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»كامكو«: قرار »المركزي القطري« يوفر فرصة 
كبيرة للمصارف اإلسالمية للنمو والتوسع

شريف حمدي
قال عضو مجلس إدارة »زين« 
الشيخ خليفة علي اخلليفة إن 
ما يتم تداوله عن مشاجرة بينه 
وبني رئيس مجلس إدارة »زين« 
البنوان »غير صحيح«،  أسعد 
مشيرا الى ان ذلك ال ميت للحقيقة 

بصلة.
واس����تطرد الش����يخ خليفة 
قائال: احلقيق����ة ان البنوان آثر 
النق����اش حول بيع  أال يحضر 
»زين � الس����عودية« لتعارض 
املصالح مما ينم عن إحس����اس 
البنوان باملسؤولية ويبقى أسعد 
البنوان أخا عزيزا مهما اختلفنا 

في وجهات النظر.
هذا وف����ي اجتم����اع مطول 
ملجل����س ادارة زين اس����تغرق 
اكثر من 4 ساعات انتهى اتخاذ 
قرار بتأجيل البت في العروض 

القضاء الكويتي وصدر بها حكم على مصدر الشيك 
باحلبس ثالث سنوات من محكمة اجلنح املستأنفة 
فهي متثل التزاما على عاتق مصدر الشيك لصالح 
الشركة وقدمته الشركة بعد تاريخ استحقاق الشيك 
االمر الذي ينفي اعتبار الشيك بأنه مودع على سبيل 
االمانة خصوصا ان الشيك محرر لصالح الشركة 
وهو يستحق مبوجب القانون مبجرد تقدميه للبنك 
املسحوب عليه.  وقام احملكوم عليه برفع احلجز 
املقام منه وترتب عليه صرف قيمة الشيك لصالح 
الشركة توقيا لتنفيذ حكم احلبس الصادر بحقه 
باحلبس ثالث س���نوات. وفيما يخص ما اثير عن 
وجود مديونية على الشركة مببلغ 17 مليون دوالر 
اميركي فهذا امر ال عالقة للشركة به ذلك ان مبلغ 
17 مليون دوالر ثابت مبوجب ش���يكات شخصية 
صادرة عن رئيس مجلس االدارة السابق شخصيا 
وصدرت بحقه احكام باحلبس عن تلك الش���يكات 
علما بأن الشيكات صدرت من رئيس مجلس االدارة 
الس���ابق وليس للشركة اي عالقة بها، عالوة على 
ان هذا املوضوع محل دعوى منظورة امام القضاء 
الكويتي. وفيما يتعلق مبا ورد في املؤمتر الصحافي 
بأن الش���ركة ايلة لالفالس فذلك يشكل تكرارا ملا 
صدر س���ابقا فإن الشركة حتتفظ بحقها القانوني 
باللجوء للقضاء للرد على ما اثير في هذا الش���أن 

حفاظا على حقوقها وحقوق مساهميها.
وتؤكد الش���ركة انها قامت بتنفيذ طلب البنك 
املركزي بتشكيل جلنة مشكلة من مجلس االدارة 
وتضم ع���ددا من القانوني���ني للتحقيق فيما ورد 
من مالحظ���ات البنك املركزي عل���ى ادارة رئيس 
مجلس ادارة الشركة السابق وبعض العاملني في 

الشركة.
وتهيب الشركة مبساهميها الى الرجوع للشركة 
للحصول على اي معلومات تخص الشركة وعدم 
االلتفات الي معلومات ليس���ت ص���ادرة من ادارة 
الشركة كما تدعو الشركة وسائل االعالم الى التأكد 
من صحة املعلومات قبل نش���رها، فكثير مما ورد 
في املؤمتر الصحافي سالف الذكر قد يوقعهم حتت 
طائلة القانون مع احتفاظ الشركة بكامل حقوقها 

فيما نشر.

