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أعلن رئيس جمعية املهندسني 
الكويتية م. طالل القحطاني أن 
اجلمعية أنه���ت جميع إجراءات 
عقد دورة جدي���دة من معرض 
اإلسكان للس���نة الرابعة عشرة 
على التوالي والذي تعده وتنظمه 
الشركة املتحدة للتسويق وتنظيم 
املعارض )UNIEXPO( ضمن اتفاق 
شراكة حقق جناحا على مدى ثالث 
عشرة دورة منذ انطالق املعرض 

في أكتوبر 1997.
الرابعة  الدورة  وأكد أن عقد 
عشرة ملعرض اإلسكان سيكون 
بشكل جديد وسيتضمن العديد 

من النش���اطات التسويقية والترويجية، الفتا الى 
انه مت حتديد موعد املعرض ليكون في الفترة من 
29 نوفمبر إلى 2 ديس���مبر املقبل في فندق كويت 

ريجنسي باالس.
وأشاد بس���رعة اس���تجابة العديد من اجلهات 
احلكومية والش���ركات الكبرى التي س���ارعت إلى 
تأكيد مش���اركتها في معرض اإلسكان الرابع عشر 
وخص منها: بلدية الكويت واملؤسسة العامة للرعاية 
السكنية، وبنك برقان، ومجموعة اخلرافي وتضم 
اخلرافي ناشيونال، وصناعات األملنيوم، وصناعات 
املواد العازلة »ايسوفوم«، ومركز أحواض السباحة، 
وكذلك شركات الغامن للمواد اخلصوصية، وأسمنت 
الكويت، وصناعات اخلرسانة اخللوية، وصناعات 
التبريد، والكويتية � البريطانية للخرسانة اجلاهزة، 
وأملني���وم اخلليج، والرواب���ط الكويتية، والهدف 
ملش���اريع األملنيوم، والبهاء للتجارة واملقاوالت، 
وتكنولوجيا البناء، والتقنيات الذكية، وشورتيك 
للمق���اوالت واملباني، واخلليج املتحدة لإلنش���اء، 
ومؤسسة س���ان ماركو اإليطالية للتجارة العامة 

واملقاوالت.
وأضاف أن معرض اإلسكان الرابع عشر يهدف 
إلى عرض اجلديد في عالم املواد والتقنيات اإلنشائية 
وتكنولوجيا األساليب احلديثة في التشييد والعمران 
مع التوعية باملفاهيم الصحيحة للرعاية السكنية 
واألخطاء الشائعة في مجاالت اإلسكان، كذلك يهدف 
املعرض إل���ى إبراز دور القطاع اخلاص والعنصر 
الوطني في تقدمي احللول اجلذرية لقضية اإلسكان 
في الكويت، كما يأتي معرض اإلسكان الرابع عشر 

ليكون أكبر جتمع تشهده الكويت 
للشركات واملؤسسات العاملة في 
مجال التشييد والبناء والتمويل 

العقاري واملقاوالت اإلنشائية.
وأشار إلى أن جمعية املهندسني 
الكويتية تهدف من وراء تبنيها 
إقامة سلسلة معارض اإلسكان 
إلى القيام بدور من أدوارها في 
خدمة املجتمع واملساهمة في طرح 
العديد من القضايا اإلس���كانية 
امللحة التي تهم املواطنني، وذلك 
يعد تطبيقا عمليا لدور اجلمعية 
في خدم���ة تنمية املجتمع وحل 
جميع القضايا اإلس���كانية التي 

تؤرق املواطنني.
وثمن دعم اجلهات احلكومية وتشجيعها ملعرض 
اإلسكان منذ انطالق دورته األولى حيث شمل صاحب 
السمو األمير برعايته جميع دورات املعرض مما عزز 
من مكانة املعرض وساهم بشكل واضح وملموس 
في إجناح املعرض وترسيخ وجوده على خارطة 

املعارض في الكويت.
وأشار القحطاني إلى أن معرض اإلسكان الرابع 
عشر يضم معروضات لشركات متخصصة في املواد 
اإلنشائية من حديد التسليح واألسمنت والطابوق 
واألرضيات وكيماويات املباني واملواد اخلصوصية، 
كذلك معروضات لآلليات واملعدات املستخدمة في 
املقاوالت العامة وآليات التكييف املركزي واملشغوالت 
احلديدية وأحواض الس���باحة واألدوات الصحية 

