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الرشدان: أكثر من 42 شركة ومؤسسة تجارية 
OUTLET 2011  أكدت مشاركتها في معرض

»جلف سات« تستعرض أحدث التقنيات 
في قطاع اإلعالم الرقمي بمعرض »كابسات«

»فيتش« العالمية و»رواسي لالستشارات« 
تّوقعان عقد شراكة إستراتيجية حصرية

تنجح في تصريفها خالل موسم 
اطالقه����ا االول وهو من املعارض 
التي اخذت  التجارية  واالساليب 
بها العديد من الشركات في كثير 

من الدول.
وق����د انض����م للمش����اركة في 
املعرض حشد كبير من الشركات 
التجارية من بينها: شركة ماجستيك 
باالس، وتشيك ووتش، K&A، شركة 
الكويت، وش����ركة بيضون،  امل 
وشركة نظارات اجلميل، والشركة 
العربية الدولية للعود، وش����ركة 
شارمل باريس، وشركة عواطف 
احلاي، شركة الش����ايع للعطور، 
شركة كاليستا، وشركة املشاريع 
التكافلية، وشركة مشاريع اخلالد 
التجارية، وشركة بلواندا نيفي، 
وش����ركة نعوم����ي، ومكياج����ي، 
وشركة العبير للهدايا والكماليات 
)جوفيال(، ش����ركة باور باالس، 
وشركة نظارات احلسن، وشركة 

بازل للساعات.

والديناميكي����ة الت����ي تتمتع بها 
األسواق احمللية واإلقليمية فيما 
يتعلق بتقنيات الوضوح العالي 
ما تزال في أوجها، مشيرا إلى أن 
كابسات الشرق األوسط وشمال 
افريقيا يقدم منصة مهمة للشركات 
العاملية، كي تعرض أحدث تقنياتها 
في مجال الوضوح العالي وتلبي 
الطلب املتنامي عليها في املنطقة. 
وذلك نتيجة لالختالف والتطور 
العاملي  الذي شهده قطاع اإلعالم 
بشكل كبير خالل السنوات العشر 
املاضية، خصوصا مع تصدر تقنية 
الوضوح العالي ألعمال هذا القطاع، 
وعدم اقتصارها على مجال البث 
لتمتد إلى كل م����ا يرتبط في هذا 

القطاع من أدوات.
واختتمت الصالح تصريحها 
بالقول ان قرار مشاركة جلف سات 
باملعرض يأتي ج����زءا من التزام 
الشركة بتشجيع ودعم قطاع اإلعالم 
الرقمي واالستفادة من الفرصة التي 
يقدمها لها كابس����ات كي تعرض 
أمام املنطقة،  تقنياتها احلديث����ة 
وإتاحة الفرصة للتواصل مع جميع 
األطراف في قطاع اإلعالم الرقمي، 
وإجراء العديد من الصفقات، مشيرة 
إلى أن املعرض يستقبل زوارا مهمني 
من صانعي الق����رار وكبار رجال 

األعمال واملختصني.

إلى جنب كشريك إستراتيجي في 
الكويت.

وأض����اف ان »فيت����ش« ومن 
منطلق اهتمامها بالسوق الكويتي 
ومعرفتها باحلاجة املتزايدة ملثل 
هذه اخلدمات في هذا السوق، فإنها 
قررت التواجد حتت مظلة »رواسي« 
لتكون قريبة من عمالئها كما أن 
هذه الشراكة من شأنها أن تشكل 
قوة إضافية ألعمال الشركتني في 
السوق احمللية، مش����يرا في هذا 
الص����دد إل����ى أن »فيتش« دخلت 
السوق الكويتي منذ العام 2007، 
وترى أن هذا السوق يعتبر من أهم 

االسواق في منطقة اخلليج.
وأشار إلى أن »فيتش« تتمتع 
بخبرة كبيرة في السوق الكويتي 
من خالل عملها مع عدد من عمالئها 
التمدين  احملليني مث����ل: ش����ركة 
العقارية، مول 360، محطات الوقود 
ألفا، شركة كامكو، أعيان لإلجارة 
واالستثمار، وفرة العقارية، وشركة 

الفنادق الكويتية.

