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500 فلساً بدال من 3 دنانير تقرير »الوطني« أكد أن اإليرادات النفطية تتخطى التقديرات بكثير

يتطلع لتكاتف الجهود مع الدائنين والمساهمين إلنقاذ الشركة

ينطلق في 14 فبراير المقبل

للتعريف بأنشطتها والخدمات الجديدة في عمليات التزود بالوقود

 red الخليج« يقدم عرضًا جديدًا لعمالء«
على تذاكر السينما خالل األعياد الوطنية

7 مليارات دينار فائض الميزانية لـ 9 أشهر

نويوه: استمرار »الدولية لإلجارة واالستثمار« 
شبه مستحيل في حال بقاء األوضاع على ما هي عليه

قال عضو مجلس اإلدارة السابق للشركة الدولية لإلجارة 
واالس����تثمار وممثل البنك اإلس����امي للتنمية بدر الدين 
نويوه ان الش����ركة على مفترق طرق وهي تواجه حتديا 
كبيرا واستمرارها في العمل شبه مستحيل في حال بقاء 

الوضع احلالي كما هو.
واضاف في تصريح صحاف����ي أنه بالرغم من اجلهود 
التي بذلها البنك اإلسامي للتنمية والذي دعمته اجلهات 
املختص����ة في الكويت واجلهات الدائنة في س����بيل إعادة 
هيكلة الشركة ملواجهة اخلسائر الفادحة وتآكل رأس املال، 
اال أن هذه اجلهود قد توقفت متاما بعد ان قطعت ش����وطا 
كبيرا منذ ان بدأت في شهر يوليو املاضي، موضحا ان تلك 
اجلهود أثمرت عددا من االجنازات وكانت ستثمر إيجابا على 

الشركة لو انها استمرت ولم تتعرض للتقويض. 
وخلص نويوه االجن����ازات التي تتعرض اآلن لإلبطاء 

وهي:
 1- احلصول على دعم الدائنني والبنك اإلسامي للتنمية 
للشركة خلطة اعادة الهيكلة وبناء قدرات الشركة التشغيلية 

من جديد.
2 - اجراء تعديات إدارية وتعيني مستشار بصاحيات 
تنفيذية وتش����كيل جلان متخصصة م����ن مجلس اإلدارة 
تعاونت بقوة مع اجلهات الدائنة ملعاجلة وضع الش����ركة 
بطريق����ة ايجابية وبناءة أدت الى بلورة رؤية مش����تركة 
اس����تطعنا ان نخرج بدعم الدائن����ني للمقترح املقدم وبدء 

السير في طريق حتقيقه.
3 - العمل م����ع االدارة التنفيذية للحفاظ على أصول 

الشركة وخصوصا أرض الفجيرة.
4 - إفساح الطريق من قبل بنك املركزي العتماد البيانات 
املالية للعام 2008 ما أدى الى السماح بعقد اجلمعية العمومية 

يوم اخلميس القادم.
وأش���ار نويوه الى ان: »تلك اجلهود اصطدمت مع 
األسف بتوجهات جديدة لدى األغلبية احلالية في مجلس 
اإلدارة ما تعذر معه املضي قدما في تنفيذ تلك التطلعات 
واآلمال الكبيرة في إنقاذ الشركة«، مبينا انه لهذا السبب 
اضطر ممثا البنك الى تقدمي استقالتهما من املجلس بعد 
أن تكررت املمارس���ات غير املقبولة مثل تعيني ممثلني 

للشركة في مجالس ادارات ش���ركاتها التابعة بطريقة 
انتقائية تفتقر الى الشفافية ودون مشاركة مجلس اإلدارة 
وال جلانه املختصة في تلك الق���رارات، مؤكدا بالوقت 
ذاته على ان البنك اإلس���امي للتنمية تطلع من خال 
تأسيس���ه لهذه الشركة مع باقي املساهمني الى حتقيق 
جملة من األهداف التي تنسجم مع رؤية البنك اإلسامي 
للتنمي���ة الذي يتطلع الى زيادة حجم التعاون والعمل 
املكثف مع هذه الش���ركة اذا حتقق مثل هذا االنس���جام 
بينهما ما يجعلها عنصرا مس���اعدا للبنك اإلسامي في 
توفير أدوات استثمارية تطرح في عدد من دول العالم 

