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»الوطني«: تراجع مجموع اإلنفاق الحكومي بنسبة 38٪ ليصل إلى 11.3 مليار دينار

أشار بنك الكويت الوطني في موجزه االقتصادي 
األخير حول املالية العامة للكويت إلى ان احلس���اب 
اخلتامي الصادر مؤخرا عن وزارة املالية عن الس���نة 
املالية 2010/2009 أظهر أن الكويت سجلت فائضا في 
امليزانية للعام ال���� 11 على التوالي، وقد بلغ الفائض 
6.4 مليارات دين���ار، مقارنة بفائض قدره 2.7 مليار 

دينار في السنة املالية 2009/2008.
وانخفضت العائدات بنسبة 16% بسبب انخفاض 
أسعار النفط وخفض اإلنتاج في العام املاضي، ولكنها 
بقيت تشكل 219% من أرقام امليزانية املعتمدة، بينما 
تراجعت املصروفات بنسبة 38% ولكنها بقيت تشكل 
93% من املبلغ املعتمد في امليزانية، وقد تفاقم التراجع 
الكبير في اإلنفاق بس���بب إجراء حتويل خاص كبير 
)للتأمين���ات االجتماعية( في العام الس���ابق، ولفت 
»الوطني« الى انه إذا ما استثنينا هذا العامل اخلاص، 
يكون اإلنفاق قد تراجع بنس���بة 12%، كما انخفضت 
املصروفات احملفزة للطلب، وهي فئات اإلنفاق التي 
تدفع الطلب احمللي، بنسبة طفيفة عن العام املاضي 

قدرها -%1.
والحظ »الوطني« أن اإليرادات النفطية بلغت 16.6 
ملي���ار دينار، أي أقل بنس���بة 16% من العام املاضي، 
وبلغ معدل س���عر برميل النفط اخلام الكويتي 68.3 
دوالرا للبرميل في هذه الفترة مقارنة بس���عر 78.5 
دوالرا للفترة نفسها من العام املاضي، كما انخفضت 
أيضا معدالت اإلنتاج، ومع ذلك، فقد جاءت اإليرادات 
النفطية أعلى بنسبة 240% من امليزانية املعتمدة التي 

افترضت سعر 35 دوالرا للبرميل الواحد.
وبلغ���ت اإليرادات غير النفطي���ة 1.1 مليار دينار، 
بانخفاض قدره 15% عن العام املاضي، وأشار »الوطني« 
الى ان التراجع في النش���اط االقتصادي خالل السنة 
املالية 2010/2009 كان���ت له ارتداداته على اإليرادات 
احلكومية غير النفطية، الس���يما خالل األرباع ال� 3 
األولى من السنة املالية، وكان لبند »اإليرادات املتفرقة« 
التي تراجع���ت بواقع 188 مليون دينار )44%( الدور 
األكبر في هذا التراج���ع، ولوال ذلك لبقيت اإليرادات 

غير النفطية على حالها مثل العام الفائت.
ولفت »الوطني« إلى أن ضرائب الشركات تراجعت 
بنس���بة 42% )33 مليون دينار( عما كانت عليه في 
الس���نة املالية 2009/2008، إذ بلغ���ت 55% فقط من 
امليزانية مقارنة مبعدلها التاريخي البالغ 143%، وفي 
الوقت نفس���ه، تراجعت »الرسوم العقارية« بنسبة 
10.3% وبلغت 58% من امليزانية مقارنة مبعدل نسبته 
113%، وعكست هذه التراجعات ضعفا في قطاع األعمال 

وأرباح الشركات وتباطؤا في النشاط العقاري.
وانخفضت أيضا »الرسوم والضرائب اجلمركية« 
بنس���بة 11% )24 مليون دينار( بس���بب التباطؤ في 
النش���اط التجاري، ومن ناحية أخرى، حافظ القطاع 
االستهالكي على موقعه بشكل جيد نسبيا خالل فترة 
التباطؤ، حيث ش���هدت »اإليرادات اخلدمية« ارتفاعا 

بنسبة 9% )48 مليون دينار(.
من جهة ثانية، الحظ »الوطني« أن مجموع اإلنفاق 
بلغ 11.3 مليار دينار، بتراجع نس���بته 38% عن العام 

املاضي محققا نسبة 93% من امليزانية املعتمدة، وعلى 
نحو ينسجم مع معدله التاريخي، ويشكل غياب التحويل 
الكبير للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية %78 