العاملي����ة حيث حقق����ت الدورات 
الس����ابقة من املع����رض جناحات 
واسعة والقى املعرض من الزوار 
اقباال كبيرا شهدته ارض املعارض 

الدولية بكل وضوح.
ومعرض OUTLET 2011 ميثل اداة 
جديدة ملساعدة الشركات التجارية 
على تصريف معروضاتها التي لم 

القرار والتجار من أجل التواصل 
وإقامة الشراكات واستكشاف آفاق 
واستراتيجيات جديدة لألعمال كما 
سيضم هذا املعرض محطات البث 
اإلذاعي والتلفزيوني والشركات 
التجارية املتخصص����ة ومقدمي 
خدمات االتصاالت واملؤسس����ات 
احلكومية وغير احلكومية مما يعد 
بيئة وملتق����ى للتواصل من أجل 
آفاق جديدة وصياغة  استكشاف 
استراتيجيات جديدة لألعمال وبناء 
شراكات في قطاع االتصاالت املرئية 
والصوتية والبيانية واتصاالت 
بروتوكول اإلنترنت عبر األقمار 

الصناعية.
النمو  إمكانيات  ان  وأوضحت 

العاملية املتخصص����ة في جميع 
املجاالت الت����ي تعمل بها من أجل 
تقدمي خدمة متمي����زة تصب في 

صالح السوق الكويتي.
اجلدير بالذكر ان شركة رواسي 
لالستش����ارات تأسس����ت كشركة 
استشارات عامة في العام 2003، 
ثم أعي����دت هيكلتها من جديد في 
العام 2009، حيث يتركز نشاطها 
األساس����ي في تقدمي االستشارات 
العقارية وخدمات إدارة املشاريع، 
باإلضافة إلى توفير االستشارات 
املالي����ة والتس����ويقية ملختل����ف 

الشركات واملؤسسات والهيئات.
من جانبه، أعرب املدير العام 
ملنطقة الشرق األوسط في شركة 
»فيت����ش« أوليفي����ر أوروي عن 
سعادته بتوقيع اتفاقية الشراكة 
مع شركة »رواسي«، مشيرا إلى أن 
اختيار »رواسي« لتوقيع الشراكة 
معها إمنا ينطلق من ثقة »فيتش« 
ف����ي قدرة »رواس����ي« على تلبية 
متطلبات شركته والعمل معها جنبا 

باشرت شركة معرض الكويت 
الدولي استعداداتها القامة دورة 
جديدة في سلسلة دورات معرض 
اوتOUTLET  على ارض املعارض 
الدولية مبشرف خالل الفترة من 

5/25 الى 2011/6/4.
وبهذه املناسبة قالت مسؤولة 
املعرض لدى شركة معرض الكويت 
الدول����ي رقية الرش����دان ان اكثر 
من 42 شركة ومؤسسة جتارية 
متخصصة قد اكدت مشاركتها في 
مع����رض OUTLET 2011 في داللة 
واضحة على االهتمام باملشاركة في 
املعرض من قبل قطاع عريض من 

الشركات التجارية في الكويت.
وتابعت الرشدان موضحة ان 
معرض OUTLET 2011 من املعارض 
التي اس����تحدثتها شركة معرض 
الكويت الدولي والقت استحسانا 
وتش����جيعا من قطاع عريض من 
التجاري����ة والوكالء  الش����ركات 
املعتمدين ألشهر املاركات التجارية 

التس����ويق  أعلن����ت مدي����رة 
واملشاريع اخلاصة بشركة »جلف 
سات« لالتصاالت لينا الصالح عن 
إمتام الشركة استعداداتها للمشاركة 
في معرض كابسات والذي سيقام 
خ����الل الفترة من 8 إلى 10 فبراير 

