

التي متر بها البالد.
  وردا منه على موقف «التجاري» من 
القضيـــة واعتبار البنك ان احلكم ليس 
نهائيا، قـــال «ال تعليق»، والقضاء قال 

كلمته. 

 قالت شــــركة دار االســــتثمار ان الدائرة األولى مستأنف 
مستعجل برئاسة املستشار وليد بن ناصر وعضوية املستشارين 
أسامة الدسوقي ومحمد املطيري بأمانة سر أشرف كامل قضت 
برفض االستئناف املرفوع من البنك التجاري وتأييد احلكم 
املســــتأنف والصادر بوقف التعامل على األسهم العائدة لدار 

االستثمار وشركاتها في بنك بوبيان.
  وذكر الشريك مبكتب املركز للمحاماةـ  محامو دار االستثمار 
ـ احملامى يوسف احلربش ان هذا احلكم يؤكد سالمة املوقف 
القانوني للدار، وأن اللجوء للقضاء من جانب «الدار» ليس 
مجرد مقامرة أو مغامرة، وإمنا جاء بناء على مراكز قانونية 
سليمة وبحثا عن تأكيد حقوق «دار االستثمار» ومساهميها 
وسعيا من مجلس إدارتها للحفاظ على هذه احلقوق، وقد تأكد 
ذلك باألحكام القضائية التي أحاطت هذه احلقوق باحلماية 

املستحقة. 

 المحكمة أوقفت التعامل على أسهم «بوبيان» العائدة للشركة

 علي الغنام

 جناة السويدي

 خالد الهاجري 

 مقر بيت التمويل الكويتي 

  يوسف احلربش  

 عدنان املسلم

 الشعار التجاري لبنك بوبيان 

 السويدي لـ «األنباء»: «العربية لالستثمار» جدولت مديونياتها 
قصيرة األجل وسددت فوائدها المتراكمة للبنوك المحلية

 «بيتك» يحصد جائزتي أفضل «بنك ابتكاري» 
  و«صفقة تمويل عقاري» من قمة لندن للصكوك

مديني مبدينة اسكندر املعروفة 
مبنطقة «مديني»، مخطط لهذه 
املنطقة أن تكون حلقة وصل ما بني 
ماليزيا وسنغافورة متهيدا لتكامل 
اخلدمات بني البلدين ومن املتوقع 
أن يحقق املشروع إجمالي قيمة 
تطويرية تتجاوز ٦ مليارات دوالر 

خالل ١٠ الى ١٥ سنة مقبلة.
  ويختص «بيتـــك» بتطوير 
التجاريـــة واملركـــز  املنطقـــة 
التكنولوجي، بإنشاء أبراج مكتبية 
ومعاهد تعليمية ومراكز للخدمات 
والتكنولوجيـــا، باإلضافـــة إلى 
مراكز جتارية، ومنطقة سكنية 
تضم ڤلال وعمارات سكنية، على 
مساحة ٢٦٢٠ كيلومترا مربعا من 
أصل ٩٦٦٠ كيلومترا مربعا هي 
إجمالي مساحة املشروع، وسيقوم 

لنـــدن للصكوك   منحت قمة 
اإلسالمية بيت التمويل الكويتي 
(بيتك) جائزتني، األولى أفضل بنك 
ابتكاري وذلك تقديرا ملساهمات 
بيتك اإلبداعية في تقدمي خدمات 
ومنتجات مالية إسالمية مبستوى 
عاملي منافس، حيث رتب بيتك في 
مجال الصكوك صفقات بأكثر من 
٤ مليارات دوالر، والثانية جائزة 
أفضل صفقة متويل عقاري وفق 
الشريعة لدوره في املشاركة في 
مشـــروع تطوير مدينة اسكندر 
املعروف باسم «مديني» في ماليزيا 
ويعد من اكبر مشاريع التطوير 
العقاري في منطقة جنوب شرق 
آسيا. وفي هذا السياق، قال مدير 
الدولي في «بيتك»  العقار  إدارة 
علي عثمان الغنام ان اجلائزتني 
تتعلقان بأنشطة يحرص بيتك 
على لعب دور محوري ومهم فيها 
وهي مشاريع التطوير العقاري 
املالية اإلســـالمية  واملنتجـــات 
املبتكرة، وهـــي تعبر عن منهج 
«بيتـــك» في العمـــل املالي وفق 
الشريعة القائم على اعمار األرض 
ودعم جهود التنمية واملساهمة في 
االرتقاء احلضاري للمجتمعات 
باإلضافة إلى إيجاد بدائل وخيارات 
اقتصادية ومالية في األســـواق 
وأمام جماهير العمالء تتيح توفير 

احتياجاتهم بالشكل األمثل.
  وأوضح الغنام ان مشـــروع 

مطورون آخرون مبهمة تطوير 
املتبقي من مســـاحة املشـــروع 
متزامنني مـــع البرنامج الزمني 
املوضوع لـ «بيتك» ومكملني لباقي 