من التراجع في اإلنفاق لهذا العام.
كما شهد الباب الثاني املتعلق ب� »السلع واخلدمات« 
تراجعا كبيرا بنسبة 28% )830 مليون دينار( عن العام 
املاضي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار 
الوقود، وانخفض اإلنفاق في الباب الرابع، »املشاريع 
والصيانة واستمالكات األراضي« مبقدار 277 مليون 

دينار، أو ما يعادل 20% عن العام املاضي.
وأش���ار »الوطني« الى أن الكويت لم تقم بزيادة 
اإلنفاق أو ل���م يكن لديها إنفاق حتفي���زي في العام 
2010/2009، ورغ���م ذلك، فإن اإلنفاق على هذا الباب، 
والذي ش���كل 85% من امليزانية في نهاية العام، يبدو 
جي���دا مقارنة مبعدله التاريخي الذي تبلغ نس���بته 

الفعلية 76% من امليزانية.
وقال »الوطني« انه باستثناء كل فئات اإلنفاق التي 
ال تؤثر على الطلب احمللي، مثل التحويالت واإلنفاق 
على املعدات العس���كرية وتكلفة الوقود املس���تخدم 
في توليد الطاقة )والبال���غ 1.6 مليار دينار(، تكون 
املصروفات احملفزة للطلب احمللي والتي لها أثر أكبر 
على النمو االقتصادي، ق���د بقيت على حالها تقريبا 

مقارنة بالعام املاضي.
وتوقع »الوطني« ان ينمو هذا النوع من الصرف 
ف���ي العام احلالي )امليزانية احلالية تش���ير الى منو 

قدره %15(.

اإليرادات النفطية بلغت 16.6 مليار دينار بنسبة تراجع 16٪ عن العام الماضي 
مقابل 1.1 مليار دينار لإليرادات غير النفطية
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6.4 مليارات دينار الفائض في ميزانية عام 2010/2009 ليُعد الحادي عشر على التوالي

أبرار الشمري  فيصل البصيري جمال اخلليفي 

.. والبنك يوّقع مع »نفط الكويت« 
اتفاقية البطاقات المسبقة الدفع 

اعلن بنك الكويت الوطني وشركة نفط 
الكويت عن توقيع اتفاقية خاصة بالبطاقات 
املسبقة الدفع يتولى مبوجبها البنك إصدار 
هذه البطاقات لصالح الشركة التي تستخدمها 
بدورها في عمليات تكرمي موظفي الشركة 
ممن أمض����وا فترات خدم����ة طويلة، حيث 
تقدم الشركة باقة خاصة لهم ومنها تسليم 

البطاقات عن طريق البنوك.
واوضح بن����ك الكويت الوطني في بيان 
صحافي أن ش����ركة نفط الكويت كانت قد 
طرحت مناقصة خاصة للبطاقات املسبقة 
الدفع في منتصف يوليو املاضي ودعت البنوك 
احمللية للمشاركة فيها، مشيرا الى انه رغم 
املنافسة الشديدة، متكن بنك الكويت الوطني، 
بفضل سجل عالقاته التجارية الوثيقة مع 
كبريات الشركات الوطنية العاملة في صناعة 
النف����ط والبتروكيماوي����ات، ومتيزه بباقة 
العرض اخلاصة لشركة نفط الكويت الذي 
قدمه مبزايا تنافسية جلهة تلبية املتطلبات 

املدرجة في املناقصة من الفوز بها. 
وبهذه املناسبة، قال املدير التنفيذي لقطاع 
النفط والبتروكيماويات، سعود القمالس: إن 
الفضل في فوز بنك الكويت الوطني مبناقصة 
شركة نفط الكويت يرجع بالدرجة األولى 

إلى ما تتميز به بطاقات »الوطني« املسبقة 
الدفع من مرونة تتيح تلبية متطلبات هذه 

املناقصة على النحو األمثل.
 وأضاف:« إن فوز الوطني مبناقصة اصدار 
البطاقات املسبقة الدفع اخلاصة بشركة نفط 
الكويت يأتي مبثابة تأكيد جديد على قدرة 
بنك الكويت الوطني عل���ى االرتقاء الدائم 
بخدماته املصرفية املتطورة للشركات والتي 
حتظى بأعلى مستويات الرضى واالستحسان 
من جانب العمالء ملا توفره لهم من مرونة 

ودعم في أنشطتهم التجارية«.
واكد أن توقيع ه���ذه االتفاقية بني بنك 
الكويت الوطني وش���ركة نفط الكويت من 
شأنه أن يسهم في تعزيز العالقات ذات الفائدة 
املشتركة القائمة بني »الوطني« وشركة نفط 
الكويت وشركات النفط الوطنية األخرى. 
اجلدير بالذكر أن البطاقات املسبقة الدفع 
تتمي���ز بكونها مقبولة عامليا لدى أكثر من 
200 بل���د ومنطقة، ع���الوة على أن حاملي 
بطاقات الوطني املسبقة الدفع يستفيدون 
أيضا من الع���روض اخلاصة التي يوفرها 
لهم بنك الكويت الوطني عبر شبكة شركائه 
التجاريني من أه���م العالمات التجارية في 

الكويت.