العربي واإلسامي. 
ولفت نوي����وه بالقول: »كان من الصع����ب على البنك 
اإلس����امي للتنمية أن يقف بعيدا تاركا الش����ركة تواجه 
مصيره����ا احملتوم انطاقا من مس����ؤولياته جتاه حقوقه 
وحقوق صغار املس����اهمني والدائنني للش����ركة، لهذا قرر 

مواصلة اجلهود التي بدأها في السابق«.
 وأوضح قائا: »لقد تقدم ممثا البنك اإلس���امي 
للتنمية باس���تقالتهما من الش���ركة لتثبيت موقف 
االحتج���اج على تلك التصرفات وق���د قرر البنك أن 
يعود الى ممارس���ة دوره م���ن داخل املجلس حفاظا 

على مصاحله ومصالح بقية املساهمني«.

المرحلة المقبلة

وحول رؤيته للمرحلة املقبلة قال نويوه: »نحن نتطلع 
الى ان تتكاتف جهودنا مع الدائنني وجمهور املساهمني في 
انقاذ الشركة وإعادة تشكيل مجلس اإلدارة بشكل يتاءم 
ومتطلبات املرحلة املقبلة ويستوعب فيه مرشحني مقبولني 
من الدائنني واملساهمني واألطراف احملايدة لنضمن اكبر قدر 
من النجاح ونضمن بذات الوقت التشكيلة املهنية القادرة 
على العمل املنس����جم وهو ما تتطلبه هذه الفترة القادمة 

والتي متثل مفترق طرق في مصير الشركة«.
وأكد أن البنك اإلس����امي للتنمية لن يشارك في جهود 
إنقاذ الش����ركة ما لم تتحقق هذه الرؤية املنطقية مطالبا 
املساهمني بالقيام بدورهم املأمول إذا ما أرادوا وضع األسس 
السليمة التي تقوم عليها جهود اإلنقاذ وإعادة سهم الشركة 
الى التداول في أقرب فرصة، داعيا املساهمني إلى دعم هذه 
اجله����ود بحزم في اجلمعية العامة القادمة، إذ انه ال تكفي 
مطالب����ة البنك بالقيام بكل هذه اجلهود بغير تقدمي الدعم 

الازم من املساهمني لتحقيق هذا الهدف.
وقال: »إننا لم نكن نريد االش����تراك باحلديث واجلدل 
الذي دار بعد تقدمينا الس����تقالتنا مؤكدا على اننا نبتعد 
في العادة عن باخلوض مبثل هذه املسائل ألننا نعتقد ان 
رس����التنا التي ننطلق بها في البنك ومن خال ممثليه في 
كل الشركات تنصب على العمل الدؤوب واملضي قدما نحو 
حتقيق تطلعات البنك دون الدخول في مس����اجات تضر 
مبصالح الشركة واملساهمني، ولكن اذا اقتضت الضرورة 
توجيه احلديث الى املساهمني مباشرة لتوضيح الصورة 
وجاء املوقف من جانب البنك اإلسامي للتنمية فلن نتردد 
عن القيام مبسؤولياتنا، وبالذات بعد أن تلقينا التشجيع 
من مجموعة من املساهمني باإلضافة إلى اجلهات الرسمية 

املختصة واحملافظ االستثمارية ملمارسة هذا الدور.
وعبر عن شكره للكويت على كرمي االستضافة للشركة 
الدولية لإلجارة منذ تأسيسها مبوجب قانون خاص ودعمها 
لسائر املشاريع التي يكون البنك اإلسامي للتنمية طرفا 

فيها.

