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..و»كواليتي نت« ترعى المؤتمر 
أعلن أمني صنـــدوق االحتاد الوطني لطلبة الكويت ـ 
فرع الواليات املتحدة األميركية محمد أســـامة الكاظمي 
عن رعاية شركة »كواليتي نت« النشطة مؤمتر االحتاد 
الوطني لطلبة الكويت ـ فرع الواليات املتحدة األميركية 
والذي ســـيقام في مدينة ميامي األميركية في الفترة من 
25 حتى 28 نوفمبر من العام احلالي برعاية سمو رئيس 

مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
جـــاء ذلك فـــي تصريح أكد فيـــه أن الرعاية الفضية 
النشطة املؤمتر هي استمرار لدعم شركة »كواليتي نت« 
ملؤسســـات املجتمع املدني وطالب وطالبات الكويت في 
كل مكان وباألخص في الواليات املتحدة األميركية إلميان 
الشركة في دور اجليل الكويتي الصاعد في بناء هذا الوطن 
وإلميان الشركة بأن خبرات طالب وطالبات الكويت في 
أميركا مهمة في هذا الوقت الذي يحتاج فيه سوق العمل 

الكويتي إلى الطاقات واخلبرات املتميزة.
كما أوضح الكاظمي أن مثل هذه الرعاية ليســــــــت 
بغريبة على »كواليتي نت« والتي جددت دعمها للمؤمتـــــر 
السنوي لطالب وطالبات الكويت في أميركـــــا حيـــــث ان 
»كواليتي نت« غدوا من الشركاء الرئيسيــــني لالحتـــــاد 
في خدمة ودعم الطلبة الكويتيني في أميركا مـــــن خــــالل 
رعاية أهم أنشطة االحتاد وهي املؤمتر السنوي والـــــذي 
يشهد إقباال كبيرا من الطلبة من مختلف املدن والــــواليات 
باإلضافة إلى الشـــخصيات الكويتية املرموقة في شتى 
املجاالت السياســـية واالقتصاديـــة والثقافية والدينية 

والرياضيــة.

أعلن بنك الكويت الوطني 
دعمه للمؤمتر السنوي السابع 
والعشـــرين لالحتاد الوطني 
لطلبة الكويـــت في الواليات 
املتحدة األميركية الذي سيعقد 
في ميامي خـــالل الفترة من 
25 إلـــى 28 نوفمبر اجلاري 
حتت شعار »ألجلك يا وطن.. 
نصنـــع قمم« برعاية ســـمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد، ومشاركة نخبة 
السياسية  الشـــخصيات  من 
واالقتصاديـــة والرياضيـــة 

والفنية. 
وتأتي رعايـــة »الوطني« 
ومشـــاركته في هذا املؤمتر 
في إطار االهتمام الذي يوليه 
لدعم املســـيرة التعليمية في 
البالد عبر الرعاية واملشاركة 
الفعالة في جميع األنشـــطة 
الطالبيـــة املختلفـــة داخـــل 
الكويت وخارجها حيث يواصل 
أبنـــاؤنـــا حتصيلهم العلمي 

واألكادميي. 
وأكد نائب الرئيس التنفيذي 

ملجموعة بنك الكويت الوطني 
عصام جاسم الصقر حرص 
البنك على رعايـــة مثل هذه 
االنشـــطة املهمة ملا متثله من 
دعم معنوي ونفسي لطلبتنا 
الدارســـني في اخلارج بعيدا 
الوطن. وأضاف  عــــن أرض 
الصقـــــــر أنه كان واحدا من 
فـــي املاضي  الطلبة  هـــؤالء 
ويشعر مبا يشعرون به ومبدى 
الوطن  حاجتهم إلدراك قرب 

منهم.
وأوضح الصقر الذي يحل 
ضيف شرف على املؤمتر أن 
الوطنـــي للمؤمترات  رعاية 
الوطنــي  الســـنوية لالحتاد 
لطلبة الكويت في الواليــــات 
املتحدة األميركية على مــــدى 
السنوات العديدة املاضيـــــة 
العالمـــات  أصبحـــت مـــن 
والبنــــود املميزة على أجندة 
أنشـــطة الدعـــــــم والرعاية 
التي تشكل محـــورا رئيسيا 
ضمن سياسة البنك اخلاصة 

مبسؤوليته االجتماعية.