ماثيو جون يتسلم جائزة »النجمة«

»بيتك«: 10.3 ماليين دينار إجمالي »العيادي« 
واإلقبال على فئة الـ 5 دنانير

»التجاري« يعلن فوز ماثيو جون 
بجائزة الـ 100 ألف دينار

أعل����ن البنك التجاري الكويتي عن فوز ماثيو جون 
بجائزة ال� 100 ألف دينار، في السحب الشهري حلساب 
النجمة، الذي أقيم في املقر الرئيس����ي للبنك بحضور 

ممثلي وزارتي الداخلية، والتجارة والصناعة. 
وبهذه املناسبة أعرب ماثيو عن سعادته بهذا الفوز 
لدى استقباله، مشيرا الى أنه يشعر بالراحة للمعاملة 
اجليدة التي يلقاها من موظفي فرعه باستمرار، وأكد أن 
البنك التجاري أصبح يعني له الكثير السيما بعد أن فاز 
باجلائزة وأصبح قادرا على حتقيق الكثير من أحالمه. 

وأشار إلى أن الشعور بالفوز يعطيه الدافع إليداع املزيد 
من املبالغ في حساب النجمة، وبالتالي احلصول على 
فرصة أكبر للفوز في السحوبات القادمة التي جتري أول 
يوم أحد من كل شهر. وقال انه سيحتفظ بجزء من قيمة 
اجلائزة في حساب النجمة بانتظار فرصة أخرى. وقد 
استقبل كل من املدير العام )بالوكالة( � قطاع اخلدمات 
املصرفية لألفراد سيمون كليمنتس، واملدير اإلقليمي ان 
جي ناير ومدير فرع شرق األحمدي عثمان القناعي الفائز 

ماثيو جون مقدمني له التهنئة وشيك اجلائزة.

 قال مدير إدارة الفروع بالوكالة 
في بيت التمويل الكويتي )بيتك( 
جمال إبراهيم اخلليفي، ان »بيتك« 
اس����تعد قبل فترة ملواجهة زيادة 
الطلب املتوق����ع على أوراق النقد 
اجلديدة )العيادي( مبناسبة عيد 
الفطر املبارك والتي يفضل العمالء 
م����ن مختلف الش����رائح واملراحل 
العمرية، صرفها خالل هذه املناسبة، 
وذلك بتوفير مبالغ كافية من هذه 
األوراق النقدية، مش����يرا في هذا 
الصدد إلى أن املبالغ التي مت سحبها 
في شبكة فروعه التي تضم 52 فرعا 
و38 قسما للسيدات بلغت عشرة 

ماليني وثالثمائة ألف دينار.
وأضاف اخلليفي في تصريح 
صحافي ان استعدادات شبكة فروع 
»بيت����ك« لم تتوق����ف عند توفير 
أوراق النق����د اجلديدة فحس����ب، 
بل امتدت هذه االس����تعدادات إلى 
توفير احللول واآلليات التنظيمية 
التي تكفل حص����ول العمالء على 
ما يريدون بيسر ومرونة تفاديا 
لالزدحام وتقليل فترات االنتظار 
باالس����تعانة بالتقنية املصرفية 
املتطورة وزي����ادة عدد املوظفني، 
حرصا على راحة العمالء وإتاحة 
الفرصة لهم لالستمتاع بأوقاتهم 

في هذه املناسبة السعيدة.
وأش����ار إلى أن فروع »بيتك« 
شهدت زيادة ملحوظة في الطلب 

التي حتتاجه����ا فروع  النقدي����ة 
السيدات، مش����يرة إلى أن املبالغ 
التي مت توفيرها للفرع الذي تعمل 
فيه سحبت بالكامل في ظل الطلب 
الكثيف من شريحة السيدات سواء 
من عميالت البنك وكذلك األخريات 
الالت����ي طلنب اخلدمة من أقس����ام 

السيدات في »بيتك«.
وأشارت إلى أن إدارة املنطقة 
األولى اتبعت أس����لوبا مميزا في 
خدمة العميالت بتسجيلها طلباتهن 
من الكميات والفئات التي أردنها 
وجتهيزها ثم االتصال بهن لتسلمها 
قبيل العيد بعد أن الحظنا زخما 
في الطلب قبل بدء العطلة بأكثر 
من أسبوع، الفتة إلى أن السيدات 
كن يرغنب أكثر في احلصول على 
الفئات الصغيرة السيما اخلمسة 