نسعى إلى إعادة السهم للتداول في أقرب فرصة ونعمل بشكل وثيق مع الدائنين
 للتوصل إلى خطة إعادة هيكلة تحقق مصالح الطرفين بشكل متوازن

في امليزانية، وهي نسبة أعلى من 
معدلها التاريخي.

وشهدت املصروفات احملفزة 
للطلب منوا أكث����ر تواضعا بلغ 
9%، لتش����كل ما نسبته 46% من 
مس����تواها املعتمد في امليزانية، 
وهي أيضا نسبة أعلى من معدلها 

التاريخي.
وتشير املسارات احلالية إلى 
أن املصروف����ات احملفزة للطلب 

س����تنهي الس����نة املالية احلالية 
عند 9.8 مليارات دينار، أي بنمو 
سنوي قدره 15% مقارنة مع السنة 
املاضية.وقد ارتفعت املصروفات 
على كل أبواب امليزانية باستثناء 
املصروفات على »اآلليات واملعدات« 
)الب����اب الثال����ث(، والتي تعتبر 

صغيرة احلجم نسبيا.
وش����هدت املصروف����ات على 
»حتويات ومصروفات مختلفة« 

)الباب اخلامس( الزيادة الكبرى 
بني أبواب امليزانية، مرتفعة بواقع 
61% ومبق����دار 1.5 ملي����ار دينار، 
ويعزى هذا االرتفاع بالكامل إلى 

حتويات قامت بها احلكومة.
ولكن »الوطني« رأى أن االرتفاع 
األبرز ف����ي املصروفات جاء على 
»املش����اريع اإلنشائية والصيانة 
واالستماكات العامة« )في الباب 
الراب����ع( وبواقع 39%، أي مبقدار 

257 مليون دينار.
وحت����ى اآلن، أنفقت احلكومة 
ما نس����بته 43% من املصروفات 
املعتمدة في امليزانية للباب الرابع، 
أي بوتي����رة أس����رع م����ن املعدل 
التاريخي بنسبة 10%.وحتى اآلن، 
يبلغ فائض امليزانية للسنة املالية 
2011/2010 نحو 7 مليارات دينار. 
لكن وتي����رة املصروفات عادة ما 
تتسارع في األشهر ال� 3 األخيرة من 
السنة املالية، لذلك يتوقع الوطني 
أن يأتي الفائض بحدود 4 مليارات 

دينار مع نهاية السنة.
وتشير املعلومات األولية عن 
السنة املالية 2012/2011 إلى إيرادات 
مقدرة مببلغ 13.4 مليار دينار في 
امليزانية املقبلة، أي بارتفاع قدره 
38% عن تقديرات امليزانية احلالية، 
وإلى مصروفات معتمدة مبقدار 
17.9 مليار دينار، أي بارتفاع قدره 
11%. وتفضي هذه األرقام إلى عجز 
يبلغ 4.5 مليارات دينار، بافتراض 
سعر متحفظ لبرميل النفط قدره 

60 دوالرا.
ورأى »الوطني« أنه، على أرض 
الواقع، وعلى أساس أسعار النفط 
احلالية البالغ����ة نحو 90 دوالرا 
للبرميل، البد أن تسجل امليزانية 
فائضا جديدا في الس����نة املالية 
املقبلة يتراوح بني 2 و3 مليارات 
دينار، وس����يكون ذل����ك الفائض 
ال� 13 على التوال����ي في ميزانية 

الكويت.

»علي عبدالوهاب وأوالده« تعرض خبراتها الدوائية 
في مؤتمر ومعرض الصيدلة الدولي الثالث

»السور« تشارك بجناح خاص
في الهيئة العامة للمعلومات المدنية

استقطب جناح شركة »السور 
لتسويق الوقود« في الهيئة العامة 
اقيم  املدنية والذي  للمعلومات 
الزوار  االسبوع املاضي اهتمام 
ومرت���ادي الهيئة حيث حرص 
ف���ي اجلناح  الش���ركة  موظفو 
على تعريف اجلمهور عن قرب 
باخلدمات التي تقدمها الشركة.