عناصر هذه املنطقة.
  وحـــول دور بيتك في مجال 
الصكوك، قال الغنام إن الصكوك 
هي البديل الشرعي للسندات وقد 
رتب «بيتك» صفقات في هذا املجال 
تزيـــد قيمتها علـــى ٤ مليارات 
دوالر وذلك حلكومات وشركات 
في الكويت وحـــول العالم، من 
أبرزها حكومة والية ساكسوني 
انهالت األملانية والشركة التجارية 
العقارية الكويتية وشركة تبريد 
االمارتية وغيرها وقد أنشا «بيتك» 
شركة مستقلة هي شركة «بيت 
إدارة الســـيولة» معنية بإصدار 
وترتيـــب الصكوك فـــي منطقة 
اخلليـــج وحول العالـــم، حيث 
يحظى هـــذا املنتج بقول وطلب 
واسعني في أسواق املال اإلسالمية 

والعاملية.
  واشار العثمان إلى أن مثل هذه 
اجلوائز تؤكد ســـالمة توجهات 
بيتك في التركيز على املشاريع 
واملنتجـــات التي حتقـــق قيمة 
مضافة وتســـاهم فـــي االرتقاء 
املال اإلسالمية وكذلك  بصناعة 
تدعم ريادة وقيادة «بيتك» للعمل 
املالي االسالمي الذي تتعزز الثقة 

فيه بشكل قوى ومتواصل. 

 «زين» تدعو إلنشاء هيئة مستقلة لتنظيم «االتصاالت»
 قال الرئيس التنفيذي لشـــركة 
«زين» خالد الهاجري إن إنشاء هيئة 
مستقلة لتنظيم قطاع االتصاالت 
سيؤدي إلى استعادة الكويت ملكانتها 
اإلقليمية الرائدة في مجال البنية 

التحتية لالتصاالت.
  وشدد الهاجري في مقابلة خاصة 
مع «أكســـفورد بزنس جروب» أن 
احلاجة ماسة إلنشاء هيئة مستقلة 
لتنظيم القطاع، مؤكدا على أن هذا 
القرار ســـيلقى ترحيبا كبيرا من 
كافة املعنيني بقطاع االتصاالت في 

الكويت.
  وقال الهاجري إنه مبجرد تخلي 
وزارة املواصالت عـــن دورها في 
تنظيم االتصاالت، سيكون مبقدور 
القطـــاع اخلاص توســـعة مجال 

أنشطته ما من شأنه حتسني خدمة 
العمالء، وأشار إلى أن اللغط املثار 
حـــول إتاحة االتصـــاالت الدولية 
وأنظمة إضافة تكلفة االتصال على 
املتصل سيجد طريقه إلى احلل ومن 
ثـــم تزويد العمالء بخدمات أفضل 

وأقل سعرا.
  وحـــول خصخصـــة قطـــاع 
االتصاالت في الكويت يرى الهاجري 
أنه احلل األمثل النتعاش القطاع، 
وقال انها ستعود بالفائدة ليس على 
املشغلني فحسب وإمنا على العمالء 
أيضا، إضافة إلى القائمة الطويلة 
من املعنيني بالقطاع مثل مزودي 
خدمات االنترنت ومزودي الطرف 

الثالث والبائعني وغيرهم.
  وتنشـــر املقابلـــة كاملة ضمن 

«التقريـــر.. الكويـــت ٢٠١٠» الذي 
تصدره «أكسفورد بزنس جروب»، 
ويحـــرره فريقهـــا مـــن احملللني 
املتخصصـــني ذوي اخلبرة الذين 
الكويت إلجراء قرابة  يقيمون في 
مائتـــي مقابلة حصريـــة مع أهم 
الشخصيات السياسية واالقتصادية 

في الدولة.
الدليل األشـــمل  التقرير    ويعد 
واألكثر دقة عـــن اقتصاد الدولة، 
ويوفـــر أهـــم املعلومـــات حـــول 
املباشرة  االســـتثمارات األجنبية 
في الكويـــت، ويتناول العديد من 
الشؤون السياسية واالقتصادية فيها 
مبا في ذلك البنى التحتية والقطاع 
املصرفي والتطورات التي تشهدها 

كافة القطاعات في الدولة. 