والتمديدات الكهربائية.
ويض���م كذلك معرض اإلس���كان الرابع عش���ر 
معروضات لشركات متخصصة في مجال التشطيب 
وأعمال الديكور من أملنيوم وجنارة وأصباغ وإضاءة 
ومصاعد وأجهزة تكييف واملظالت وأعمال الزجاج 

والديكور الداخلي والتكسيات اخلارجية.
وقد شارك في معرض اإلسكان في دورته السابقة 
أكثر من 65 شركة من مختلف قطاعات اإلسكان مما 
أكسب املعرض موقعا بارزا على خارطة املعارض 
املتخصصة في الكويت واملنطقة، بل أصبح أكبر 
جتمع للشركات املتخصصة حتت سقف واحد حيث 
حتظى باستقطاب أكبر عدد من املتخصصني سواء 
من املشاركني أو الزوار حيث بلغ عدد زوار الدورة 

املاضية أكثر من ثالثني ألف زائر.

»المهندسين« تنظم الدورة الـ 14 
لمعرض اإلسكان 29 نوفمبر 

البنك يجري اليوم السحب الشهري على حساب »النجمة«

»التجاري« يطرح بطاقته مسبقة الدفع الجديدة

»الشال«: 32.9 مليون دينار انخفاضًا في مخصصات »الوطني«

»بيتك«: خصومات على بطاقات ماستركارد بـ »ويستفيلد لندن«

أعل���ن البن���ك التج���اري 
البطاقة  الكويتي عن ط���رح 
املس���بقة الدفع اجلديدة التي 
تتيح للعميل حرية التسوق 
دون أي قي���ود، وتتيح هذه 
البطاقة للعمالء فرصة تعبئة 
بطاقاتهم املسبقة الدفع وفقا 
ملتطلبات ومستويات اإلنفاق 

التي يفضلونها.
 وبهذه املناسبة، قال مدير 
عام قطاع اخلدمات املصرفية 
املديهيم:  لألفراد بالبنك علي 
إن بطاقة »التجاري« املسبقة 
الدفع اجلديدة تتيح حلامليها 
اإلنفاق بأي طريقة يفضلونها، 
مع إمكانية التسوق من خالل 
احملالت التجارية أو عن طريق 
االنترنت أو التس���وق خارج 
الكوي���ت أو الس���حب من أي 
جهاز سحب آلي في جميع دول 

العالم.  وأضاف أنه ال توجد 
بطاقة أخرى مسبقة الدفع في 
الكويت متنح كل هذه املميزات 
ف���ي آن واحد، الفتا  للعمالء 
الى ان البطاقة املسبقة الدفع 
التجاري  البنك  الصادرة عن 
الكويتي تعد إضافة جديدة إلى 
مجموعة بطاقات »التجاري« 
والتي يتعني أن تكون لدى كل 
فرد نظرا ملا قد يعود بالنفع 
على الكثير من حامليها حيث 
ميكنهم من خالل هذه البطاقات 
التحكم ف���ي عمليات اإلنفاق 

لديهم وكذلك لدى أبنائهم.
 وب���ني ان البنك التجاري 
الكويت���ي ق���ام بإضفاء قيمة 
مضافة إلى هذه البطاقة وذلك 
من خالل اخلصومات احلصرية 
املقدمة لعمالئه خالل األسابيع 
الس���تة األولى عل���ى بعض 

حلل ت��ق���ري��ر 
 » ل لش�������ا ا «
ألس�ب����وعي  ا
الن��ت����ائ�����ج 
النصفية  املالي���ة  والبيان���ات 
لبنك الكويت الوطني، مش���يرا 
إلى حتقيق البنك أرباحا صافية، 
بلغت، بعد خصم حصة مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي والزكاة، 
نحو 145.9 مليون دينار، وهي 
ارباح اعلى من مستوى مثيلتها، 
في النصف األول من عام 2009، 
والبالغة نحو 126.8 مليون دينار، 
بنحو 19.1 مليون دينار وبنسبة 