ردت شركة العقيلة لالجارة والتمويل واالستثمار 
على املؤمتر الصحافي للمحامي عبداحلميد دشتي 

الذي نشر امس، وفيما يلي تفاصيل الرد:
تود ش���ركة العقيلة الرد على ما ورد باملؤمتر 

الصحافي على النحو التالي:
نشرت جريدتكم الغراء بتاريخ 2011/2/16 وقائع 
منسوبة ملؤمتر صحافي عقده احملامي عبداحلميد 
دشتي وعمال بنص املادة 17 من قانون املطبوعات 
والنشر يرجى العمل على نشر هذا الرد املرفق في 
جريدتكم لعدد الغد املوافق اخلميس 17 فبراير 2011 
باسم رئيس مجلس ادارة شركة العقيلة لالجارة 
والتمويل واالستثمار في جريدتكم الغراء في ذات 
الصفحة  واملكان املخصص من جريدتكم لوقائع 
املؤمتر الصحافي املنشور بتاريخ اليوم االربعاء 
املوافق 16 فبراير 2011 وذلك حس���بما ينص عليه 

قانون املطبوعات والنشر الكويتي.
ان ما اثير باملؤمتر الصحافي بشأن وجود حجز 
على جميع ممتلكات الشركة في سورية فهذا امر غير 
صحيح وان احلجوزات التي زعم بوجودها مطعون 
عليها امام القضاء السوري والتي ما زالت محل نظر 
وتداول ولم يتم الفصل فيها بأحكام نهائية تؤكد 
سالمة احلجوزات املزمع صحتها من قبل مقدميها. 
وبالتالي ال صحة ملا ورد في املؤمتر الصحافي من 
انه مت احلجز على جميع ممتلكات مجموعة شركات 
العقيلة لالجارة والتمويل واالستثمار باجلمهورية 
العربية السورية والتي مازالت مملوكة باسم شركة 
العقيلة وشركاتها التابعة سواء في قطاعي التأمني 
او العقار. فيما يتعلق برئيس مجلس ادارة الشركة 
السابق فإن مجلس ادارة الشركة احلالي قرر في اول 
اجتماع له بتاريخ 2010/1/20 بعد انتخابه ب� 6 ايام 
احالة رئيس مجلس ادارة الشركة السابق الى القضاء 
للتحقيق معه في التجاوزات واملخالفات املنسوبة 
اليه في عدد من الوقائع ومازالت الش���كوى محل 
حتقيق في النيابة العامة، وان مجلس ادارة الشركة 
ومبوجب املس���ؤوليات امللقاة على عاتقه قرر منذ 
توليه التحقيق في كل املخالفات املنسوبة لالدارة 
الس���ابقة واطراف ذات صلة واحالتها الى القضاء 
الكويت���ي للتحقيق فيها ومازالت تلك الش���كاوى 
والقضاي���ا محل نظر امام القضاء الكويتي. وفيما 
يتعلق باتهام الشركة بأنها سعت الى حفظ عدد من 
القضايا وجناح الشركة باستصدار احكام قضائية 
وقرارات متضاربة فهذا اتهام خطير تتحفظ الشركة 
بالرد عليه وتترك امره ال���ى القضاء ملا ميثل من 
تشكيك في نزاهة القضاء الكويتي والذي هو بالتأكيد 

بعيد عما اثير في املؤمتر الصحافي.
وفيما يخص قضية الش���يك بدون رصيد التي 
قدمتها الش���ركة الى نيابة االموال العامة ونظرها 

استعرضت شركة مشاريع الكويت االستثمارية 
إلدارة األصول )كامكو( في تقرير صادر عنها التوجيهات 
الصادرة مؤخرا من مصرف قطر املركزي إلى البنوك 
التقليدية القطرية التي لديها فروع إسالمية والتي يطلب 
فيها من تلك البنوك عدم فتح فروع إسالمية جديدة 
والتوقف عن قبول املزيد من الودائع اإلسالمية وعن 
منح عمليات متويل إسالمية جديدة، وسلط التقرير 
الضوء على مدى تأثير تلك التوجيهات على مستقبل 
القطاع املصرفي في قطر وخصوصا البنوك التجارية 
التقليدي���ة التي بدأت في الفترة األخيرة االعتماد في 
أنشطتها األساسية على عمليات التمويل املتوافقة مع 