وبهذه املناسبة قال مدير اول 
التسويق واملبيعات في »السور« 
سالم احلساوي ان الشركة ارتأت 
مشاركتها بجناح خاص بالهيئة 
لتعري���ف املواطن���ني واملقيمني 
بأنش���طة الش���ركة وممي���زات 
بطاقات »الفا« للتزود بالوقود 
باإلضافة الى اخلدمات اجلديدة 
التي استحدثتها »السور« خال 
الفترة املاضي���ة وأهمها التزود 
بالوق���ود م���ن خ���ال البطاقة 
ان  الى  الذكية، مش���يرا  املدنية 
خدمة الت���زود بالبطاقة املدنية 
تعد األحدث واألكثر تطورا في 
السوق احمللي بني مثياتها من 

الشركات األخرى.
وأضاف احلساوي في بيان 
صحافي ان مش���اركة »السور« 
بجناح خاص ف���ي الهيئة تأتي 
انطاقا من حرصها على التواصل 
املستمر مع املستهلك وتزويده 
بجميع املعلومات عن الش���ركة 
ودع���م مختلف األنش���طة التي 
تقوم بها »الس���ور« واهتمامها 
مبختلف شرائح املجتمع، مؤكدا 
ان اجلن���اح اس���تطاع وبنجاح 
تعريف اجلمهور عن قرب بأبرز 
وأهم اخلدمات املتنوعة واملتميزة 
البيع  التي توفرها في مجاالت 
والعرض والتسويق باإلضافة 
الى شرح مفصل للخدمات املقدمة 
وأنشطة الشركة املزمع ادخالها 
على محطات »الفا« ذات احلداثة 
والتطوير خال الفترة الراهنة.

وأوضح أن مشاركة »السور« 
بجناح خاص يؤكد على قناعة 
الشركة بأن التزود بالوقود يعد 
مطلبا أساس���يا جلميع جمهور 

املس���تهلكني وقائدي السيارات 
الس���يما مع ما توفره الش���ركة 
من خدم���ات متميزة وعروض 
مقدمة للعماء في جميع املناطق 
املنتشرة عليها محطات »الفا« 
للت���زود بالوق���ود، مضيفا ان 
استمرار مشاركة »السور« في تلك 
الفعاليات يهدف ايضا الى التعرف 
على متطلبات املستهلك في مجال 
التزود بالوقود واخلدمات األخرى 

املتاحة في احملطات.
وبني احلساوي ان »السور« 
قامت بإعداد خطة متكاملة لتدعيم 
عملها في السوق عن طريق توفير 
املنتج���ات للزبائ���ن في جميع 
احملطات على مدار ال� 24 ساعة 
مما يس���اهم في حتقيق اهدافها 
املرجوة، مبينا ان خطة الشركة 
املستقبلية تهدف للوصول الى 
رغبات املستهلك ودعم متطلباته 
من خال خدمات سريعة ومميزة 
اثناء عملية التزود بالوقود داخل 

احملطات.

أعلنت شركة علي عبدالوهاب 
وأوالده وش���ركاهم ع���ن أنه���ا 
الكويت  ستش���ارك في »مؤمتر 
الدول���ي الثالث للصيدلة« حتت 
عنوان »السامة الدوائية« الذي 
يقام حتت رعاية س���مو رئيس 
الش���يخ ناصر  الوزراء  مجلس 
احملمد وتنظمه كلية الصيدلة- 
جامع���ة الكوي���ت بالتعاون مع 
إدارة اخلدم���ات الصيدالني���ة 
وإدارة املس���تودعات الطبية في 
وزارة الصحة في الفترة من 14 � 
16 فبراير املقبل، وذلك بحضور 
قيادات وزارة الصحة ونخبة من 
اخلبراء واملتخصصني من جميع 
أنحاء العالم ومشاركة العديد من 
اجلهات الطبية والشركات احمللية 