دنانير والدينار.
وكان »بيتك« ق����د وفر مبالغ 
أخرى أيضا من خ����الل ماكينات 
الصرف اآللي املنتشرة في فروعه 
وفي املناط����ق التجارية احليوية 
حيث ح����رص عل����ى تعبئة هذه 
املاكينات باملبالغ النقدية ومتابعتها 
تالفي����ا حلدوث أي مش����اكل، كما 
ظلت أكثر م����ن 160 خدمة متاحة 
عبر موقع »بيت����ك« االلكتروني، 
واستمر مركز االتصال يعمل على 
إلى خدمات  الساعة، إضافة  مدار 

»بيتك« الهاتفية.

ملعايدة أفراد األس����رة، مشيرا إلى 
أن الالفت هو الطلب غير املسبوق 
على فئتي الدينار واخلمسة دنانير 
ألمور قد تتعلق بتوزيع الصدقات 
خارج األهل واألقارب إلشاعة الفرحة 

في نفوس احملتاجني.
االستعدادات ذاتها وقبل بداية 
عطلة العيد بفترة كافية، اتخذت 
أيضا في أقس����ام السيدات داخل 
فروع »بيتك« لالستجابة لطلبات 
العميالت على األوراق النقدية في 
أجواء من اخلصوصية والسرعة في 
تقدمي اخلدمة، وفي هذا اخلصوص، 
قال����ت كاتب مصرف����ي أول بفرع 
التابع للمنطقة األولى،  األندلس 
أبرار الش����مري ان »بيتك« أبدى 
مرونة كبيرة ف����ي توفير املبالغ 

الطلب الذي أخذ في االعتبار منذ 
البداية«، مشيرا إلى أن املبالغ التي 
تخصص لهذه املناسبة تتزايد من 
عام آلخر ملواكبة الطلب الناجت عن 
تزايد اإلنفاق األسري والتسابق على 
فعل اخلير في هذه املناسبة انسجاما 
مع التقاليد الدينية واالجتماعية، 
في ذات الوقت ثمة اعتبارات تؤخذ 
في احلسبان عند توزيع تلك املبالغ 
على الفروع أهمها الكثافة السكانية 
في املنطقة التي يغطيها الفرع وفق 

متابعات مستمرة. 
من جهته، قال صراف أول بالفرع 
الرئيسي ل� »بيتك« فيصل البصيري 
ان إجازة عيد الفطر الطويلة نسبيا 
هذا العام شهدت إقباال كثيفا على 
س����حب األوراق النقدية اجلديدة 

على العمالت اجلديدة، حيث يتميز 
البنك بإتاحة هذه اخلدمة لعموم 
اجلمهور الراغبني في االستفادة منها 
خالل أيام عيد الفطر وال نشترط 
وجود حساب لهم لدى البنك، كما 
مت دعم اجلمعيات التعاونية مبدها 
باملبالغ النقدية التي طلبتها ليستفيد 
منها مساهموها وأسرهم وتخفيف 
الضغوط عن الفروع، وانطالقا من 
دور »بيتك« االجتماعي الذي يظل 
حاضرا في مختلف املناسبات خلدمة 

جميع مؤسسات املجتمع.
واوضح انه: »في الوقت الذي 
حرصنا فيه على توفير مبالغ كافية 
من مختلف الفئات النقدية، الحظنا 
ارتفاعا في الطل����ب على األوراق 
النقدية الصغيرة بشكل خاص وهو 

تجاوبًا مع الطلب المتزايد على األوراق النقدية

أعلنت شركة دانة غاز عن 
اكش����اف جديد للغاز في دلتا 
النيل مبصر، وقالت الشركة في 
بيان صحافي ان البئر اجلديدة 
املكتشفة تقع »جنوب أبوالنجا- 
1« في قطاع غرب املنزلة، حيث 
مت التوصل إلى عمق يبلغ 7.2 
و12.6 مترا في طبقتي أبوماضي 
العلوية والسفلية على التوالي، 
كذلك 4.8 امتار في طبقة كفر 

الشيخ.
الفحوصات  واوضحت أن 
على عمق 12 مت����را في طبقة 
أبوماضي السفلى اشارت الى 

وجود دالئ����ل انتاج مبعدالت تبلغ 19.4 مليون 
قدم مكعبة من الغاز يوميا، باالضافة إلى 1160 