..والبنك يرعى المؤتمر السنوي لطلبة الكويت في أميركا

فهد الغنيم يتسلم جائزة بلومبرغ العاملية للعقارات الدولية 2010

مبنى »دار الغامن« وتبدو الطاحونة الهوائية 

اإلدارة التنفيذية لبنك الكويت الوطني في صورة جماعية مع أعضاء االحتاد الوطني لطلبة الكويت في أميركا

»الوطني«: نمو اإليرادات الفعلية للسنة المالية %21

أما املصروفات على املشاريع 
اإلنشائية والصيانة واالستمالكات 
العامة )الباب الرابع(، فقد شهدت 
منوا قويا بلــــغ 32% )118 مليون 

دينار(.

خطة التنمية

إلــــى أن هذا  التقرير  ولفــــت 
االرتفاع فــــي اإلنفاق يأتي كجزء 
من خطة التنمية والتزام احلكومة 
بدفع املشاريع قدما وبتوفير املزيد 
من التحفيز لالقتصاد. وقد شكلت 
مصروفات هذا الباب خالل النصف 
األول من السنة املالية ما نسبته 
24% من تلك املعتمدة في امليزانية، 
وهي نســــبة جيدة باملقارنة مع 

املعدل التاريخي البالغ %17.
التقرير أن  وباإلجمــــال، رأى 
املصروفات يبدو انها تسير على 
وتيــــرة ثابتة، وقد تتحســــن مع 
املشاريع اإلنشائية في اجلزء األخير 
من هذا العام وبداية العام املقبل.

وتوقع التقرير أن حتقق الكويت 
فائضا للسنة الـ 12 على التوالي، 
بــــني 3.4 و5.3 مليارات  يتراوح 

دينار.

نعتقد أن هذا اإلنفاق سيبلغ 9.8 
مليارات دينار، أي بنمو يبلغ %15 
مقارنة مع الفترة نفسها من العام 

املاضي.

قطاع المستهلكين

وبالنظر إلى املصروفات بحسب 
أبواب امليزانية، أشار التقرير الى أن 
املصروفات على األجور والرواتب 
)الباب األول( قد ارتفعت بواقع %13 
مقارنة مع الفترة نفسها من العام 
املاضي )108 ماليني دينار( ليبلغ 
974 مليون دينار، مساهما بذلك في 
تعزيز قطاع املستهلكني. وشهدت 
املصروفــــات على املســــتلزمات 
السلعية واخلدمات )الباب الثاني( 
منــــوا بواقــــع 163% )517 مليون 
دينــــار(، ويعزى في غالبيته إلى 
ارتفاع أسعار النفط وتكلفة الوقود 
لتوليد الطاقة الكهربائية. في حني 
ارتفعــــت املصروفــــات املختلفة 
التحويلية )الباب  واملدفوعــــات 
اخلامس( بواقع 38% )600 مليون 
دينار(، جنم معظمه عن التحويل 
إلى املؤسسة  الكبير  االستثنائي 

العامة للتأمينات االجتماعية.

أيضا ارتفاع االئتمان املمنوح لذاك 
القطاع.

وفي املقابل، قــــال التقرير ان 
الفعليــــة بلغت 4.5  املصروفات 
مليارات دينار، مرتفعة بواقع %40 
مقارنة بالفترة نفســــها من العام 
املاضي. وقد شــــكلت املصروفات 
الفعلية ما نســــبته 28% من تلك 
املعتمــــدة في امليزانيــــة، وهو ما 
يتماشى مع املعدل التاريخي وما 
هو معهود للنصف األول من السنة 
املالية. ويعزى ذلــــك إلى التأخر 
املعتاد في اإلعــــالن عن البيانات 

في هذا الوقت من العام.
أما املصروفات احملفزة للطلب 
فلحظ التقرير أنها بلغت 2.9 مليار 
دينار، مرتفعة بواقع 7% مقارنة 
بالفترة نفسها من العام املاضي. 
وحتى اآلن، تشكل هذه املصروفات 
ما نســــبته 27% من تلك املعتمدة 
في امليزانية، وهو ما يتوافق مع 
معدلها التاريخي. ويبلغ إجمالي 
املصروفات احملفزة للطلب املعتمدة 
في امليزانية لكامل الســــنة املالية 
احلالية 10.7 مليارات دينار. لكن إذا 
ما اعتمدنا األداء التاريخي مقياسا، 

