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املؤشر السعري

بتغير قدره

تشكيل مجلس إدارة جديد لـ »اخلليجية لالستثمار البترولي«
أعلن سوق الكويت لألوراق املالية ان الشركة اخلليجية لالستثمار البترولي »بتروجلف« أفادت 
بأنه بناء على اجتماع اجلمعية العمومية العادية املنعقدة في 2011/5/30 والذي مت فيه انتخاب 
اعضاء مجلس ادارة الشركة فقد مت تشكيل مجلس االدارة على النحو التالي:  غسان فهد 
سلطان عيسى رئيس مجلس اإلدارة وبشير صالح ثنيان الرشيدي نائب الرئيس وكل من هدى 
سليمان البدر، براء عبدالعزيز بدر اجلناعي ورياض عبدالوهاب عيسى الشرف أعضاء في 
مجلس ادارة الشركة.

»مؤسسة البترول« تعتمد التشكيل اجلديد للقطاع النفطي

العاملي وعبد اللطيف احلوطي 
عضوا منتدبا لقطاع التخطيط 

باملؤسسة.
عمر راشد  ٭

ونائ���ب العض���و املنتدب في 
مصفاة ميناء األحمدي.

ومت تعي���ن ناصر املضف 
عضوا منتدبا لقطاع التسويق 

رئيسا ملجلس إدارة شركة تزويد 
الطائرات بالوقود »كافكو« بدال 
من منصب نائب رئيس مجلس 
إدارة شركة البترول الوطنية 

منصب رئي���س مجلس إدارة 
شركة االستكشافات البترولية 

اخلارجية )كوفبيك(.
 كما مت تعين أسعد السعد 

تولى هاش���م الرفاعي منصب 
رئيس مجلس إدارة شركة نفط 
اخلليج خلفا لبدر اخلش���تي، 
ومت تعين نزار العدساني في 

شركة البترول الوطنية خلفا 
لفاروق الزنكي الذي يش���غل 
حاليا منصب الرئيس التنفيذي 
ملؤسسة البترول الكويتية، كما 

أقر مجلس إدارة مؤسس���ة 
البترول الكويتية في اجتماع له 
أمس التش��كيل اجلديد لقيادات 
النفطي للش���ركات  القط���اع 
التابع���ة للمؤس��س���ة والتي 
ش����هدت بعضها تغييرا، فيما 
أبقى مجلس اإلدارة على بعض 

الوجوه األخرى.
 وقد احتفظ كل من سامي 
الرشيد مبنصب رئيس مجلس 
إدارة شركة نفط الكويت، ومها 
مال حس���ن مبنص���ب رئيس 
إدارة ش���ركة صناعة  مجلس 
البترولية ونبيل  الكيماويات 
بورس���لي رئيس���ا ملج����لس 
إدارة شركة ناق���الت النف���ط 
الكويتية وحس���ن اسماعيل 
رئيس���ا ملجلس إدارة ش���ركة 

البترول العاملية.
 كما احتفظ الش���يخ طالل 
اخلالد مبنصب العضو املنتدب 
لقط���اع العالق���ات احلكومية 
العامة  والبرملانية والعالقات 
واإلعالم والشيخة شذى الصباح 
مبنصب العضو املنتدب لقطاع 
التدري���ب والتطوير الوظيفي 
الهاجري عضوا منتدبا  وعلي 
لقطاع الشؤون املالية واإلدارية 
وعلي العبيد رئيس���ا ملجلس 
القطاع  إدارة ش���ركة خدمات 

النفطي.
 ومن الوجوه اجلديدة التي 
شهدها التشكيل اجلديد تعين 
فهد العدوة رئيسا ملجلس إدارة 