والعاملية املهتمة بهذا املجال.
وق���ال الرئي���س التنفي���ذي 
للشركة فيصل املطوع ان شركة 
علي عبدالوهاب وأوالده تعتبر من 
أقد الشركات احمللية حيث تأسست 
الش���ركة في عام 1918 وقد عرف 
عنها الصدق في التعامل وتقدمي 
اخلدم���ات املتميزة لعمائها مما 
اكسبها سمعة طيبة وساهم ذلك 

في منوها بشكل سريع.
وأوضح املطوع في تصريح 
صحافي أن شركة علي عبدالوهاب 
وأوالده وش���ركاهم هي الشركة 
األولى واألقدم محليا التي تعمل 

في مج���ال األدوي���ة واملكمات 
الغذائية في الكويت التي قدمت 
ومازالت تقدم اخلدمات الصحية 
وغيرها من اخلدمات للمجتمع منذ 
عام 1940 حيث أنش���أت الشركة 
قس���ما لألدوية، وب���دأت بتقدمي 
اخلدم���ات الصيدالنية الصحية 
منذ 1947 واستمرت في ذلك حتى 
حصلت على ترخيصها الصادر 
من إدارة التراخيص الصحية وهو 
الترخيص رقم واحد وأصبحت 
تس���تورد األدوية كمورد وحيد 
الحتياج���ات الكويت، كما قامت 
بتجهيز أول مستشفى في الكويت 
وهو املستشفى األميري باألسرة 
وأجهزة األشعة وجميع االحتياجات 

األخرى من األدوية.

وأضاف ان الشركة بدأت في 
عام 1993 ف���ي إدارة الصيدليات 
وكانت أولها التي انضمت للشركة 
صيدلية جمعية القادسية، الفتا 
إلى أنه لم متر إال سنوات معدودة 
حتى وصل مجموع الصيدليات 
التي تدار من قبل الشركة إلى 20 
صيدلية في مختلف احملافظات 
تقدم خدمات متميزة جتعلها من 

املجموعات األولى في الكويت.
وأشار إلى ان املؤمتر يعد فرصة 
كبيرة للمشاركني واحلاضرين، 
لاستفادة مما سيناقشه املؤمتر 
من قضايا مهمة تتعلق بالسامة 
الدوائية، الفتا إلى أن ذلك يظهر 
جليا من خال احملاور األساسية 
للمؤمت���ر وورش العمل القائمة 
فيه، فضا عن اخلروج بتوصيات 
ايجابية تلتزم بها جميع االطراف 
املعنية.وبني املطوع ان شركة علي 
عبدالوهاب وأوالده وش���ركاهم 
حرصت على املشاركة في املعرض 
املصاحب للمؤمتر للتأكيد على 
اجلودة العالية ملنتجاتها، وعلى 
األهمية التي توليها هذه املاركات 
للتفاصيل الدقيقة، كذلك للتواصل 
م���ع زوار املع���رض وتعريفهم 
باخلدمات واملنتجات التي تقدمها 
شركة علي عبدالوهاب وأوالده 
وش���ركاه، وعلى اخلبرات التي 

توفرها لعمائها.

أعلن بنك اخللي����ج عن طرح 
حملة ترويجية مشتركة مع الشركة 
الوطنية الكويتية للسينما خال 
العيد الوطني وعيد التحرير احتفاال 
بالذكرى اخلمس����ني لاس����تقال 
العش����رين للتحرير،  والذك����رى 
 red حيث سيتمكن عماء حساب
من احلصول على خصومات على 
احدث أفامهم املفضلة، حيث يسري 
العرض خال الفترة من 24 حتى 

27 فبراير املقبل. 
البنك في بيان صحافي  وقال 
ان هذه احلملة الترويجية موجهة 
لعماء حساب red الذين ميكنهم 

التمتع بآخر عروض األفام وذلك من خال دفع 500 
 red فل����س فقط بدال من 3 دنانير باس����تخدام بطاقة
للصرف اآللي عند شراء التذاكر عن طريق شبابيك 
احلجز في جميع دور العرض السينمائي للشركة. 

