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دشن البنك التجاري الكويتي فرعه اجلديد 
في منطقة جليب الشيوخ لتصبح فروعه 53 
فرعا تغط���ي جميع محافظات الكويت. وتأتي 
هذه اخلطوة متاشيا مع السياسة العامة التي 
يرسمها التجاري لتعزيز تواجده في مختلف 
املناطق وتوس���يع دائرة انتشاره محليا، كما 
يسعى البنك لتقدمي املزيد من اخلدمات املصرفية 
احلديثة واملتطورة، من خالل افتتاح فروع جديدة 
مجهزة بأح���دث األجهزة والتقنيات املصرفية 
ومزودة مبجموعة من املوظفني املدربني الذين 
يتمتعون بخبرة جيدة ومعرفة تامة باملنتجات 
واخلدمات لتلبية مختلف االحتياجات املصرفية 

للعمالء على اختالف متطلباتهم.
وق���د صرح املدير العام بالوكالة س���يمون 

كليمنتس بأن افتتاح فرع جليب الش���يوخ يعزز انتشار ثاني 
أكبر ش���بكة فروع مصرفية في الكوي���ت وما يقدمه البنك عبر 
ش���بكة فروعه الواس���عة من خدمات مصرفية ومالية مبتكرة، 

مؤك���دا على اهمية املبادرة الفتتاح هذا الفرع، 
نظرا مل���ا تتمتع به املنطقة من حيوية وكثافة 
سكانية تتطلب توافر هذا النوع من اخلدمات 

املصرفية الرفيعة.
ويعد ف���رع جليب الش���يوخ احدث فروع 
التجاري املنتشرة، لتلبية احتياجات شريحة 
كبيرة من عمالء البنك التجاري الكويتي القاطنني 
في منطقة جليب الشيوخ شارع محمد بن القاسم 
� قطعة رقم 3 واملناطق املجاورة، الس���تقبال 
اجلمهور خالل أوقات الدوام الرسمي من الساعة 
8:30 صباحا وحتى 3:00 عصرا � أو االستفسار 
على تلفون 22990063، للحصول على أفضل 
اخلدمات واملنتجات املصرفية حرصا من البنك 
على أهمية التواصل مع العمالء من خالل شبكة 
فروعه املنتشرة، حيث مت تصميم الفرع بصورة تتيح استيعاب 
اكبر عدد ممكن من العمالء وتلبية احتياجات شريحة كبيرة من 

قاطني املنطقة واملناطق املجاورة لها

أعلنت شركة أركان ملواد البناء، إنشاء 
أول مصنع من نوعه إلنتاج اجلير )الكلس( 
ضمن مجمعها الصناع���ي مبدينة العني، 
وبطاق���ة إنتاجية تزيد عل���ى 1000 طن 

يوميا.

وسيقوم املصنع اجلديد بإنتاج اجلير 
العالي اجل���ودة بنوعي���ه املطفأ واحلي 
باس���تخدام مواد خام طبيعية 100%، كما 
سينتج اجلير الصناعي املستخدم في أعمال 
البناء والصناعات الكيماوية، تلبية للطلب 

املتزايد عليه في اإلمارات. وفي إطار التزامها 
مبسؤوليتها جتاه البيئة، ستعتمد عمليات 
التصنيع في املنشأة اجلديدة على أحدث 
االبتكارات من التقنيات واملعدات الصديقة 

للبيئة.

لقطة جماعية للمشاركني في املرحلة الثانية من البرنامج

جانب من زيارة البنك لدار املسنني

سيمون كليمنتس

»الجمان«: تذبذب مؤشر الثقة يرجح استمرار 
حالة التردد السائدة في البورصة مستقباًل

قال مركز اجلمان لالستش���ارات 
االقتصادية ان مؤشره للثقة يحوم 
حول األداء احملايد أو الصفري لألسبوع 
الثالث على التوالي، والذي يؤكد حالة 
القلق والتذبذب السائدين في سوق 
الكويت لألوراق املالية، حيث ارتفع 
مؤشر الثقة إلى مستوى 49.07، أي 
مبعدل منو بل���غ 0.02% فقط خالل 
األسبوع املنتهي في 9 اجلاري، وذلك 
مقاربا لالرتفاع املتواضع للمؤش���ر 