بالفترة نفسها من العام املاضي، 
تظهر اإليرادات النفطية منوا بواقع 
21%، ما يعكس ظروفا اقتصادية 
عامليــــة أفضل إجمــــاال، وارتفاعا 
في أسعار النفط وفي مستويات 
اإلنتاج. فقد بلغ معدل سعر النفط 
الكويتــــي 74 دوالرا للبرميل في 
النصف األول من الســــنة املالية 
2011/2010 مقارنة مع 63 دوالرا في 

الفترة نفسها من العام املاضي.
الوقــــت نفســــه، بلغت  وفي 
اإليرادات غير النفطية 0.6 مليار 
دينار، أي ما نسبته 52% من تلك 
املقدرة في امليزانية، وبارتفاع قدره 
23% عن العام املاضي رغم التباطؤ 
في منوها في شهر سبتمبر، والذي 
يعزى إلى حلول شــــهر رمضان 

املبارك وعطلة العيد.
وبلغت »اإليرادات والرســــوم 
املختلفة« أكثر من الضعف مقارنة 
بالفترة نفســــها من العام املاضي 
النشــــاط  بســــبب االنتعاش في 
االقتصادي وفــــي قطاع األعمال. 
وارتفعت »الرســــوم اجلمركية« 
بنســــبة 26%، ما يعكس حتسنا 
في قطاع التجارة، وهو ما يعكسه 

أشار بنك الكويت الوطني في 
موجزه االقتصادي األخير إلى أن 
اإليرادات الفعلية للنصف األول من 
السنة املالية احلالية )2011/2010( 
قد جتاوزت تلك املقدرة في امليزانية 
املالية كاملة. فقد سجلت  للسنة 
اإليرادات منوا سنويا نسبته %21 
الى 9.9 مليــــارات دينار. وبلغت 
املصروفات اإلجمالية 4.5 مليارات 
دينار، ما يشكل 28% فقط من قيمة 
املصروفات املعتمدة في امليزانية 
)وهو أمر معهود في األرقام التي 
امليزانية في منتصف  تســــجلها 
العام(. ولكن املصروفات ارتفعت 
بنســــبة 40% مقارنة مبصروفات 
العام املاضي، ويعزى ذلك غالبا إلى 
بعض التحويالت االستثنائية. في 
حني كان منو املصروفات احملفزة 
للطلب أبطأ نسبيا، إذ ارتفع بنسبة 
7% مقارنة بالفترة نفسها من العام 

املاضي.
وحتــــى اآلن، تظهــــر بيانات 
امليزانيــــة فائضــــا مقــــداره 5.4 
مليارات دينار، وذلك قبل استقطاع 
مخصصات صنــــدوق احتياطي 
األجيــــال القادمة، وتوقع التقرير 
أن يتــــراوح هــــذا الفائض لكامل 
الســــنة املالية 2011/2010 بني 3.4 

و5.3 مليارات دينار.

اإليرادات النفطية

وحلظ التقريــــر أن اإليرادات 
النفطية بلغت 9.4 مليارات دينار، 
أي ما نسبته 109% من تلك املقّدرة 
في امليزانية. ويعود السبب في ذلك 
بالطبع إلى ارتفاع معدل أســــعار 
النفط بشكل ملحوظ عن السعر 
املتحفظ املعتمد في امليزانية والبالغ 
43 دوالرا للبرميل الواحد. ومقارنة 

للنصف األول.. والفائض يتراوح بين 3.4 و5.3 مليارات دينار

31.1 مليون دينار صافي ربح »كيبكو« 
لألشهر التسعة األولى بواقع 27.68 فلساً

»قطر األولى للتطوير العقاري« تتسلم جائزة 
بلومبرغ العالمية للعقارات الدولية 2010

»دار الغانم« تقدم لعمالئها فرصة للربح 
في مسابقة »اربح مع.. الطاحونة الهوائية«

أطلقت دار الغامن مؤخرا أول عروضها الترويجية 
في مقرها الذي مت افتتاحه في منطقة الشويخ وهي 
مسابقة »اربح مع الطاحونة الهوائية« التي انطلقت في 
13 أكتوبر املاضي وتستمر حتى 20 نوفمبر اجلاري، 
ومبوجب هذا العرض متنح دار الغامن العمالء فرصة 
لربح جوائــــز قيمة وذلك عند إنفاقهم 50 دينارا أو 
أكثر في مختلف وحدات دار الغامن. وبهذه املناسبة، 
قالت مديرة التسويق في الغامن في معرض حديثها 
حول مبادرة دار الغامن، جاين دمييلو: »ان دار الغامن 
قد اتخذت من الطاحونة الهوائية شعارا لها حرصا 
منها على أن تخلق طريقة ممتعة في تقدمي املفهوم 
اجلديد للتسوق السيما ان الطاحونة الهوائية هي 
األولى من نوعها في الكويت«.  وأضافت: »اننا نبحث 
عن زيادة نســــبة ادراك العمالء بــــدار الغامن حول 
منتجاتنا اجلديدة وخدماتنــــا املميزة عبر تطبيق 
أفكار إبداعية تخولنا من التواصل املباشر مع عمالئنا 
وتلبية جميع متطلباتهم«. وتتمركز دار الغامن مع 