اجلاري.
وقالت الصال����ح في تصريح 
صحافي ان مشاركة »جلف سات« 
في ه����ذا املعرض العامل����ي الذي 
العديد من الشركات  يس����تقطب 
العالم ويتردد عليه اآلالف  حول 
من رج����ال األعمال واملهتمني بهذا 
املجال سيمكن الشركة من عرض 
خدماتها على اجلمهور املتخصص 
من خالل التكنولوجيا املعتمدة على 
االقمار الصناعية والتي تعتمد على 
التقنيات اآلخذة بالتطور بسرعة في 
قطاع االتصاالت ملواجهة التحديات 
في هذا القطاع باحللول املناسبة 
وعرض وتقدمي خبرات الشركة في 
هذه املجاالت في األسواق احمللية 

واالقليمية والعربية.
وأكدت ان مشاركة »جلف سات« 
تأتي اس����تجابة للطل����ب املتزايد 
في قط����اع االتصاالت عبر األقمار 
الصناعية خاصة ان معرض كابسات 
يعتب����ر احلدث األب����رز من نوعه 
في مجال اإلعالم الرقمي ويشكل 
ملتقى مثاليا كل ع����ام لصانعي 

رواس����ي  ش����ركة  أعلن����ت 
لالستش����ارات ع����ن توقيع عقد 
شراكة حصرية مع شركة »فيتش« 
العاملية، لتصبح »رواسي« مبوجب 
ذل����ك العق����د الوكي����ل احلصري 
الوحيد لشركة »فيتش«  واملمثل 

في الكويت.
وقد وق����ع العقد عن ش����ركة 
رواسي لالستشارات الشريك املدير 
أسامة  الراشد، فيما وقعه عن شركة 
»فيتش« املدير العام ملنطقة الشرق 

األوسط أوليفير أوروي.
الش����ريك املدير بشركة  وقال 
رواسي أسامة الراشد ان توقيع عقد 
الشراكة مع شركة فيتش العاملية 
املتخصصة في أعمال االستشارات 
التسويقية، إمنا يأتي بهدف تقدمي 
خدمات استشارات حرفية وبصبغة 
عاملية للشركات واملؤسسات احمللية 

مبختلف فئاتها وتخصصاتها.
واضاف ان »رواسي« انتهجت 
أسلوبا احترافيا في عملها في مجال 
االستشارات في السوق احمللي من 
خالل حتالفها مع شريك إستراتيجي 
عاملي متخص����ص في هذا املجال، 
وبخاصة بعد أن تلمس����ت افتقار 
السوق ملثل هذا النوع من اخلدمات 
التخصصية بشكلها االحترافي. 
واشار الراشد إلى أن أهمية هذا األمر 
تبرز من خالل الظروف السائدة في 
السوق احمللي في الوقت الراهن، 
الس����يما في ظل حاجة الكثير من 
الشركات إلى إعادة الهيكلة، وكذلك 
في ظل تأسيس العديد من الشركات 

العامة.
وأكد أن هذه الشراكة ستتبعها 
ش����راكات مع جهات عاملية أخرى 
في املستقبل القريب، مشيرا إلى 
أن »رواسي« تواصل مجهوداتها 
الس����تقطاب املزيد م����ن اخلبرات 

يقام على أرض المعارض بمشرف 25 مايو المقبل

يقام خالل الفترة من 8 إلى 10 الجاري

لتعزيز وجودها في السوق وتقديم خدمات استشارية

ارتفاع ملحوظ في إجمالي ودائع البنوك احمللية بنهاية 2009

رقية الرشدان

لينا الصالح

أسامة الراشد يصافح أوليفير أوروي عقب توقيع عقد الشراكة

2038 مليون دينار إجمالي رصيد أدوات الدين العام
مقارنة بـ 2029 مليون دينار بنهاية 2009