علي العبيد

أسعد السعد

علي الهاجري الشيخة شذى الصباح

نبيل بورسليسامي الرشيد

ناصر املضف

هاشم الرفاعي فهد العدوة

عبداللطيف احلوطي الشيخ طالل اخلالد

حسن إسماعيل مها مال حسن

نزار العدساني

3.3% معدل النمو في الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي 

»النقد الدولي«: 5.2% النمو املتوقع لالقتصاد 
الكويتي العام احلالي بفضل خطة التنمية

شركة تابعة لـ »املدن« حتقق
1.4 مليون دينار من بيع شركة مملوكة

توقع صندوق النقد الدولي ان حتفز خطة 
التنمية وأسعار النفط االقتصاد الكويتي لينمو 
الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي بنسبة %5.2 
خالل العام احلالي مدفوعا بنمو الناجت احمللي 
النفطي مبعدل 3.6% والناجت غير النفطي مبعدل 

.%6
واظهر البيان اخلتامي لبعثة صندوق النقد 
الدولي إلى الكويت والذي نشره بنك الكويت 
املركزي، أمس، على موقعه االلكتروني تعافيا 
في اداء القطاع غير النفطي شهدته البالد خالل 
العام املاضي مقدرا معدل النمو في الناجت احمللي 
اإلجمالي احلقيقي للكويت بحوالي 3.3% عام 
2010 مقارنة بانكماش قدره 4.5% عام 2009.

وقال ان معدل النمو في القطاع النفطي في 
العام املاضي بل���غ 3.2% بينما بلغ النمو في 
القطاع غير النفطي 3.4% مقارنة بانكماش قدره 
11.3% للقطاع النفطي في عام 2009 وانكماش 
قدره 0.1% في القط���اع غير النفطي موضحا 
ان النمو في ع���ام 2010 كان مدفوعا باالنفاق 

احلكومي.
وتناول البيان اخلتامي ثالثة محاور رئيسية 
تضمن االول عرضا للتط���ورات االقتصادية 
الراهنة في الكويت بينما تناول احملور الثاني 
توقعات البعثة بشأن اداء االقتصاد الكويتي 
في العام احلالي في حن ناقش احملور االخير 
السياسات االقتصادية واصالح املالية العامة 
واسترايتيجة النمو املستدام واالستقرار املالي 

في الكويت.
واض���اف ان الزيادة في االقراض املصرفي 
للقطاع اخلاص كانت محدودة مع منو القروض 
املقدمة للقطاعات املنتجة بنحو 3.3% يقابله 
انخف���اض اقل في االئتمان للقطاعن العقاري 
واملالي مبينا ان االضطرابات االقليمية اثرت 
بش���كل واضح على االسعار في سوق االسهم 

على غرار بلدان املنطقة االخرى.
وذكر ان مؤشر سوق الكويت لالوراق املالية 
انخفض بنسبة تزيد على 6% منذ بداية العام 
حتى نهاية تعامالته في 5 مايو املاضي وازداد 
انتاج الكويت من النفط للمساعدة في اجلهود 
املبذولة لتحقيق االستقرار في اسواق النفط 

العاملية.
واوضح ان السياسة املالية للكويت كانت 
توسعية مقدرا زيادة االنفاق احلكومي للسنة 
املالية 2010 - 2011 بنحو 21.5% مع تس���ارع 
االنفاق في النصف الثاني من تلك السنة املالية 
حيث يعزى نصف الزيادة الى املنحة االميرية 
االخيرة كما ارتفعت عائدات الصادرات النفطية 

بنسبة 19% مقارنة بالسنة املالية السابقة.
وتوقع البيان ان تش���كل الفوائض املالية 

الداخلية واخلارجية في عام 2010 ما نسبته 21 
و29% من الناجت احمللي االجمالي على التوالي 

مقارنة ب� 28 و24% في عام 2009.
وعن ارتفاع التضخم العام املاضي قال البيان 
انه جاء كنتيجة الرتفاع اسعار املواد الغذائية 
عامليا حيث بلغ متوسط معدل التضخم للمواد 
الغذائية في الكويت العام املاضي 8.5% مقارنة 