الشريعة اإلسالمية.
ولفت التقرير الى انه من ابرز األسباب التي دفعت 
مص���رف قطر املركزي التخاذ هذا القرار هو ان متتع 
البنوك التقليدية مبيزة اجلمع بني األنشطة املصرفية 
التقليدية واإلسالمية يخل بالتنافس احلر مما يشكل 
حتديا صعبا للبنوك اإلس���المية ف���ي احملافظة على 
استقرارها ومعدالت منوها، وبالتالي جاء هذا القرار 
لصالح البنوك اإلسالمية التي لديها فرصة لالستفادة 
م���ن تلك التوجيهات ملا لها من آثار ايجابية.  وتوقع 
التقرير ان يحدد قرار مصرف قطر املركزي اجتاه األعمال 
املصرفية في قطر خالل األعوام املقبلة حيث من املتوقع 
أن تش���هد قطر منوا حادا في س���وق االئتمان احمللي 
لتمويل مش���اريع البنية التحتية وتطوير القطاعات 
االقتصادية األساسية مبا يزيد على 100 مليار دوالر، 

مشيرا الى ان هذا القرار يعتبر فرصة كبيرة للمصارف 
اإلسالمية التي تتمتع بشبكة فروع كبيرة تستوعب 
الطلب على املنتجات االسالمية، للنمو والتوسع. ففي 
الوقت احلاضر تنافس البنوك التقليدية مبنتجاتها 
االس���المية جميع البنوك االسالمية العاملة في قطر 
حيث استطاعت ان تستحوذ على نحو 35% من سوق 
التمويل االس���المي الذي بلغ نح���و 99.3 مليار ريال 
قطري نهاية عام 2010 مقارنة مع 31% نهاية عام 2009، 
كما استطاعت الفروع االس���المية للبنوك التقليدية 
ان جتذب 33% من الودائع االس���تثمارية االس���المية 
في فت���رة وجيزة لتصل الى 35.6 مليار ريال قطري 
نهاية عام 2010 مقابل 71.3 مليار ريال قطري للبنوك 

االسالمية.
كذلك تعتمد البنوك التقليدية في صافي ارباحها 
على ايرادات فروعها االس���المية حيث استطاعت أن 
حتقق صافي ربح خالل عام 2010 بلغ 1.15 مليار ريال 
قطري مقابل 3.1 مليارات ريال قطري للبنوك اإلسالمية 
وبالتالي تؤثر سلبا على مستقبل البنوك االسالمية 
وادائه���ا.  وذكر التقرير ان محفظة القروض للبنوك 
القطرية املدرجة، إسالمية وتقليدية مضافا إليها بنك 
قطر الدولي، بلغت في نهاية عام 2010 حوالي 290.5 
مليار ريال قطري موزعة بنسبة 78% للبنوك التقليدية 
و22% للبنوك اإلس���المية مقارنة مع 80% و20% على 
التوالي خالل عام 2009، مما يش���ير إلى صغر حجم 

البنوك اإلسالمية مقارنة مع البنوك التقليدية.

مخطط للتنمي����ة االقتصادية 
للبالد. 

في إط����ار املوازن����ة العامة 
للدولة لعام 2011، فإن املوازنة 
تتوقع حتقيق إيرادات بإجمالي 
9.72 ماليني دينار )34.7 مليون 
دينار(، منها 89% س����تأتي من 
عوائ����د النفط في ح����ني أن ما 
نسبته 11% سيأتي من العوائد 

غير النفطية.
النفط على  وتقدر عوائ����د 
أساس سعر 43 دوالرا للبرميل، 
مع اإلنتاج ال����ذي يقدر ب� 2.2 
مليون برميل يوميا، وهذا املعدل 
أقل بكثير من متوسط السعر 
السائد على مدى السنة مقارنة 
بسعر النفط اخلام في الواليات 
املتحدة والذي يبلغ 78 دوالرا 