ارتفاع تقارب %15.1.
التقرير أهم أسباب  وارجع 
ارتف���اع، ربحي���ة البن���ك، الى 
انخفاض مجموعة املخصصات 
وخس���ائر انخف���اض قيم���ة 
اس���تثمارات في أوراق مالية، 
حي���ث بلغت نح���و 13 مليون 
دينار في يونيو 2010، مقارنة 
مبخصصات وخسائر انخفاض 
قيمة استثمارات في أوراق مالية 
بلغت قيمتها نحو 45.9 مليون 
دينار في نهاية الفترة ذاتها من 
العام املاض���ي، أي إن التراجع 
في املخصصات بلغ نحو 32.9 

مليون دينار أي نحو 71.6%، مبا 
يعنيه ذلك من حتس���ن نوعية 
االيرادات. وحقق البنك ارتفاعا 
في صاف���ي اتع���اب وعموالت 
بنحو 1.3 ملي���ون دينار حيث 
بلغت نحو 50.2 مليون دينار 
في يونيو عام 2010، مقارنة مبا 
قيمته 48.9 مليون دينار للفترة 
ذاتها من العام الس���ابق، بينما 
تراجع صافي ارباح استثمارات 
ف���ي أوراق مالية بنحو %85.7 
حيث بلغ نحو 1.5 مليون دينار 
في يونيو عام 2010، مقارنة مبا 
قيمته 10.2 ماليني دينار للفترة 
ذاتها من العام السابق، وتراجع 
التعامالت  ارباح  ايضا، صافي 
بالعمالت االجنبية بنحو %35.7 
حيث بلغت 10.6 ماليني دينار 
في يونيو ع���ام 2010، مع 16.5 
مليون دينار، في الفترة نفسها 

من العام السابق.
وق���ال ان مصروفات ادارية 
قد تراجعت بنحو 34.7% حيث 
بلغت نحو 29.2 مليون دينار 
في يونيو ع���ام 2010، مقارنة 
بنحو 44.7 مليون دينار للفترة 
نفسها من العام السابق، بينما 
ارتفع كل من مخصص استهالك 

أعلن بيت التمويل الكويتي )بيتك( عن 
قيامه بالتعاون مع ماستركارد العاملية امتيازا 
حصريا حلاملي بطاقات ماستركارد »بيتك« 
املسافرين إلى لندن عبر منح بطاقة دخول 
كبار الش���خصيات في مجمع »ويستفيلد 
لندن« الذي يعد من اكبر وأشهر املجمعات 
البريطانية واحلصول على  العاصمة  في 
خصومات حتى 25% على مشترياتهم، وذلك 
كأول بنك يتيح لشريحة من عمالئه هذه 

امليزة املستمرة خالل عام 2010.
وفي ه���ذا الصدد، قال مس���اعد املدير 
الع���ام للقطاع املصرفي في »بيتك« محمد 
ناصر الفوزان: »س���يحظى حاملو بطاقة 
ماستركارد بيتك � عند تقدمي بطاقتهم إلى 

مكتب املساعدة الشخصية »كونسييرج« 
في مدخل مجمع ويستفيلد لندن للتسوق، 
بفرصة احلصول على بطاقة دخول كبار 
الش���خصيات في مجمع ويستفيلد لندن 
والتي تؤهلهم لالس���تفادة من خصومات 
تصل حتى 25% لدى جميع محالت التسوق 
في املجمع«، مشيرا إلى ان بيتك يستهدف 
تقدمي ميزة مهمة وفريدة لعمالئه خاصة 
في موسم الس���فر واإلجازات حيث يقبل 
الكثيرون على زيارة لندن والتس���وق في 

مجمعاتها التجارية الكبرى. 
وأض���اف: »تعتبر لندن مقصدا للكثير 
م���ن الكويتيني، لذا يس���عدنا أن نتعاون 
مع ماس���تركارد لتقدمي بطاقة دخول كبار 

الش���خصيات في مجمع ويستفيلد لندن 
إلى عمالئنا، والتي تتيح لهم االس���تمتاع 
بتجربة تسوق ال تنسى في لندن، ويأتي 
هذا العرض دليال على التزامنا الدائم بتقدمي 
أفضل اخلدمات املبتكرة والفاخرة إلى حاملي 

بطاقات ماستر كارد � بيتك«.
من جهت���ه، ق���ال نائ���ب الرئيس في 
ماستركارد العاملية � الكويت سوميت ميتال: 
»نحن سعداء لتقدمي امتياز بطاقة دخول 
كبار الشخصيات في مجمع ويستفيلد لندن 
إلى حاملي بطاقات ماستركارد بيتك لفترة 
مميزة. وقد مت تطوير هذا العرض الفريد 
آخذين بعني االعتبار اهتمامات التس���وق 

لدى املسافرين الكويتيني«.