بنحو 3.2% في عام 2009.
واوضح ان تخفيف اثر االرتفاع في معدل 
التضخم على املواطنن الكويتين جاء من خالل 
التحويالت احلكومية بينما بقي معدل التضخم 
على املواد غير الغذائية منخفضا في حدود %3 

ما يعكس الزيادة املعتدلة في االيجارات.
اما عن البنوك احمللية فاش���ار البيان الى 
حتسن ربحية ورسملة البنوك مقابل استمرار 
حتقيق قطاع شركات االستثمار للخسائر حيث 
ازدادت ارباح البنوك احمللية بنسبة 70% العام 
املاضي مع االستمرار في تعزيز رؤوس اموالها 
مبينا ان منو االرباح وزيادة التوقعات باملشاركة 
الكبيرة للبنوك في متويل املشاريع في اطار 
خطة التنمية زاد اسعار اسهم البنوك بنسبة 

40% في العام املاضي.
كما توقع البيان ان ينمو عرض النقد مبا 
نسبته 16% والتس���هيالت االئتمانية للقطاع 
اخلاص مبا نسبته 6% على اثر مشاركة القطاع 
اخلاص في تنفيذ مش���اريع خط���ة التنمية، 
مؤكدا ان التركيز املناسب خلطة التنمية على 
االستثمارات الرئيسية املطلوبة في مجال الصحة 
والتعليم والبنى التحتية سيكون له تأثير مهم 

على النمو في االجل املتوسط.
يذك���ر ان بعثة صن���دوق الكويت الدولي 
اصدرت ف���ي 9 مايو املاض���ي بيانا في ختام 
زيارتها للكويت يتضمن االستنتاجات االولية 
لتقرير سيعد في وقت الحق ملناقشته من قبل 
املجلس التنفيذي للصندوق في اطار املشاورات 
الدوري���ة مع الكويت لعام 2011 مبوجب املادة 

الرابعة من اتفاقية انشاء الصندوق.
وتنص املادة الرابعة على اجراء مناقشات 
ثنائية مع ال���دول االعضاء في صندوق النقد 
الدولي على اساس دوري ويقوم فريق من خبراء 
الصندوق بزيارة البلد العضو وجمع املعلومات 
االقتصادية واملالية الالزمة واجراء مناقشات مع 
املسؤولن الرسمين حول التطورات والسياسات 
االقتصادية وبعد العودة الى مقر الصندوق يعد 
اخلبراء تقريرا يشكل اساسا ملناقشة املجلس 

التنفيذي في هذا اخلصوص.
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد زارت 
الكويت في الفترة من 27 ابريل لغاية 9 مايو 

املاضي بهذا اخلصوص.

أفادت الشركة العاملية للمدن العقارية بأن 
إحدى شركاتها التابعة في لبنان وهي »ليدرز 
بزنس غروب القابضة« � شركة مساهمة لبنانية 
� اململوكة بنس���بة 85.7% ل� »املدن« قد باعت 
احدى الشركات اململوكة لها بنسبة 100%، وهي 
ش���ركة قصر نورا )شركة مساهمة لبنانية(   
وذلك مببل���غ 31.000.000 دوالر اي ما يعادل 

8.5 مالي���ن دينار وتكلف���ة ومصاريف البيع 
3 مالين دوالر اي ما يع���ادل 800 الف دينار 
والربح املتوقع 1.4 مليون دينار تقريبا، علما 
بان هذه األرباح ستظهر في   الربع الثاني من 
عام 2011، كما تفيد الش���ركة بانها ستستخدم 
املبالغ   احملصلة من هذه الصفقة في تس���ديد 

ديون على الشركة والتزامات مالية أخرى.