السعري الذي بلغ 0.05%، في حني كان 
أداء املؤشر الوزني مغايرا بارتفاعه 

1.29% خالل األسبوع املذكور.
وبن���اء على أداء مؤش���ر اجلمان 
للثقة فإن حالة التردد هي الس���ائدة 
ف���ي بورصة الكوي���ت، واالمر الذي 
يرجح األداء املتذبذب مستقبال، وذلك 
بانتظار أحداث مفصلية من ش���أنها 
حتديد مسار سوق املال بشكل أوضح 

سلبا أو إيجابا.

بانتظار أحداث مفصلية تحدد مسار السوق بشكل أوضح »األهلي المتحد« يزور دار المسنين

قام قسم العالقات العامة في البنك األهلي 
املتحد بتنظيم زيارة لدار املس���نني وذلك 
في إطار مس���ؤولية »املتحد« االجتماعية 
وتفاعله الدائم مع قضايا املجتمع والتي 
تعتبر جزءا ال يتجزأ من مسيرة عطائه التي 
متتد ألكثر من 69 عاما، حيث قام مسؤولو 
العالقات العامة بتقدمي الهدايا لنزالء الدار 
وقاموا أيضا بزيارة قسم األعمال احلرفية 
لدار الرعاية لالطالع على أعمالهم والتعاون 

معهم باخلصوص.
»املتحد« مستمر في تنظيم برامج حافلة 
تهتم باألنشطة اخليرية واإلنسانية والعديد 
من املساهمات والرعايات االجتماعية متمثلة 
في تقدمي الدعم املادي واملعنوي ملؤسسات 
متنوعة عدة، باإلضافة لألعمال التطوعية 
املختلفة التي يقوم بها فريق عمل العالقات 
العامة لدعم الفئات التي حتتاج إلى رعاية 

خاصة في املجتمع من املرضى وكبار السن 
وذوي االحتياجات اخلاصة.

ويعد املتحد من السباقني في دعم ورعاية 
الكثير من مناسبات املجتمع املختلفة، األمر 
الذي يعكس رغبة البنك في تأكيد تواصله 
مع جميع ش���رائح املجتمع للقيام بدوره 
االجتماعي واإلنساني بشكل ال يقل أهمية 
وجناحا ع���ن دوره الذي يقوم به كأعرق 
مؤسس���ة اقتصادية في الكويت تأسست 

عام 1941.
ويستمر البنك األهلي املتحد في تنفيذ 
وإجناح حملته املس���تمرة حتت ش���عار 
»ش���ريعة وحس���ن معاملة« حرصا منه 
على دعم مختلف أنشطة وقضايا املجتمع 
املختلف���ة مبا فيها الدراس���ية، الصحية، 
الثقافية والرياضية وغيرها وذلك في إطار 

رسالته الهادفة إلى خدمة املجتمع.

»الوطني«: الميزانية قد تسجل فائضًا للعام الـ 12 
يتراوح بين 3.5 و5.3 مليارات دينار

»ڤيڤا« تختتم المرحلة الثانية
من برنامج Small to Big بنجاح

»التجاري« يدّشن الفرع الـ 53 في جليب الشيوخ 

»أركان« تنشئ أول مصنع إلنتاج الجير في المنطقة

تعزيزا ملفهوم املسؤولية االجتماعية بني 
أبناء املجتمع الكويتي، وبالتعاون مع شركة 
Pink Coffee للتس���ويق والعالقات العامة، 
اختتمت شركة االتصاالت الكويتية »ڤيڤا« 
 Small to Big املرحل���ة الثانية من برنام���ج
 King’s College مبخيم تدريبي في جامع���ة

في لندن.
وقد ضم���ت بعثة Small to Big مجموعة 
من املشاركني من أصحاب املشاريع الصغيرة، 
واطلع املشتركون على أحدث الطرق العلمية 
والوسائل لوضع اخلطط اإلستراتيجية ألي 
مشروع صغير وكيفية تطبيقها عمليا بشكل 
يضمن جناحه واس���تمراريته ومواجهة أية 
صعوبات أو مش���اكل ق���د تعترضه، وذلك 
على أيدي أس���اتذة متخصص���ني في مجال 
 King’s ريادة األعمال واإلنتاجية في جامعة