العروض احلصرية  من هذه 
املميزة املقدمة حلاملي بطاقات 

التجاري املسبقة الدفع.
وسوف يقوم البنك بإجراء 
س���حب كبير وتق���دمي هدايا 
من منتج���ات آبل إلى العمالء 
الذين يقومون بالتسوق في 
محالت ديجيتز خالل احلملة 

التسويقية.
وأكد املديهيم أن البنك رصد 
العديد م���ن املفاجآت الكبيرة 
واملدهشة غير املسبوقة للعمالء 
أصحاب هذه البطاقة، مشيرا 
ال���ى أن البنك التجاري يقوم 
بالتعاون مع محالت »ديجيتز« 
من خالل عالقات إستراتيجية 
طويل���ة األجل وذل���ك بهدف 
حتقيق الرضا التام للعمالء، 
حيث سينظم البنك حملة على 
مدار ستة أسابيع ملدة 4 أيام 

من كل أسبوع )من األربعاء إلى 
السبت(، وسوف يتم خالل كل 
أسبوع تقدمي منتجات »آبل« 
بأسعار خاصة ومميزة حلاملي 
بطاقات التجاري املسبقة الدفع. 
من جهة أخرى، سيجري البنك 
اليوم الس���حب على »حساب 
الش���هري« لعمالئه،  النجمة 
والذي يجري في أول أحد من 
كل ش���هر، حيث تكون هناك 
81 فرصة للفوز لعمالء البنك 
التجاري املش���اركني بحساب 
النجم���ة لربح 100 ألف دينار 
كجائزة أولى، وتتوزع اجلوائز 
الثمانون عل���ى النحو اآلتي: 
اجلائزة من الثانية إلى الواحد 
والعشرين قيمتها 1000 دينار، 
واجلائزة من الثاني والعشرين 
الواحد والثمانني قيمتها  إلى 

500 دينار.

للفترة نفسها من العام الفائت. 
ولفتت البيان���ات املالية للبنك 
إلى أن إجمال���ي موجوداته قد 
سجل تراجعا، بلغ قدره 367.6 
مليون دينار أي ما نسبته %2.8 
ليصل الى نحو 12539.7 مليون 
دينار، مقاب���ل 12907.3 مليون 
دينار في نهاية ديسمبر 2009، 
بينما حقق ارتفاعا بنحو 425.5 
مليون دينار، أي بنس���بة منو 
بلغت 3.5%، عن���د املقارنة مبا 
كان علي���ه ذل���ك االجمالي، في 
النصف األول م���ن عام 2009، 
أما بالنس���بة حملفظة قروض 
وسلفيات العمالء، والتي تشكل 
أكبر مس���اهمة في موجودات 
البنك، فقد سجلت تراجعا، بلغت 
نسبته 1.2% وقيمته 94.9 مليون 
دينار، ليصل بإجمالي احملفظة 
الى 7722.2 مليون دينار )%61.6 
من اجمالي املوجودات( مقابل 
7817.1 مليون دينار )60.6% من 
إجمالي املوجودات(، في ديسمبر 
2009. بينم���ا ارتفعت محفظة 
العمالء عن  قروض وسلفيات 
مستواها للفترة نفسها من عام 
2009، بنح���و 6.4%، أي 463.1 
مليون دين���ار، حيث كانت قد 

بلغ���ت حينها نح���و 7259.0 
مليون دينار )59.9% من اجمالي 

املوجودات(.
أو املوج���ودات احلكومي���ة 
)سندات واذونات( فقد سجلت 
ارتفاعا، بلغت نس���بته %18.6، 
لتصل إلى 814.7 مليون دينار 
)6.5% م���ن إجمالي املوجودات 
مقابل 687.2 مليون دينار )%5.3 
من اجمالي املوجودات(، في نهاية 
العام الفائت 2009، بينما كانت 
تلك املوجودات قد سجلت ارتفاعا 
بنحو 18%، مقارنة مبا كانت عليه 
في نهاية يونيو 2009، إذ بلغت 
حينها 690.2 مليون دينار )%5.7 