 محمود فاروق 
  كشفت رئيسة مجلس ادارة الشركة 
العربية لالستثمار جناة السويدي عن 
الدراسة التي تعدها الشركة حاليا لتأسيس 
صندوق استثماري في القطاع الصناعي 
على املســــتوى اخلليجــــي، واوضحت 
السويدي أن الشركة ستطرح صندوقا 
اســــتثماريا جديدا سيخصص لألسهم 
املدرجة في سوق الكويت لألوراق املالية 
بعدما انتهت من إجــــراءات الترخيص، 
برأســــمال متغير يتراوح بــــني ٥ و٥٠ 

مليونا.
  وقالت السويدي في تصريح خاص لـ 
«األنباء» حول أداء الصندوق اخلليجي 
للمصــــارف االســــالمية ان املقارنة بني 
مؤشر الصندوق ومؤشر مورغان ستانلي 
لألسهم اخلليجية للبنوك تظهر تفوقا 
واضحا في أداء أسهم البنوك اإلسالمية 
اخلليجيــــة، فالالفت للنظر هو التحول 
الصعودي الواضح في مؤشــــر العربية 
للبنوك اإلسالمية خالل الفترة املاضية، 
ما ينطوي على توقعات ايجابية لربحية 

الصندوق. 
  مؤكــــدة أن عائد الصنــــدوق لن يقل 
عن ١٥٪ في أســــوأ الظروف نظرا لبدء 
حترك األســــواق نحو الصعود، مشيرًا 
إلى انه يجب على املســــتثمر أن يحظى 
بنظرة طويلة األمد إذا أراد حتقيق عوائد 

مجزية.
  وتابعت السويدي قائلة: تأثرنا باألزمة 
مثلنا مثل باقي الشركات ولكن التأثير 

محدود وينحصر في انخفاض قيم محافظ 
الشركة من األسهم احمللية، ولكن هناك 
نظرة تفاؤلية إلى استقرار السوق الذي 
سيقود قيم محافظنا من األسهم احمللية 

إلى االرتفاع خالل الفترة املقبلة.
  وأشارت السويدي إلى أن الشركة منذ 
نشأتها وهي تعمل على عدم االنكشاف 
على املؤسســــات األجنبيــــة، كما أن ما 
حصلت عليه من تسهيالت محلية يعد 
ضئيال بالنســــبة إلجمالي قيم أصولها 
حيث استطاعت الشركة أن تقوم بجدولة 
كل مديونياتها وقروضها قصيرة األجل 
مع البنوك احمللية بعد أن قامت بسداد 
قيمة الفوائد التي كانت متراكمة عليها، 
نظرا حلرص الشــــركة على العمل وفق 

نهج علمي مدروس يعتمد على احلصافة 
في مناذجها االستثمارية واالبتعاد عن 
التي يتوقع  املضاربة، واقتناء األصول 
منها الربح اجليد على األمدين املتوسط 

والطويل. 

  بنوك خليجية

  ومن جانب آخر قالت الســــويدي ان 
جميــــع البنوك اإلســــالمية املدرجة في 
البورصات اخلليجية، باستثناء بنكني، 
قد حققت ارتفاعات ملموسة في أسعار 

أسهمها خالل األشهر املاضية.
  وأضافت أن سعر سهم بيت التمويل 
اخلليجي ارتفع بنحو ٨١٪ وصعد سعر 
سهم بنك اجلزيرة بنحو ٧٣٪، وسعر سهم 

بنك إثمار بنحو ٦٨٪، وبنك دبي اإلسالمي 
بنحو ٥٠٪، وبنك الشارقة اإلسالمي بنحو 
٤٣٪، وبنك الكويت الدولي بنحو ٤١٪، 
وبنك الراجحي بنحــــو ٢٩٪، بينما بلغ 
متوسط نســــبة الزيادة في أسهم باقي 
البنوك اإلسالمية اخلليجية التي سجلت 
حركة صعودية خالل تلك الفترة نحو 
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  وأفادت السويدي بأن هذه التحوالت 
الصعودية العريضة في أسهم تلك البنوك 
تأتي انعكاسا واضحا حلالة االستقرار 
والتعافي التي بدأت الظهور في األسواق 
اخلليجية، وإن كانت بنسب متفاوتة بعد 
أن عانت من انعكاســــات أزمة االئتمان 
العاملية، ما حمل الســــلطات احلكومية 
والنقدية في هذه الدول على طرح حزم 
من اإلجراءات العالجية وتبني سياسات 

نقدية فاعلة لتنشيط هذه األسواق.
  وتوقعت السويدي ان يشهد السوق 
مرحلة اســــتقرار خالل الفترة الصيفية 
وبلوغه درجة مقبولة من التوازن والبعد 
عن التذبذب، إال ان السوق مازال بحاجة 
إلى زيادة الشــــفافية واالنتشــــار احلر 
للمعلومات بني املستثمرين واملساهمني 

في السوق.
  وشددت السويدي على ضرورة زيادة 
اإلنفاق واملصروفات الرأسمالية في املوازنة 
العامة، إذ ان ذلك ســــينعكس باإليجاب 
على التنميــــة االقتصادية موضحة أنه 
أمر أساسي للمساعدة على جتاوز األزمة 

على الصعيد احمللي. 

 الشركة ستطرح صندوقًا استثماريًا في القطاع الصناعي على المستوى الخليجي قريبًا

 السـوق المحلــي
  سيشـهــد مرحـلـــة

   اسـتقـرار فـي الفتـرة 
وسيصــل المقبـلــة 
التـوازن  مـن  لمرحلـة     
التذبـذب عن  واالبتعاد 
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