College املصنفة رقم 22 بني أفضل اجلامعات 
املتخصصة في إدارة األعمال في العالم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة »ڤيڤا« م. 
جنيب العوضي: »لقد كان اختيارنا صائبا 
جلامعة King’s College ملا تتمتع به من جو 
تثقيفي ساعد املش���تركني بشكل كبير على 
االستفادة من الدورات التدريبية التي خضعوا 
لها، بحيث أبدوا س���رورهم وإعجابهم بهذه 
اخلطوة العملية واإليجابية التي وضعتهم 
على الطريق الصحيح لضمان مستقبل ناجح 
ألعمالهم، وأضاف »ان ڤيڤا مستمرة في تبني 
 Small to الشباب الطموح من خالل برنامج
Big من خالل تس���ليط الضوء على اجلانب 
األكادميي، ليصبحوا قادرين على بناء وطنهم 

ومستقبلهم«.
وتابع العوضي: »نحن ف���ي ڤيڤا نؤمن 

مببدأ العطاء بكافة أشكاله وبضرورة تبادله 
ضمن العائلة واملجتمع، ونطمح ألن نكون 
إحدى الش���ركات الكويتية الرائدة لتحقيق 
دور فاعل في ترس���يخ مفاهيم املس���ؤولية 
االجتماعية لشركتنا والتي حظيت مبباركة 
وتأييد صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وولي عهده األمني سمو الشيخ نواف 
األحمد حيث تتمثل مسؤوليتنا االجتماعية 
بااللتزام املس���تمر جتاه مجتمعنا ووطننا 
احلبيب الكويت، وذلك ضمن إطار تعزيز قيمنا 
وهي: اإلرضاء، املشاركة، احليوية والشفافية«. 
هذا وقد شكر املش���تركون شركة ڤيڤا على 
هذه الرحلة املميزة التي أثبتت مدى حرص 
ڤيڤا على تنفيذ مبادئ وأهداف املس���ؤولية 
االجتماعية جتاه أصحاب املشاريع الصغيرة 

التي تعد أساس االقتصاد الكويتي املتني.

أش����ار بن�������ك 
الكويت الوطن�ي 
ف����ي موج����زه 
االقتص�������ادي 
األخي����ر حول  أس����واق النفط 
وتطورات امليزانية إلى أن أسعار 
النفط شهدت ارتفاعا في الشهر 
املاض����ي وفي أوائل ديس����مبر 
اجلاري رغم التقلبات التي مرت 

بها خالل هذه الفترة.
 فقد ارتفع سعر برميل اخلام 
الكويتي من 79 دوالرا في بداية 
نوفمب����ر إلى م����ا يربو على 85 
دوالرا بحلول الثالث من ديسمبر 
اجلاري، أي بنسبة قدرها %8، 
وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 
2008، حني عصفت األزمة املالية 
وأدت إلى تدهور األس����عار من 
املستويات القياسية التي كانت 

قد سجلتها.
ورأى »الوطن����ي« أن حجم 
الطلب قد ش����كل احلافز األكبر 
الرتفاع أسعار النفط، مبا في ذلك 
الطلب الصيني القوي واملفاجئ 
الوقود املستخدم للطاقة،  على 
وكذلك درجات احلرارة الباردة 
بش����كل غير متوقع في أوروبا، 
والتي أشعلت الطلب على وقود 

التدفئة.
وبالتزامن مع ذلك، ش����هدت 
مستويات املخزونات األميركية 
من النفط اخلام تراجعا رغم أنها 
التزال مرتفعة مقارنة مبعدلها 
التاريخ����ي، كم����ا أن االرتف����اع 
األخير في أسعار النفط تزامن 
مع ارتفاع سعر صرف الدوالر 
مقابل اليورو، وذلك على نحو 
غير معهود، وبالنتيجة، ارتفع 
سعر برميل النفط مقوما باليورو 
بحوالي 8 يورو ليصل إلى 64 
يورو في الشهر املنتهي في أوائل 
ديس����مبر اجلاري، متحررا من 
النطاق الذي مت التداول فيه في 
معظم هذه السنة وهو 50 – 60 