من اجمالي املوجودات(.
من جهة ثانية ذكر التقرير 
تراجع بند نقد والودائع قصيرة 
األجل بنحو 500.1 مليون دينار، 
أي ما نسبته 30.8% ليصل إلى 
1122.1 مليون دينار في يونيو 
ع���ام 2010، بعد ان كان 1622.2 
مليون دينار )12.6% من إجمالي 
املوجودات(، في ديسمبر 2009، 
في ح���ني انخف���ض حجم تلك 
الودائع بنحو 1%، عند املقارنة 
مع يوني���و 2009. أو ما يعادل 

11.8 مليون دينار.

16.5 مليار دينار إيرادات نفطية محتملة
للسنة الحالية بزيادة 7.9 مليارات دينار

تناول »الشال« حتليل البيانات املالية للثلث 
ــنة املالية احلالية 2010ـ  2011،  االول من الس
ومازالت اسعار النفط متماسكة، وبلغ معدل 
سعر برميل النفط الكويتي ملعظم شهر يوليو 
ــو 70.4 دوالرا بانخفاض بلغ نحو -1.7  نح
دوالر للبرميل عن معدل شهر يونيو البالغ 
نحو 72.1 دوالرا للبرميل، ومعه بلغ معدل سعر 
برميل النفط الكويتي للثلث االول من السنة 
احلالية نحو 75.5 دوالرا بزيادة بلغت نحو 
32.5 دوالرا للبرميل اي ما نسبته 75.6% عن 
السعر االفتراضي اجلديد املقدر في املوازنة 
احلالية والبالغ 43 دوالرا للبرميل ويزيد بنحو 
15.4 دوالرا للبرميل اي ما نسبته 25.6% عن 
معدل سعر برميل النفط الكويتي للثلث االول 
من السنة املالية املاضية والبالغ 60.1 دوالرا 
للبرميل، وكان معدل شهر يوليو 2009 من 
السنة املالية املاضية قد بلغ نحو 65.9 دوالرا 
للبرميل وهو ايضا يزيد بنحو 6.8 دوالرات 
ــبته 9.9% عن معدل سعر برميل  اي مبا نس
النفط الكويتي للسنة املالية املاضية 2009 ـ 
2010 والبالغ 68.7 دوالرا للبرميل، وللتذكير 
ــهر يوليو 2008 اعلى  ــجل معدل ش فقد س
ــعر برميل النفط الكويتي  معدل قياسي لس

ببلوغه 130.2 دوالرا للبرميل. وذكر التقرير 
انه يفترض ان تكون الكويت قد حققت ايرادات 
نفطية خالل الثلث االول مبا قيمته 5.5 مليارات 
دينار تقريبا، واذا افترضنا استمرار مستويي 
االنتاج واالسعار على حاليهماـ  وهو افتراض 
في جانب االسعار على االقل ال عالقة له بالواقع 
ــغ قيمة االيرادات  ــإن من املتوقع ان تبل ـ ف
النفطية احملتملة ملجمل السنة املالية احلالية 
نحو 16.5 مليار دينار، وهي قيمة اعلى بنحو 
7.9 مليارات دينار عن قيمة االيرادات النفطية 
املقدرة في املوازنة البالغة نحو 8.6 مليارات 
دينار، ومع اضافة نحو 1.1 مليار دينار ايرادات 
ــرادات املوازنة  ــتبلغ جملة اي غير نفطية س
للسنة املالية احلالية نحو 17.6 مليار دينار، 
ــة هذا الرقم باعتمادات املصروفات  ومبقارن
)بعد التعديل( البالغة نحو 16.310 مليار دينار 
ستكون النتيجة حتقيق فائض افتراضي في 
املوازنة بحدود 1.3 مليار دينار ملجمل السنة 
ــتطيع اجلزم  املالية 2010 ـ 2011، لكن ما نس
ــتمرار حتقق الفائض، لكنه مجرد  به هو اس
ــتوى االسعار خالل  افتراض حسابي ومس
ــنة املاليةـ  8 اشهرـ  هو ما  ما تبقى من الس

سيقرر حجم هذا الفائض.