14.1 مليار دينار إجمالي
 اإليرادات النفطية الفعلية بنهاية ديسمبر 2010

5 أسواق خليجية حققت نموًا في يناير

أشار تقرير الشال الى معدالت أسعار النفط التي مازالت 
متماس����كة رغم األحداث واالضطرابات اجلارية في الوطن 
العربي، الفتا الى ان س����عر برميل النفط الكويتي بلغ 91.3 
دوالرا لش����هر يناير املاضي، وهو أعلى معدل للسنة املالية 
احلالية، وبارتفاع بلغ نحو 4.8 دوالرات للبرميل، عن معدل 
شهر ديسمبر 2010، والبالغ 86.5 دوالرا للبرميل، ومع هذا 
الش����هر، بلغ معدل س����عر برميل النفط الكويتي، للشهور 
العش����رة األولى من الس����نة املالية احلالية 2010/ 2011 من 
أبريل 2010 الى يناير 2011، نحو 78.2 دوالرا، بزيادة بلغت 
نح����و 35.2 دوالرا للبرميل، أي مبعدل نس����بته 81.9% عن 
السعر االفتراضي اجلديد املقدر في املوازنة احلالية والبالغ 
43 دوالرا للبرميل، وهو س����عر يزي����د بنحو 10.5 دوالرات 
للبرميل، أي مبا نسبته 15.5% عن معدل سعر برميل النفط 
الكويتي، للشهور العشرة األولى من السنة املالية الفائتة، 
والبالغ 67.7 دوالرا للبرمي����ل، وهو أيضا يزيد بنحو 9.5 
دوالرات، أي ما نسبته 13.8% عن معدل سعر برميل النفط 

الكويتي، للس����نة املالية الفائتة 2009/ 2010، والبالغ 68.7 
دوالرا للبرميل. وللتذكير، فقد بلغ معدل سعر برميل النفط 
الكويتي، للس����نة امليالدية 2010 نحو 76.4 دوالرا، بارتفاع 
ملحوظ، بلغ نحو 16.1 دوالرا، أي مبا نس����بته 26.7%، عن 
معدل س����عر برميل النفط الكويتي، للسنة امليالدية 2009، 
والبالغ 60.3 دوالرا للبرميل، وقد سجل معدل شهر يوليو 
2008، أعلى معدل قياس����ي لس����عر برميل النفط الكويتي، 
ببلوغه نحو 130.2 دوالرا للبرميل، في حني، كان أدنى معدل 
لسعر برميل النفط الكويتي بعد أزمة العالم املالية، والتي 
انفجرت في شهر س����بتمبر 2008، هو معدل شهر ديسمبر 

2008، البالغ نحو 37.7 دوالرا للبرميل.
وطبقا لألرقام املنش����ورة في تقرير املتابعة الش����هري 
لالدارة املالية للدولة – ديس����مبر 2010 – الصادر عن وزارة 
املالية، حققت الكويت ايرادات نفطية فعلية، حتى نهاية شهر 
ديسمبر الفائت 9 ش����هور، مبا قيمته 14.1156 مليار دينار، 
ويفترض ان تكون الكويت قد حققت ايرادات نفطية، خالل 

ش����هر يناير 2011 بحدود 1.85 مليار دينار، وعليه سترتفع 
االيرادات النفطية احملققة، خالل الفترة 10 اشهر، الى نحو 16 
مليار دينار، ورمبا أكثر، إذا أخذنا باالعتبار بيع املكررات، أي 
أعلى مبا نسبته 85.7% عن قيمة االيرادات النفطية املقدرة 
في املوازنة، للس����نة املالية احلالية بكاملها، والبالغة نحو 

8.6166 مليار دينار.
وإذا افترضنا استمرار مستويي االنتاج واألسعار على 
حاليهما، فإن قيمة االيرادات النفطية املتوقعة، ملجمل السنة 
املالية احلالية، ستبلغ نحو 19.5 مليار دينار، وهي قيمة أعلى 
بنحو 10.9 مليارات دينار عن تلك املقدرة في املوازنة، ومع 
اضافة نحو 1.10275 مليار دينار، ايرادات غير نفطية، فإن 
جملة ايرادات املوازنة االقتراضية، للس����نة املالية احلالية، 
ستبلغ نحو 20.6 مليار دينار، مقارنة باعتمادات املصروفات 
فيها، والبالغة نحو 16.310 مليار دينار، أي ان النتيجة ستكون 
حتقيق فائض افتراضي، في املوازنة، مبا قيمته 4.5 مليارات 

دينار، للسنة املالية الثانية عشرة على التوالي.