يورو للبرميل الواحد.
والحظ »الوطني« أن أسعار 
اخلامات املرجعية األخرى حول 
العالم شهدت أداء مماثال خالل 
الشهر املاضي، إذ جتاوز سعر 
برميل خام برنت 90 دوالرا للمرة 
األولى منذ عامني، وبلغ حوالي 92 
دوالرا في أوائل ديسمبر اجلاري، 
وارتفع سعر خام غرب تكساس، 
وهو السعر اإلس����نادي األكثر 
ارتفاعا عادة، بش����كل أقل قليال 

ليصل إلى 89 دوالرا للبرميل.
 ومع بلوغ األسعار على ما 
يبدو نطاقا جديدا أعلى للتداول، 
بدأ احلديث عن مس����توى 100 
دوالر للبرميل، ويعتبر املسار 
النزولي ألس����عار النفط اخلام 
العام 2013،  اآلجلة حتى نهاية 
والتي عكس����ت اجتاهها للمرة 
األولى منذ العام 2008 لتصبح 
األسعار اآلجلة أدنى من األسعار 
الفورية، تأكيدا على سرعة تراجع 

احلصص املقررة بحوالي مليوني 
برميل يوميا، وفي الوقت ذاته 
تواصل املنظمة القول في بياناتها 
العامة إن العرض في الس����وق 
اليزال جيدا وإنها قلقة بش����أن 
استمرارية االنتعاش االقتصادي 
العاملي، وإضاف����ة إلى ذلك، قد 
يفضل بعض أعضاء أوپيك قيودا 
أقل صرامة على اإلنتاج فقط في 
حال تخطي سعر برميل النفط 100 
دوالر، ويعزى ذلك جزئيا لتأثير 
تراجع سعر صرف الدوالر في 
انخفاض قيمة اإليرادات النفطية 

املقومة بالعمالت احمللية.
وبحسب تقديرات »الوطني«، 
فق����د ينمو الطل����ب على النفط 
مبعدل 1.3 مليون برميل يوميا 
في العام 2011، بعد أن منا مبقدار 
2.4 مليون برميل يوميا في العام 

.2010
 وفي الوقت ذاته، يتوقع أن 
الدول من  إمدادات م����ن  ترتفع 
خارج أوپيك مبقدار 0.6 مليون 
برمي����ل يوميا في الع����ام 2011، 
إنتاج أوپيك من  فيما سيرتفع 
الذي ال  الغاز الطبيعي املسال، 
يخضع لنظام احلصص، مبقدار 

0.5 برميل يوميا.
 ويبدو أن النتيجة النهائية 
لهذه التغييرات تشير إلى احلاجة 
لزيادة إنتاج أوپيك من أجل تفادي 
هبوط املخزونات في العام 2011، 
وقد يكون ارتفاع إنتاج أوپيك من 
النفط اخلام بحوالي 0.5 مليون 
برميل يوميا، رمبا برفع اإلنتاج 
من احلقول العراقية التي أعيد 
تأهيلها، كافيا إلبقاء األس����عار 

حتت السيطرة. 
 ومبوجب هذا الس����يناريو، 
يبقى سعر برميل اخلام الكويتي 
أعلى بقليل من 80 دوالرا للبرميل 
في الرب����ع األول والربع الثاني 
من العام 2011، وقد يرتفع قليال 
في النصف الثان����ي من العام. 
السنة  وس����يبلغ معدله لكامل 
املالي����ة 2011/2010، 77 دوالرا 

نتيجة لذلك.
ورأى »الوطن���ي« أن���ه إذا ما 
إنتاجها عند  أبقت أوپيك عل���ى 
املستويات احلالية– إما بتصميم 
منها أو ألن اإلنت���اج العراقي لم 
التوقعات، فقد تش���هد  يحق���ق 

العرض وارتفاع الطلب، وبالتالي 
ارتفاع األسعار. 