نهائي ونافذ وال متييز أو طعن فيه

 »االستئناف« تصدر حكمًا لصالح »دار االستثمار«
بدخولها حتت مظلة قانون االستقرار املالي

حصلت شركة دار االستثمار 
امس على حكم محكمة االستئناف 
بدخوله���ا حتت مظل���ة قانون 
املالي، وقد حكمت  االس���تقرار 
احملكمة بالتصديق على اخلطة 
املطورة الع���ادة الهيكلة املالية 
للشركة الطالبة املقدمة بجلسة 
2011/5/5 واستمرار وقف اجراءات 
التقاض���ي والتنفي���ذ املتعلقة 
بالتزامات الشركة حتى ينتهي 
تنفي���ذ اخلطة املذك���ورة وفق 
جدولها الزمني أو اخالل الطالبة 

بتنفيذها أيهما أقرب.
وكانت الدار قدمت في جلسة 10 
فبراير املاضي دفاعا ببيان كتابي 
مرفق بنسخ من ورقة العمل التي 
التجارية اخلاصة  البنود  تضم 
باخلطة التكميلية املعدلة والتي 
مت االتفاق حولها في وقت سابق، 
العمل توقيع  وقد حملت ورقة 
رئي���س مجلس ادارة الش���ركة 

وأعضاء اللجنة التنسيقية.
واضافت الشركة في بيانها أن 

ذكر نائب رئيس مجلس االدارة 
والعضو املنتدب للشركة العاملية 
الترفيهية عبداحلميد  للخدمات 
سعادة أن عدم البدء في تشغيل 
بعض املش���اريع حتت االنشاء 
أثر على ارباح الش���ركة بشكل 
كبير، مشيرا الى انخفاض ارباح 
الشركة بنسبة 82% خالل السنة 
املالية املنتهية في 2010 حيث بلغ 
مجمل الرب���ح 271.7 الف دينار 
مقاب���ل 495.1 الف دينار تقريبا 

في 2009.
وأضاف سعادة في تصريح 
صحافي عق���ب انعقاد اجلمعية 
العمومية العادية للشركة أمس 
التي عق���دت بنس���بة حضور 
بلغ���ت 72%، ان عدم التوس���ع 
في امتام عق���ود جديدة وتعثر 
بعض الشركات الزميلة والتابعة 
أدى الى انخفاض صافي األرباح 
بنس���بة 78%، حيث بلغ صافي 
الربح 56 الف دينار مقابل 263 

الف دينار في 2009.
وأوضح ان ادارة الشركة قامت 
القادم  بترحيل األرباح للع���ام 
لتض���اف الى مجم���وع األرباح 
السابقة،  املرحلة عن السنوات 
الفت���ا ال���ى أن الش���ركة بصدد 
تنفيذ خطة استراتيجية متكنها 
من زيادة ايراداتها التش���غيلية 
بنسبة ال تقل عن 35% مع مراعاة 
تخفيض تكلفة النشاط بحيث ال 
تتجاوز نسبته 60% وذلك بهدف 

من ش���أنه أن يأخذنا الى مسار 
يس���تغرق وقتا طويال ويؤدي 
الى تدهور ف���ي القيمة جلميع 
االطراف ذات الصلة في ش���ركة 
دار االستثمار، كما أن ذلك سيؤدي 
حتما الى انخفاض ملحوظ في 

العوائد جلميع االطراف«.
واحلكم الصادر يثبت للجميع 
نزاهة القضاء الكويتي الشامخ، 
كما انه سينعكس بااليجاب على 
الس���معة احمللية  الشركة ذات 
والعاملي���ة هذا الى جانب جميع 
املساهمن وايضا الدائنن فضال 
عن انه س���يعود بالفائدة على 

االقتصاد الكويتي بشكل عام.
وبذلك يكون احلكم الصادر 
لصالح ال���دار نهائي  ونافذ وال 
متييز وال طع���ن فيه ويترتب 
عليه وق���ف جمي���ع املطالبات 
املالية والقانونية على الشركة 
وكذلك حمايتها من اي مطالبات 