طاحونتها الهوائيــــة األولى في الكويت في منطقة 
الشويخ إلى جانب كراج الغامن، وهي تقدم مفهوما 
فريدا من نوعه حيث تتضمن أربعة صاالت عرض 
تعرض كل ما يحتاجــــه املنزل بدءا من مواد البناء 
األولية الى احلمامات الفاخرة، ولتقدمي خدمة متكاملة 
وشــــاملة، تؤمن دار الغامن أيضا خدمات التصميم 
ثالثية األبعاد، والتسهيالت االئتمانية كما توصيل 
املشتريات إلى املنازل وتركيبها. إن جميع عمالء دار 
الغامن مؤهلون للربح مع مسابقة الطاحونة الهوائية 
حيث سوف مينحون الفرصة لبرم الطاحونة عند 
إنفاقهم 50 دينارا، وتتراوح هدايا الفائزين احملظوظني 
بني قسائم شرائية وأدوات الكترونية قيمة وغيرها 

من املنتجات املعروضة في دار الغامن.
كما ان جميع العمالء مدعوون الى جتربة حظوظهم 
مع دار الغامن التي تضمن الربح للجميع وتعد عمالءها 
بربح مؤكد، لذلك تفضلوا بزيارة دار الغامن واكتشفوا 

أفضل املنتجات للمنزل وبأسعار تنافسية.

أعلنت شركة مشاريع الكويت 
)كيبكو( امس عن حتقيق صافي 
ربح مببلغ 31.1 مليون دينار )109.4 
ماليني دوالر( أو 27.68 فلسا )9.73 
الواحد، وذلك  سنتات( للســـهم 
لألشهر التســـعة األولى من عام 
2010 مقارنة مببلغ 42.8 مليون 
دينـــار )149.3 مليون دوالر( أو 
38.44 فلسا )13.41 سنتا( للسهم 
للفترة املقابلة من العام املاضي. 
وبلغت اإليرادات اإلجمالية املوحدة 
لألشهر التسعة األولى من العام 
احلالـــي 289.6 مليون دينار )1.1 
مليـــار دوالر( مقارنة مببلغ 319 

مليون دينار )1.1 مليـــار دوالر( للفترة املماثلة من 
عام 2009. وقالت الشركة في بيان صحافي ان نتائج 
الربع الثالث تعكس املكاسب اإليجابية من عملية بيع 
حصة من شركة اخلليج للتأمني إلى الشركة الكندية 
»فيرفاكس فاينانشال هولدينغز«، كما تتضمن النتائج 
ما مجموعه 41.3 مليون دينار )145.2 مليون دوالر( 
كمخصصات ائتمان قامت بها البنوك التابعة ملجموعة 
مشـــاريع الكويت خالل فترة األشهر التسعة.  وقد 
ازدادت أرباح شـــركة مشاريع الكويت للربع الثالث 
وحده من العام احلالي، أي لألشهر الثالثة املنتهية في 
30 سبتمبر 2010، بنسبة 2% مبقدار 21.5 مليون دينار 
)75.6 مليون دوالر( من 21.1 مليون دينار )73.6 مليون 
دوالر( للفترة املقابلة من عام 2009.  وارتفعت ربحية 
السهم للربع الثالث مبعدل 1.2% لتصل إلى 19.16 فلسا 
)6.7 سنتات( من 18.94 فلسا )6.6 سنتات( في الربع 
الثالث من عام 2009.  بينما ازدادت اإليرادات التشغيلية 
للربع الثالث بنسبة 2.1% إلى 123 مليون دينار )432.5 
مليون دوالر( من 120.5 مليون دينار )420.4 مليون 
دوالر( للفترة املقابلة من عام 2009.  وازداد مجموع 