ذكر تقرير الشال ان أداء أسواق االسهم 
اخلليجية خالل يناير املاضي شهد أداء مختلطا 
ملؤشرات أسواق االسهم اخلليجية السبعة، 
ولغاية 2011/1/27 )أي قبل أحداث مصر(، حققت 

خمسة مؤشرات ألسواق االسهم اخلليجية 
من����وا، فيما حقق اثنان منه����ا تراجعا، وقد 
أثرت أحداث مصر سلبيا على جميع أسواق 
االسهم اخلليجية، وبنهاية يناير 2011 حققت 

ثالثة مؤش����رات منوا موجبا، وهي س����وق 
مس����قط لالوراق املالية وبورصة البحرين 
وبورصة قطر، بينما حققت خمسة مؤشرات 
أخرى تراجعا، وهي سوق الكويت لالوراق 

املالية  املالية )الوزني والسعري( والسوق 
السعودية وس����وق أبوظبي لالوراق املالية 
وسوق دبي املالي، واجلدول املرافق يعرض 
حركة املؤشرات، قبل أحداث مصر وبعدها.

28.4 مليـار دينار إجمالي الودائع بالبنـوك المحلية لتمثل نحو 68.8% مـن إجمالي مطلوبات البنوك

على ودائع العمالء الجل لصالح 
اذ  الفترتني،  الدينار في نهاية 
بلغ نحو 0.728 نقطة لودائع 
شهر واحد ونحو 0.786 نقطة 
لودائع 3 اش����هر ونحو 0.893 
نقطة لودائع 6 اش����هر ونحو 
0.972 نقطة لودائع 12 شهرا، 
فيما كان ذلك الفرق في نهاية 
ديسمبر 2009 نحو 1.113 نقطة 
لودائع شهر واحد ونحو 1.202 
نقطة لودائع 3 اشهر ونحو 1.219 
نقطة لودائع 6 اش����هر ونحو 
1.116 نقطة لودائع 12 ش����هرا، 
وبلغ املتوسط الشهري لسعر 
صرف الدين����ار مقابل الدوالر 
نحو 281.238 فلسا لكل دوالر 
بارتفاع ملصلح����ة الدينار بلغ 
نحو 1.5% مقارنة باملتوس����ط 
الشهري لديسمبر 2009 عندما 
بلغ نحو 285.609 فلس����ا لكل 

دوالر.

مثل املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية � ال يشمل احلكومة 
� نحو 24.6432 مليار دينار، اي 
ما نسبته 86.6% ونصيب ودائع 
بالدينار  القطاع اخلاص  عمالء 
منها نحو 22.5247 مليار دينار 
اي ما نسبته 91.4% وما يعادل 
نحو 2.1185 مليار دينار بالعمالت 
االجنبية لعمالء القطاع اخلاص 

ايضا.
اما بالنس����بة الى متوسط 
اسعار الفائدة على ودائع العمالء 
الجل، بكل من الدينار الكويتي 
والدوالر االميركي، مقارنة بنهاية 
ديسمبر 2009، فتذكر النشرة انه 
قد واصل انخفاضه على الدينار، 
وعاودت االرتفاع الطفيف على 
الدوالر لودائع الش����هر الواحد 
و3 اشهر، لينخفض الفرق في 
متوسط اسعار الفائدة، ومازال 
الفرق في متوسط اسعار الفائدة 

نحو 2.8286 مليار دينار، اي ما 
نسبته 11.2% )نحو 2.9037 مليار 
دينار في نهاية ديسمبر 2009( 
التج���ارة نحو 2.2991  ولقطاع 
مليار دينار اي ما نس���بته %9.1 
)نح���و 2.2603 مليار دينار في 

نهاية ديسمبر 2009(.
الى  النش���رة ايضا  وتشير 
ان اجمالي الودائع لدى البنوك 
احمللية قد بل���غ نحو 28.4650 
مليار دينار وهو ما ميثل نحو 
68.8% من اجمال���ي مطلوبات 
البن���وك احمللي���ة بارتفاع بلغ 
نحو 360.6 مليون دينار عما كان 
عليه في نهاية ديسمبر 2009، 
اي بنسبة منو بلغت نحو %1.3 
)اي نحو 3.3 مرات نسبة منو 
التسهيالت االئتمانية(، ويخص 
عم���الء القطاع اخلاص من تلك 
الش���امل،  الودائ���ع بالتعريف 
اي ش���امال املؤسسات الكبرى، 