للبرميل.
ورجح التقريران ان تسجل 
الكويت فائض����ا آخر عام 2011 
نتوقع ل����ه أن يكون في حدود 
32 مليار دوالر، مشيرا الى ان 
الضغوط الدافعة باجتاه التضخم 
ال تش����كل مصدر قلق مهما في 
هذه املرحلة نظرا لوتيرة النمو 
االقتصادي املعتدل، ومن املتوقع 
أن ينخف����ض متوس����ط معدل 
التضخم بالنس����بة لألس����عار 
االس����تهالكية الذي يقدر بنحو 
4.3% لعام 2010 إلى 4.0% في 2011 
حيث يساعد التحسن املستمر 
التعويض  في اإليجارات على 
عن الزيادة املتوقعة في التضخم 
املس����تورد على خلفية ارتفاع 

أسعار املواد الغذائية عامليا.
وخل���ص تقري���ر »بيت���ك 
ان االقتصاد  لألبحاث« للقول 
الكويتي يسير بثبات على مسار 
االنتعاش مع حتسن في آفاق 
النمو على املدى املتوسط إذ تبدو 
النظرة أكثر تفاؤال على خلفية 
العاملي،  التحس���ن في الطلب 
مما سيؤثر على طلب السلعة 
األساس���ية الرئيسية للكويت 
أال وهي النفط، أما آفاق النظرة 
املستقبلية للكويت على املدى 
الطويل فهي تتوقف على زيادة 
التنويع في االقتصاد، والتي من 
أجلها وضعت خطة خمس���ية 
إلى جانب إصالحات هيكلية، 
فضال عن إجراء حتسينات في 
إدارة الشركات وإدارة املخاطر 
والتي يؤمل لها أن تشكل عناصر 
جذابة لالستثمار األجنبي في 

البالد.

شركة البالد لالستثمار العقاري تؤكد رغبتها في التملك 
الكامل او مبا ال يقل عن 51% كحد أدنى في الشركة وذلك 
ألهداف استراتيجية ووفق   األسس واملعايير املتبعة 

ملثل هذه العمليات.
وتشترط شركة البالد ان تتم عملية االستحواذ عن 
طريق شراء »البالد«  ألس���هم »اجوان« من مساهمني 
مسجلني بسجل مساهمي الش���ركة بتاريخ 16 فبراير 
اجلاري، والراغب���ني في ذلك مقابل اس���تخدام صافي 
حصيلة تلك املبيعات في االكتتاب في زيادة رأس���مال 
ش���ركة البالد وذلك من خالل نسبة مبادلة مبنية على 
اساس احتساب الس���عر العادل لكل من الشركتني من 
قبل شركة الشال لالستشارات وهي اجلهة احملايدة  التي 

مت تكليفها بهذه املهمة.
واحتسبت شركة الشال لالستشارات سعر التبادل 
العادل لسهمي »البالد« و»اجوان« بنحو 101 فلس لسهم 
البالد وبنحو 93 فلس���ا لسهم »اجوان«، وبهذا يحصل 
كل  مساهم ميتلك س���هما واحدا )1( في »اجوان« على 
0.9148 سهم في البالد )بعد احتساب جميع العموالت 

واملصاريف اخلاصة بالصفقة(.
وعليه فإن متلك االسهم سيكون عن طريق الشراء 
النقدي ألسهم اجوان بسعر 93 فلسا للسهم الواحد من 
مساهميها الراغبني في البيع شريطة استخدام صافي 
املبلغ احملصل )بعد خصم االتعاب والعموالت( من بيع 
اسهم شركة اجوان في االكتتاب بأسهم زيادة رأسمال 

شركة البالد بسعر 101 فلس كويتي للسهم الواحد.