وقد دفعت التقارير التي تشير 
العاملي على  الطلب  ارتفاع  إلى 
النفط مؤخ����را ببعض احملللني 
إلى رف����ع تقديراته����م للطلب 
على النفط لكامل العام بش����كل 
ملحوظ.، ويتوقع حاليا كل من 
الدولية ومركز  الطاق����ة  وكالة 
دراسات الطاقة الدولية أن يكون 
الطلب قد ارتفع مبقدار 2.3 إلى 
العام  2.4 مليون برميل يوميا 
احلالي، أي بنسبة 2.8% ومبقدار 
0.2 و0.5 ملي����ون برميل يوميا 
على التوالي مقارنة بتقديراتهما 
السابقة، وبذلك يكون 2010 قد 
سجل ثاني أقوى معدل في الطلب 
العاملي على النفط منذ ما يفوق 

30 عاما.
 ويتوقع أن يأتي منو الطلب 
في العام 2011 أقل بكثير، مرتفعا 
ما بني 1.2 و1.5 مليون برميل يوميا 
بسبب تراجع بناء املخزونات، 
وتأثير تضييق السياسة النقدية 
على الطلب الصيني، والسياسات 
املالية االنكماشية املعتمدة على 
نطاق عاملي تقريبا، خاصة في 

أوروبا.
 وبوجه عام، رأى »الوطني« 
النمو س����يأتي من  أن معظ����م 
األسواق الناش����ئة، حيث يرى 
بعض احمللل����ني أن الطلب من 
دول منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية سيس����تأنف تراجعه 
السنوي.وأشار »الوطني« إلى أن 
إنتاج أوپيك )باستثناء العراق( 
قد ارتفع بشكل ملحوظ في شهر 
أكتوبر بعد بقائه على حاله ملعظم 
العام احلال����ي، وازداد اإلنتاج 
مبقدار 165 ألف برميل يوميا منذ 
شهر سبتمبر ليصل إلى 26.89 
مليون برميل يوميا، وهو أعلى 
مس����توى له منذ حوالي عامني، 
وقد ارتفع اإلنتاج بشكل كبير 
في كل من أنغوال مبقدار 81 ألف 
برميل برميل يوميا ونيجيريا 
مبقدار 97 ألف برميل، وهما من 
أكثر ال����دول تخطيا حلصصها 
الرسمية في اإلنتاج، بينما جاءت 
التغيرات في إنتاج الدول األخرى 

متضاربة.
ويفوق إنتاج أوپيك مستويات 

األسعار ارتفاعا ملحوظا إضافيا، 
ولكن معظم االرتفاع س���يحصل 
على األرج���ح في النصف الثاني 
م���ن العام 2011، ح���ني تنخفض 
مستويات املخزونات التي تكون 
التزال مرتفعة حينها. وفي هذه 
احلالة، سيبلغ سعر برميل اخلام 
الكويتي نحو 84 دوالرا للبرميل 
في الربع الثاني من العام 2011، قبل 
أن يتخطى 100 دوالر بحلول الربع 
األخير من العام 2011، ولكن نظرا 
إلى عدم رغبة أوپيك في السماح 
لألسعار ببلوغ هذه املستويات، 
إنتاجها  فمن احملتمل أن ترف���ع 
ملنع حدوث ارتفاع حاد كهذا في 
األسعار. وفي املقابل، قد تنخفض 
األس���عار إذا ما جاء منو الطلب 
على النفط في العام 2011 أقل من 
املتوقع، وهذا أمر منطقي بالنظر 
لطبيعة الظروف االقتصادية غير 
املستقرة في دول عديدة، فإذا ما 
من���ا الطلب مبق���دار 0.8 مليون 
برميل يوميا فقط في العام املقبل، 
فقد ينخفض سعر برميل اخلام 
الكويتي دون 60 دوالرا للبرميل 
في نهاية العام. ومرة أخرى، يأتي 
التعديل في األسعار بعد  معظم 

السنة املالية احلالية. 
وأش���ار »الوطن���ي« إل���ى أن 
هذه السيناريوهات تبقي سعر 
برميل اخلام الكويتي في السنة 
املالي���ة 2011/2010 ضم���ن نطاق 
ضيق يتراوح بني 75 و78 دوالرا 
للبرميل، رغ���م أن فروقات أكبر 
بكثير قد تظهر في السنة املالية 