بس���بب االزم���ة املالي���ة، وبلغ 
اجمالي التس���هيالت الشخصية 
نحو 8.4559 مليارات دينار اي 
ما نس���بته 33.5% م���ن اجمالي 
التس���هيالت االئتماني���ة )نحو 
8.3860 مليارات دينار في نهاية 
ديس���مبر 2009(، وبلغت قيمة 
القروض املقسطة نحو 4.8049 
مليارات دينار اي ما نسبته %56.8 
من اجمالي التسهيالت الشخصية 
ولشراء االسهم نحو 2.6971 مليار 
دينار اي ما نس���بته 31.9% من 
التسهيالت الشخصية،  اجمالي 
وبلغت قيمة القروض االستهالكية 
نحو 694.6 مليون دينار، وبلغت 
التس���هيالت االئتمانية لقطاع 
العقار نحو 6.4778 مليارات دينار 
اي ما نسبته 25.7% من االجمالي 
)نحو 6.5968 مليارات دينار في 
نهاية ديسمبر 2009(، ولقطاع 
املؤسسات املالية � غير البنوك � 

تن���اول تقري���ر 
الشال االقتصادي 
االسبوعي حتليال 
شامال لالحصاءات 
املالية والنقدية لنشرة بنك الكويت 
املركزي لشهر ديس���مبر 2010 التي 
كشف فيها عن اجمالي رصيد ادوات 
الدين العام التي ارتفعت مبا قيمته 
9 ماليني دينار لتصبح 2038 مليون 
دينار بعدما كانت 2029 مليون دينار 

في نهاية ديسمبر 2009.
واوضح ان ادوات الدين تتكون 
امدا  من سندات اخلزانة االطول 
برصيد 1888 مليون دينار )1879 
مليون دينار في نهاية ديسمبر 
2009( واذونات اخلزانة برصيد 
150 مليون دينار )منذ اغسطس 
2009(، وقد بلغ متوسط اسعار 
الفائدة على سندات اخلزانة ملدة 
سنة نحو 1.25% )بانخفاض من 
نحو 1.5% في نهاية ديسمبر 2009( 
وملدة س����نتني نحو 1.375% )منذ 
مايو 2010( على اذونات اخلزانة 
ملدة 3 اش����هر نحو 0.506% )منذ 
نوفمبر 2010(، وتستأثر البنوك 
احمللي����ة مبا نس����بته 93.7% من 
اجمالي ادوات الدين العام )نحو 
94.7% في نهاية ديسمبر 2009(، 
وبذلك يبلغ اجمالي الدين العام 
احملل����ي نحو 2038 مليون دينار 
اي م����ا نس����بته 6.5% من حجم 
الناجت احمللي االجمالي االس����مي 
لعام 2009 والذي بلغ نحو 31.5 

مليار دينار.
الكويت  وتذكر نش���رة بنك 
املركزي ان اجمالي التس���هيالت 
االئتمانية للمقيم���ني واملقدمة 
من البنوك احمللية قد بلغ نحو 
25.2041 مليار دينار، وهو ما ميثل 
نحو 60.9% من اجمالي موجودات 
البن���وك احمللية بارتفاع طفيف 
جدا بلغ نحو 97.2 مليون دينار 
فق���ط عما كان علي���ه في نهاية 
ديسمبر 2009 وهي قيمة متثل 
نسبة منو بلغت نحو 0.4% فقط 
خالل عام 2010، وكانت معدالت 
منو التس���هيالت االئتمانية في 
االع���وام 2005 و2006 و2007 
و2008 و2009 ق���د بلغت نحو 
19.9% و26.3% و34.8% و%17.5 
و6.1% عل���ى التوالي وانخفاض 
املعدل بشدة في عام 2010 يعكس 
مدى تردد البنوك في منح االئتمان 
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