املبلغ احملصل )بعد خصم االتعاب والعموالت( من بيع 
اسهم شركة رمي في االكتتاب بأسهم زيادة رأسمال شركة 

البالد بسعر 101 فلس كويتي للسهم الواحد.
وفي سياق متصل ذكرت شركة اجوان اخلليج العقارية 
)اجوان( انه فيما يتعلق برغبة شركة البالد لالستثمار 
العق���اري املبدئية في التملك الكامل   او مبا ال يقل عن 
51% كحد ادني في الش���ركة انه قد ورد اليها   كتاب من 

أفادت شركة إدارة االمالك العقارية )رمي( حول رغبة 
شركة البالد لالستثمار العقاري املبدئية بالتملك الكامل 
  او مبا ال يقل عن 45% كحد أدنى في الش���ركة بانه قد 
ورد اليها   كتاب من ش���ركة البالد لالستثمار العقاري 
يؤك���د رغبتها في التملك الكامل او مبا ال يقل عن %45 
كحد أدنى في الشركة وذلك ألهداف استراتيجية ووفق  

األسس واملعايير املتبعة ملثل هذه العمليات.
واشترطت شركة »البالد« ان تتم علميه االستحواذ 
عن طريق ش���راء البالد  ألس���هم »رمي« من مساهمني 
مسجلني بسجل مساهمي الش���ركة بتاريخ 16 فبراير 
اجلاري  والراغبني في ذلك مقابل استخدام صافي حصيلة 
تلك املبيعات في االكتتاب في زيادة رأس���مال ش���ركة 
البالد وذلك من خالل نسبة مبادلة مبنية على اساس 
احتساب الس���عر العادل لكل من الش���ركتني من قبل 
شركة الشال لالستشارات وهي اجلهة احملايدة التي مت 

تكليفها بهذه املهمة.
واحتسبت شركة الشال لالستشارات سعر التبادل 
العادل لسهمي »البالد« و»رمي«  بنحو 101 فلس لسهم 
البالد وبنحو 202 فلس لسهم »رمي« وبهذا يحصل كل 
 مساهم ميتلك سهما واحدا )1( في رمي على 1.987 سهم 
في البالد )بعد احتساب جمبيع العموالت واملصاريف 

اخلاصة بالصفقة(.
وعليه فإن متلك األسهم سيكون عن طريق الشراء 
النقدي ألسهم شركة رمي بسعر202 فلس للسهم الواحد 
من مساهميها الراغبني في البيع شريطة استخدام صافي 

واالنخفاض في أسعار السلع 
األساسية.

التجارة الخارجية

من املتوقع أن تتلقى صادرات 
الكويت في عام 2011 دفعة على 
إثر ارتفاع أسعار النفط )ونتوقع 
زيادة مبتوسط قدره 13% عن 
أسعار عام 2010( والزيادة في 
اإلنتاج التي من املتوقع لها رفع 
مستوى مبيعات التصدير إلى 
68.6 مليار دوالر في عام 2011، 
بحيث تشكل منها مبيعات النفط 

والغاز 64.6 مليار دوالر.
من ناحية أخرى، فإن الواردات 
س����وف تواصل الضعف الذي 
يعتريها نظرا لضعف مستويات 
االس����تهالك خاصة أن األس����ر 
والش����ركات ال تزال متر بفترة 
التعافي من األزمة االقتصادية 
التي طالتها ومن املتوقع ملبيعات 
التصدير التي ستحقق أسعار 
أكثر ثباتا، على خلفية ارتفاع 
أسعار النفط وزيادة اإلنتاج أن 
تساهم في حتقيق فائض أكبر 
في احلساب اجلاري يتراوح بني 
45 و46 مليار دوالر في عام 2011 
عن الفائض املتوقع 40-41 مليار 

دوالر في عام 2010.

التنمية في الكويت

تعتبر خطة التنمية اخلمسية 
نقط����ة فارق����ة في مس����يرتها 
االقتصادية بالنس����بة للكويت 
إذ انها املرة األولى ومنذ أكثر من 
عقدين من الزمن حيث يتمكن 
مجلس األمة رسميا من وضع 

يصل إلى 13% عن السنة السابقة 
وزيادة الصادرات وبالتالي عوائد 
النفط احلكومية، التي س����وف 
يكون لها تأثير غير مباشر على 
قطاعات أخرى أيضا، باإلضافة 
املالية  السياس����ة  الى مواصلة 
التوسعية التي سوف تعوض عن 
ضعف الطلب ولكنها ستعزز من 