استشرى الفساد وانتشر
قال تقرير »الشال«: ال يبدو أن أحدا في الكويت يعترض 
على ان الفساد أصبح ظاهرة وبائية، بدءا من صاحب السمو 
األمير وحديثه عن فساد البلدية، مرورا مبا ذكره نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية وانتهاء باجتماع مجلس 
الوزراء األخير، برئاسة النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، 
وجهود جلانه إلقرار التشريعات الضرورية، مثل الذمة املالية 
وحماية املبلغني وحرية تداول املعلومات وقواعد السلوك في 
اخلدمة املدنية.. الخ، مبا يفي مبتطلبات االتفاقات الدولية 
بهذا الشأن، ومع األهمية القصوى لتوفير بنية تشريعية 
مناس����بة ملواجهة الفساد، إال انها مجرد خطوة على طريق 
طوي����ل يحتاج الى مراجعة وتق����ومي حقيقيني ألداء فرعي 
السلطة اآلخرين أو س����رعة األحكام القضائية وسالمتها، 
وقدسية التنفيذ لألحكام والغيرة على ممتلكات الدولة من 
قبل السلطة التنفيذية، إن محاربة الفساد معركة، والفاسدون 
أصحاب نفوذ ولديهم وس����ائلهم في إفراغ التشريعات من 
محتواها، ومواجهتهم تتطلب حتويل مواجهة الفساد الى 
عقيدة مجتمعية صلبة، تتكاتف جهود سلطات الدولة الثالث 

ومنظمات املجتمع املدني واإلعالم لنبذها.
وأضاف انه في أيامنا احلالية هناك قضيتان حاضرتان 
حول صالبة مواجهة الفساد، األولى: تلك التي جنحت فيها 
الواليات املتحدة األميركي����ة في تغيير القوانني املصرفية 
احلمائية السويس����رية للكشف عن حتويالت ألكثر من 4 
آالف حساب ملواطنني أميركان في مصرف سويسري لدى 
احلكوم����ة األميركية كان هناك ش����ك ف����ي تهربهم من دفع 
ضرائبهم املس����تحقة خلزينة الدول����ة األميركية، والثاني، 
جتربة احلكومة األميركية مع التس����رب النفطي في خليج 
املكسيك وضد الشركة الوطنية ألقرب حلفائها االستراتيجيني 
� بريطانيا � مبا أجبر شركة »بريتش بتروليوم« على رصد 
20 مليار دوالر وبتكلفة إجمالية مقدرة بحدود 32.2 مليار 
دوالر لتعويض الدولة األميركية ومواطنيها ألن هناك شكا 

بإهمالها إجراءات السالمة لتحقيق املزيد من األرباح.

منتجات »آبل« املتوافرة مبحالت 
»ديجيتز« بالكويت وذلك في 
كل من مارين���ا مول والكوت 
وغاليريا واجلامعة األميركية 
)AUK( وجامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيا )GUST(، حيث 
يس���تطيع كل فرد االستفادة 

املباني واملعدات بنحو %23.6، 
ومصروفات موظفني بنحو %6.6 
مقارنة بالفترة عينها من العام 
السابق. واشار التقرير الى ان 
صافي ايرادات الفوائد للبنك قد 
تراجعت، بنحو 7.1%، اي نحو 
13.7 مليون دينار نتيجة تراجع 
اجمالي اي���رادات الفوائد بنحو 
14.9% اي ما يعادل 43.1 ماليني 
دينار، وهو تراج���ع أعلى من 
تراجع مصروفات الفوائد الذي 
بلغ نحو 29.4 مليون دينار اي 
نحو 30.7%، تقريبا. وقد تراجع 
صافي هامش الفائدة بنحو طفيف 
)الفرق بني نسبة الفائدة احملصلة 
والفائدة املدفوعة( وصوال الى 
نحو 3.4%، في النصف األول من 
ع���ام 2010، مقارنة بنحو %3.8 

علي املديهيم

محمد الفوزان 

م. طالل القحطاني

تقـرير