برميال من املكثفات املصاحبة يوميا.
ويعتبر هذا االكتشاف اجلديد الرابع لشركة 
دانة غاز في مصر خالل العام احلالي، إذ أعلنت 
الشركة من قبل عن اكتشاف حقول »البنسية1« 

و»جنوب فارسكور1« و»ورد الدلتا1«.
كما دلت عمليات التقييم األولية على ان حجم 
االحتياطيات القابلة لالس����تخراج تتراوح بني 
50 و90 ملي����ار قدم مكعبة و1-2 مليون برميل 
من املكثفات املصاحبة. وسيتم تقييم اكتشاف 
»جنوب أبو النجا- 1« وعليه سوف تتم دراسة 

خيارات التقييم.
وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لشركة 
»دانة غاز« أحمد العربيد: »يستمر فريق استكشاف 
دانة غ����از في مصر في حتقي����ق نتائج جيدة. 

ويس����رنا أن هذه البئر أثبتت 
جناحنا من خالل حتقيق نتائج 

جيدة«. 
وأضاف: »إن قدرة دانة غاز 
مصر على ربط االكتش����افات 
اجلديدة في فترة زمنية قصيرة 
قد ساهمت في زيادة حجم انتاج 

الشركة هذا العام«.
م����ن جهت����ه، ق����ال رئيس 
شركة دانة غاز مصر د.هاني 
الش����رقاوي: »يأتي اكتشاف 
أب����و النجا-1  بئ����ر جن����وب 
الش����ركة  ليعزز احتياطيات 
من املنتجات الهيدروكربونية، 
والتطوير السريع حلقول شراباص وفاراسكور 
ق����د أدى الى زيادة في مع����دالت اإلنتاج، والتي 
بدأت بالتزايد خالل السنوات الثالث املاضية«، 
مضيفا: »وإنه ملن دواعي سرورنا أن تثمر جهود 
فريق االستكشاف للتعرف على مناطق خصبة 
للحفر، واحلصول على نتائج مثمرة من خالل 

برنامج احلفر الفعال«.
من جهة اخرى، اعلنت الشركة دانة غاز عن 
بدء اإلنتاج من حقول »شرباص« و»فارسكور« من 
خالل مصنع الوسطاني للغاز ابتداء من أغسطس 
املاضي، ليصل بذلك إجمالي إنتاج دانة غاز في 
مصر إلى 230 مليون قدم مكعبة و7000 برميل 
يوميا م����ن املكثفات املصاحبة والغاز الطبيعي 
املسال. والذي يعادل 45.500 برميل يوميا من 
النفط املكافئ، أي بزيادة 20% من حجم اإلنتاج 

في بداية العام احلالي.

»الشامل القابضة«: انتخاب عضوين 
مكملين لمجلس اإلدارة

»دانة« تعلن عن اكتشاف جديد للغاز 
في دلتا النيل بمصر 

محمود فاروق 
عق����دت اجلمعي����ة العمومية العادية لش����ركة 
الشامل الدولية القابضة أمس وأقرت املوافقة على 
اس����تقالة رئيس مجل����س اإلدارة والعضو املنتدب 
مثنى عبدالوهاب الصالح ودالل مرزوق الدوسري 
وانتخاب عضوين مكملني ملجلس اإلدارة هما شركة 
أموال الدولية لالستثمار وش����ركة موارد للتجارة 

العامة واملقاوالت.
وكانت الشركة قد وقعت مؤخرا من خالل فرعها 
املسجل في إمارة أبوظبي على عقد مناقصة حازت 

عليها مع شركة أبوظبي للخدمات العامة »مساندة« 
وذلك لتقدمي خدمات السياحة  والسفر لستة دوائر 
وهيئات حكومية حتت رعاية »مساندة« حيث تتلخص 
تلك اخلدمات في اصدار تذاكر السفر، حجز الفنادق، 
تأجير الس����يارات علما  بأن مدة املناقصة هي ثالث 
سنوات ونصف السنة تشتمل على فترة جتريبية 
مدتها ستة أشهر وال ميكن حتديد قيمة املناقصة نظرا 
ألنه����ا تعتمد على طلبات تلك اجلهات من اخلدمات 
السابق ذكرها، مع العلم بأن سريان هذا التعاقد بدأ 

في  منتصف شهر مارس املاضي.

عموميتها أقرت استقالة »الصالح« و»الدوسري«

تدشن اإلنتاج من حقول »شرباص« و»فارسكور«

أحمد العربيد 

ممثلو »الوطني« و»نفط الكويت« بعد توقيع االتفاقية 

المصروفات المحفزة للطلب المحلي )الحساب الختامي(