دور القطاع اخلاص تدريجيا.
وحذر التقرير من ان اخلطر 
الرئيسي الذي يواجه االقتصاد 
الكويتي يكمن في تقلب أسعار 
النفط اخلام نظرا إلى أن احلكومة 
تستخدم العوائد املرتفعة التي 
جتنيها من مبيعات النفط لتمويل 
اإلصالح����ات االقتصادية  على 
املدى الطويل، ودعم االستثمار 
ف����ي البنية التحتي����ة من أجل 
حتويل الكويت إلى مركز مالي 
إقليمي، حيث فجر االنخفاض 
احلاد في أسعار النفط في أواخر 
عام 2008 وأوائل عام 2009 أزمة 
اقتصادية في الكويت وقد غير 
االنخفاض في أسعار النفط عن 
مستوى الذروة التي بلغتها في 
وقت مبكر من 2008 مببلغ 147 
دوالرا للبرميل النظرة لعوائد 
النفط ف����ي الكويت وبالتبعية 
تغيرت اآلفاق االقتصادية للبالد 
في الس����نة املالية 2010/2009، 
كما أث����ر االنكماش االقتصادي 
العاملي على الكويت وشمل جميع 
القطاعات تقريبا حيث شهدت 
البورصة الكويتية اضطرابات 
بسبب مخاوف بشأن التقييم، في 
حني أن انهيار شركات االستثمار 
زاد االنخفاض في سوق العقارات 

من مبيعات التصدير.
ونتيجة لذلك، فإن االنخفاض 
احلاصل بنس����بة 9% في إنتاج 
الهبوط  إلى  النفط، باإلضاف����ة 
الذي قارب 40% في أسعار السلع 
األساسية، قد أثر بشكل سلبي 
على االقتصاد الذي انكمش بدوره 
بنس����بة قدرت ب� 4.8% في عام 

.2009
وق����د وضع االنتع����اش في 
الطلب العاملي منذ الربع الرابع 
من عام 2009، إلى جانب التحسن 
التدريجي في منو االس����تهالك 
احملل����ي، االقتص����اد على عتبة 
متينة، وعالوة على ذلك، واصل 
انخفاض أس����عار الفائدة دعمه 
لنمو االستهالك اخلاص ناهيك 
عن أن االستثمار العام سيحصل 
على دعم إضافي من خالل الزيادة 
املرتقبة ف����ي اإلنفاق احلكومي 
والتي من املتوقع أن تتراوح بني 
41.95-52.44 مليار دوالر للسنة 

املالية 2011-2010.
ومن املتوقع أن يسجل الناجت 
احمللي اإلجمالي في الكويت منوا 
بنس����بة 4.0% في 2011 بعد أن 
كان مقدرا له أن يحقق نس����بة 
2.3% في عام 2010، وقد ساعد في 
ذلك عوامل عدة، اهمها: املساهمة 
الكبيرة من جانب قطاع النفط 
والغاز في النمو االقتصادي الذي 
جاء عقب تقليص منظمة أوپيك 
ملستويات اإلنتاج في عام 2009، 
حيث من املتوقع أن يزداد إنتاج 
الكويت من النفط بنسبة 1.6% في 
2011، الى جانب الزيادة في أسعار 
النفط في عام 2011 مبتوس����ط 

أوض����ح تقري����ر 
أعدت����ه ش����ركة 
»بيتك« لألبحاث 
والدراسات، التابعة لبيت التمويل 
الكويتي )بيتك(، حول »الكويت 
بعد األزم����ة املالية«، أن ارتفاع 
أسعار النفط منذ الربع األخير من 
العام املاضي وحتسن مستويات 
الى  العامل����ي، باإلضافة  الطلب 
جملة من اإلجراءات احلكومية 
على صعيد السياس����تني املالية 
والنقدية، س����اهمت في تعافي 
االقتصاد م����ن تداعيات األزمة 

املالية العاملية.
وذكر التقري����ر أن االقتصاد 
الكويتي يسير بثبات على مسار 
االنتعاش، في الوقت الذي تبدو 
النظرة أكث����ر تفاؤال على املدى 
املتوسط مادام التحسن في أسعار 
النفط مس����تمرا، إال أن النظرة 
املس����تقبلية على املدى الطويل 
تتوقف على زيادة التنويع في 
االقتصاد، وإجراء إصالحات في 
ادارة الشركات وإدارة املخاطر.