األصول املجمعة خالل األشـــهر 
العام احلالي  التسعة األولى من 
مبعـــدل 0.19% إلى 5.33 مليارات 
دينار )18.74 مليـــار دوالر( من 
5.32 مليارات دينار )18.55 مليار 
دوالر(، بينمـــا انخفض مجموع 
حقوق املساهمني مبعدل 0.1% إلى 
543.9 مليـــون دينار )1.91 مليار 
دوالر( من مستواه البالغ 544.3 
مليون دينار )1.89 مليار دوالر( 
كما بنهاية عام 2009. ومبناسبة 
اإلعـــالن عن هـــذه النتائج، قال 
الرئيس التنفيذي لقطاع البنوك 
في املجموعة مسعود حيات، ان 
نتائج الشركة للربع الثالث من عام 2010 جاءت في 
ســـياق االجتاهات التي شهدتها األرباع السابقة من 
الســـنة. مضيفا: »على الرغم من استمرار حالة عدم 
االستقرار في االقتصادات احمللية واإلقليمية والعاملية، 
تواصل شركاتنا العاملة حتقيق تقدم مستمر، ورغم 
أن املشهد الكلي يوحي بوجود عالمات على التعافي، 
فإننا منضي قدما نحو نهاية السنة باعتقاد حذر من 
أن أسوأ تداعيات األزمة املالية رمبا قد باتت وراءنا«. 
واوضـــح: »لقد اصبح واضحـــا اآلن أن منطقتنا قد 
أضحت وبشكل متزايد مغرية للمستثمرين من أميركا 
الشمالية وأوروبا وآسيا، ألنهم باتوا يدركون إمكانية 
النمو الهائل في أسواقنا الرئيسية، فاالتفاقية التي 
وقعناها مؤخرا لبيع حصة من شركة اخلليج للتأمني 
إلى الشركة الكندية فيرفاكس فاينانشال هولدينغز 
هـــي مثال جيد على ذلك، ونتيجـــة لذلك، نعتقد أن 
إستراتيجيتنا طويلة األمد، والقائمة على خلق قيمة 
مضافة الستثمارات املساهمني من خالل اإلدارة احلكيمة 
واالنضباط املالي املتشدد، هي إستراتيجية تهيئ لنا 

أوضاعا منوذجية لنجاحنا املستقبلي«. 

الشكر ايضا لشـــركاء تطوير 
املشـــروع وهم: مدير املشروع 
شـــركة بروجاكـــس ومهندس 
إيهاف ومطور  االشراف شركة 
املشروع شـــركة قطر العربية 
لإلنشـــاءات، الحترافهم املهني 
امللموس الذي أدى الى هذا التقدير 

من قبل الهيئات الدولية.

الشـــركة ورؤيتها في حتقيق 
رغبات عمالئنا ونؤمن بأن هذه 
اجلائزة ستعزز من قيمة عالمتنا 
التجارية لكسب ثقة عمالئنا في 

مشاريعنا املستقبلية«.
كما شـــكر الغنيم مساهمي 
وموظفي شـــركة قطـــر األولى 
لدعمهم املتواصل للشركة، ووجه 

أعلنت شـــركة قطر األولى 
للتطوير العقاري، ان »الريفيرا« 
وهو املبنى السكني األول الذي 
أنشأته، قد فاز بجائزة العقارات 
الدوليـــة لعـــام 2010 التي تتم 
رعايتها حتت إشـــراف شركة 
بلومبرغ العاملية، حيث مت اختيار 
املشروع كأفضل برج سكني في 
قطر، معطيا ملشروع لؤلؤة قطر 
نقطة مرجعية جديدة للجودة 
األعلى واملعيار الراقي للسكن.

ومت تقدمي اجلائزة لرئيس 
والرئيـــس  اإلدارة  مجلـــس 
الغنيم،  التنفيذي للشركة فهد 
في 26 أكتوبر املاضي، بحضور 
عدد من املطورين واملستثمرين 

املرموقني من أرجاء العالم.
وعبر فهد الغنيم لدى تسلمه 
العاملية عن  جائزة بلومبـــرغ 
شكره وتقديره ملنظمي احلفل 
وهيئـــة احلـــكام، مضيفا أنه: 
»يشرفنا ويسعدنا تسلم هذه 
اجلائزة القيمة التي تعكس جهود 

حيات: إستراتيجيتنا قائمة على خلق قيمة مضافة الستثمارات المساهمين

تستمر حتى 20 الجاري

مسعود حيات