القادمة.
 وعند هذا املستوى، يبدو أن 
الكويتية ستشهد على  امليزانية 
األرجح فائض���ا كبيرا آخر، رغم 
الزيادة الكبيرة في اإلنفاق على 
املشاريع العام احلالي، وإذا جاءت 
املصروفات الفعلية أقل من تلك 
املعتمدة في امليزانية بنسبة %5 
إلى 10%، كما يتوقع، فسيتراوح 
الفائض هذه السنة غالبا ما بني 3.5 
و5.3 مليارات دينار قبل استقطاع 
مخصصات احتياط���ي األجيال 
القادمة، أي م���ا يعادل نحو %9 
إلى 14% من الناجت احمللي اإلجمالي 
املتوق���ع للعام احلالي 2010، كما 
سيكون الفائض السنوي الثاني 

عشر على التوالي في امليزانية.

ضمن مخيم تدريبي في جامعة King’s College في لندن2010 يشهد ثاني أقوى معدل في الطلب العالمي على النفط منذ 30 عامًا

تقديرات الميزانية للسنتين الماليتين 2010/2009 و2011/2010 )بالمليون دينار(
السنة المالية 2011/2010السنة المالية 2010/2009

السعر األعلىالسعر المتوسطالسعر األدنىالميزانية المعتمدةالفعليالميزانية المعتمدة

35.068.643.075.377.377.7سعر النفط )دوالر للبرميل(

8.07517.6889.71918.88219.36119.821جملة اإليرادات

6.92516.5858.61717.78018.25918.719اإليرادات النفطية

1.1501.1031.1021.1021.1021.102اإليرادات غير النفطية

12.11611.25116.16016.16016.16016.160جملة املصروفات )تقديرات امليزانية(

2.7223.2013.661)6.441(6.437)4.041(الفائض )العجز(

8341.2651.679)7.413(4.668)4.849(بعد استقطاع احتياطي األجيال القادمة

111.25115.35214.94814.544جملة املصروفات )تقديرات الوطني(

6.4373.5304.4135.277الفائض )العجز(، وفق تقديرات الوطني

4.6681.6422.4773.295بعد استقطاع احتياطي األجيال القادمة

مقارنة أداء مؤشر الثقة باملؤشرين الوزني والسعري 
لألسبوع املنتهي في 2010/12/9
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جموهر�ت GUESS ملو�سم �أعياد 2010 

ت�ستحوذ �لدر�ما على د�ئرة �الهتمام 

 GUESS من خــالل جمــوهــر�ت

مل ن�شهد قبل الآن اأي عر�ض مماثل للمجوهرات املثرية 

املثرية  الت�شاميم  هذه  كّل  مع  اجلمهور  اإعجاب  ياأ�شر 

ال�شارخة  الت�شاميم  تتوىل  اإذ  ا�شتئذان.  اأّي  دون  من 

 GUESS 2010  جتهيز فتاة  للعام  الأعياد  ملجموعة 

لالحتفال بهذه املنا�شبة بكامل اأناقتها. 

تنبع جاذبّية هذه الت�شاميم املتمّيزة من التفا�شيل التي 

منها  يجعل  ما  الت�شميم  البارزة يف  مقاومتها  ل ميكن 

كّل  املجوهرات  هذه  تخطف  كما  مرغوبة.  فنّية  حتفاً 

امل�شرق  احلقيقي  بالكري�شتال  املر�شعة  وهي  الأ�شواء 

واأحجار الأملا�ض ال�شوداء اللون واللون الأحمر بالإ�شافة 

اإىل حجر توباز كولورادو الفاحت اللون. اأما تدّرجات اللون 

فتملك  الفاحت   والأخ�شر  الأحمر  اللونني  بني  احليوّية 

الكلمة الف�شل بخ�شو�ض م�شاألة الإنهاء النحا�شّي اللنّي 

لل�شال�شل الراقية. 

اأما املطلب الوحيد لهذه املجموعة ال�شاحرة فهو متاماً 

ما تنادي به فتاة GUESS وهو األ متّر مرور الكرام. 

تقرير