 وتوق����ع التقرير أن حتقق 
املوازنة العام فائضا يصل الى 
نحو 32 مليار دوالر نهاية العام 
احلال����ي، وأن ينم����و االقتصاد 
بنسبة 4%، مع توقعات بانخفاض 
مستوى التضخم الى 4% بنهاية 

العام.
 واشار التقرير الى ان مركز 
القوي  املالي اخلارجي  الكويت 
التي تبنتها  املالي����ة  والبرامج 
احلكومة في الكويت س����اعدت 
على التقليل من تأثير االنخفاض 
احلاد في نشاط القطاع اخلاص 
وانخفاض املساهمات من قطاع 
النفط الذي يرتبط به بش����كل 
املالية  رئيس����ي خالل األزم����ة 

العاملية.
وم����ع ذلك، وكبقي����ة معظم 
اقتصادات دول مجلس التعاون 
اخلليج����ي، تعثر زخ����م النمو 
القوي الذي شهدته الكويت في 
الس����نوات األخيرة وذلك نظرا 
الرتباط ث����روات البالد ارتباطا 
وثيقا بالتطورات العاملية والتي 
طالت كل ذلك وفي املقام األول من 
خالل تأثير النشاط االقتصادي 

العاملي على أسعار النفط.
العاملية  وقد ساعدت األزمة 
على تسليط الضوء على االعتماد 
املفرط على النفط في الكويت، 
والذي ميث����ل أكثر من 50% من 
الناجت احملل����ي اإلجمالي و%95 

»الشال« تقّيم سهم »البالد« بنحو 101 فلس
 و»ريم« بـ 202 فلس و»أجوان« بـ 93 فلسًا

»بيتك لألبحاث«: 32 مليار دوالر الفائض المتوقع
 في 2011 والتضخم سيتراجع إلى %4

في إطار عملية استحواذ »البالد لالستثمار العقاري« على حصص مؤثرة في الشركتين

االقتصاد الكويتي يسير بثبات نحو االنتعاش واستمراره يتطلب إصالحات هيكلية

»العقيلة« شّكلت لجنة تحقيق في مالحظات
»المركزي« على رئيس مجلس اإلدارة السابق

»زين« تؤجل البت في بيع »زين السعودية« 
والخليفة ينفي حدوث شجار مع البنوان

مجلس إدارة الشركة سيناقش الموضوع في اجتماعه بعد غدٍ السبت

في رد على المؤتمر الصحافي للمحامي عبدالحميد دشتي

 المنتجات اإلسالمية للبنوك التقليدية تستحوذ على 35٪ من التمويل اإلسالمي

توجهات التضخم )السنوات المالية من 2005ـ2011(

توجهات الناتج اإلجمالي المحلي الحقيقي )نسبة التغير على أساس سنوي(

المصدر: بنك الكويت المركزي وشركة بيت التمويل الكويتي المحدودة لألبحاث واالستشارات

الكويت: الرصد المالي )السنوات المالية من 2004ـ2011(

المصدر: بنك الكويت المركزي وشركة بيت التمويل الكويتي المحدودة لألبحاث واالستشارات

تقـرير

أسعد البنوان الشيخ خليفة علي اخلليفة

الثالثة التي تقدمت بها كل من شركة 
اململكة القابضة وشركة البحرين 
لالتصاالت السلكية والالسلكية 
)بتلكو( وحتالف سعودي بقيادة 
الى اجتماع  الري����اض،  مجموعة 
آخر يعقده مجلس االدارة بعد غد 

)السبت(. واش����ارت مصادر الى 
ان االجتماع تخلله مناقش����ات ما 
بني رفض بيع حصة الشركة في 
البالغة 25% وما  زين السعودية 
بني شبه اجماع بني باقي االعضاء 

على البيع.