مستقبلية.
مؤمن المصري  ٭

مائية في الكويت وهو مخصص 
لفئة األطفال وتصل تكلفته الى 
200 الف دينار وسيصمم وفقا 

للمواصفات األوروبية.
الس���عادة عن عزم  وكشف 
التشغيل  الشركة تفعيل قطاع 
والصيان���ة خلدم���ة ش���ركات 
الترفيه بالسوق الكويتي، الفتا 
الى ان حجم مش���اريع الشركة 
يقدر بحوال���ي 4 مالين دينار 
حقق���ت اي���رادات بحوالي 650 

الف دينار.
وق���ال ان الهام���ش الربحي 
الترفيهية  لش���ركات اخلدمات 
يتراجع بشكل كبير لعدة عوامل 
من أهمها: غي���اب الدعم لقطاع 
الترفية ووجود منافس���ة قوية 
داخل السوق الكويتي باإلضافة 
إلى العوامل البيئية وغياب السوق 
الس���ياحي مما ادى الى تهميش 
القطاع، مطالبا بضرورة دعم هذا 
القطاع كونه من احدى القطاعات 
الناشئة ذات املردود االيجابي، 
داعيا الشركات االستثمارية الى 
الدخول في مشاريع عمالقة مع 
»العاملية« مبا لديها من خبرة، 
متوقعا ان تتجاوز نسبة النمو 
في ارباح الشركة 100% في العام 

احلالي.
وقد وافقت عمومية الشركة 
على جمي���ع البنود الواردة في 

جدول أعمالها. 
عاطف رمضان  ٭

واملستقبلية وتصب في صالح 
كل من بنوك ومس���تثمري دار 
االستثمار من ناحية ومساهميها 

من ناحية أخرى.
وبين���ت: »ان اختيار حلول 
بديلة لعملية اعادة الهيكلة املالية 

قطري، وقامت الشركة بتنفيذ 
اعمال البنية التحتية حسب عقد 
االتفاق مع اجلهات القطرية والذي 
يتجدد كل 3 س���نوات، متوقعا 
عائدا على رأس املال وفقا للنتائج 
احملققة حت���ى اآلن حوالي %25 
وهي نسبة ممتازة لقطاع الترفيه 
الذي ال تتجاوز نسبة العائد على 
رأس املال في���ه 10% في افضل 

األحوال.
وكشف عن توقيع عقد وكالة 
الش���ركات  اكبر  مع واحدة من 
العاملية في مجال الترفيه املائي، 
كما ان الشركة بصد توقيع عقد 
مع شركة محلية لتنفيذ مشروع 
مائي وهو عبارة عن اول حديقة 

االدارة واللجنة  أعضاء مجلس 
التنس���يقية على ثقة تامة بأن 
اخلطة التكميلية املعدلة متثل حال 
عمليا قابال للتطبيق من الناحية 
التجارية، وتتوافق مع معايير بنك 
املالية احلالية  الكويت املركزي 

التحكم ف���ي املصاريف االدارية 
بش���كل ميكن من خالله حتقيق 
افضل النتائج، مبينا ان من أهم 
مالمح االس���ترايجية اجلديدة 
التوس���ع في األنش���طة  زيادة 
التش���غيلية والعقود اجلديدة 
واعادة انتشار األنشطة القادمة 
وتطويره���ا وحتديثها لتحقيق 
اعلى مستويات ادائها واالستفادة 
من الكوادر البشرية لتنفيذ خطة 

الشركة التوسعية.
وعن مشروعات الشركة قال 
انه مت افتتاح منتزه درمي بارك 
في قطر من خالل شركة مملوكة 
ل���� »العاملية« ف���ي نهاية العام 
املاضي بتكلف���ة 5 مالين ريال 

)قاسم باشا( السعادة خالل عمومية »العاملية للخدمات الترفيهية« 

»العاملية للخدمات الترفيهية« بصدد توقيع عقد محلي