وفي هذا الصدد قال ناصر الديحاني من مجموعة 

اخلدمات املصرفية الشخصية في 
البنك: »يستمتع األفراد باالحتفاالت 
بالعيد الوطني وعيد التحرير من 
خال اخلروج والتنزه مع األصدقاء 
والعائات، وتشير الدراسات إلى أن 
شركة السينما الكويتية الوطنية 
تتمتع بواحدة من أعلى معدالت 
الكويتي من  الشباب  اإلنفاق بني 
عماء حساب red خال هذه الفترة، 
حيث يلتزم بنك اخلليج بتوفير 
اخلدمات املصرفية التي تناس����ب 
احتياجات كل شرائح عمائنا«. 

 red ويعد برنامج بنك اخلليج
املصمم خصيصا لطاب اجلامعات 
والكليات الذين تتراوح أعمارهم بني 17 و24 عاما هو 
الوحيد من نوعه في الكويت ويوفر حاليا سحوبات 
شهرية، ويدخل جميع عماء حساب red في السحب 
الشهري بشكل تلقائي عند حتويل اإلعانة الطابية 

.red الشهرية إلى حساب

ناصر الديحاني

فيصل املطوع

جانب من عمومية »الدولية لإلجارة واالستثمار«

جناح »السور« في »املعلومات املدنية«

اإليرادات والنفقات لتسعة أشهر من السنة المالية 2011/10
9 أشهر: كنسبة من الميزانية

مستويات )مليون 
دينار كويتي(

تغير سنوي
%

السنة المالية
%     11  /10 

مقابل
متوسط %

15.12817.2155.7165.6مجموع االيرادات
14.11615.9163.8177.4االيرادات النفطية

1.01339.891.882.9االيرادات غير النفطية
8.09542.450.146.4مجموع املصروفات
1.7028.747.543.6االجور والرواتب

1.40066.847.741.8املستلزمات السلعية واخلدمات
31.020.1-7049.6اآلليات واملعدات

املشاريع االنشائية والصيانة 
91538.943.632.1واالستمالكات العامة

4.00761.454.854.0مصروفات وحتويالت مختلفة
الفائض )قبل استقطاع حصة 

ل املقبلة( ---7.0342.5صندوق األجيا

4.8998.945.744.8املصروفات احملفزة للطلب

أشار بنك الكويت الوطني في 
موجزه االقتصادي األخير إلى أن 
بيانات امليزانية لألشهر ال� 9 األولى 
من السنة املالية 2011/2010 تظهر 

فائضا قدره 7 مليارات دينار.
ف����ي حني ارتفع����ت اإليرادات 
الفعلية بنسبة 17% جراء ارتفاع 
أس����عار النفط، منت املصروفات 
الفعلية بواق����ع 42% مقارنة مع 
الفترة نفسها من السنة املاضية، 
وارتفع����ت املصروف����ات احملفزة 
للطلب وه����ي املصروفات األكثر 
أهمية للنشاط االقتصادي � بنسبة 

جيدة قدرها %9.
والحظ »الوطني« أن اإليرادات 
اإلجمالية بلغت 15.1 مليار دينار، 
أي ما ميثل حاليا 156% من تقديرات 
امليزانية، وقد بلغ متوسط سعر 
برميل اخل����ام الكويتي نحو 77 
دوالرا خال األشهر ال� 9 األولى من 
السنة املالية احلالية، مقارنة مع 67 
دوالرا للبرميل للفترة نفسها من 
السنة املاضية، وقد أدى االنتعاش 
العاملي عموما وارتفاع أسعار النفط 
إلى منو اإليرادات النفطية بواقع 
16% إلى 14.1 مليار دينار، لتتخطى 
بشكل ملحوظ تقديرات امليزانية 

للسنة املالية بكاملها.
وأش����ار »الوطن����ي« إل����ى أن 
اإليرادات غير النفطية قد شهدت 
ارتفاع����ا أكبر بلغ 40%، ما عكس 
حتسنا في األوضاع االقتصادية 

وأوضاع قطاع األعمال.
وباس����تثناء تراجع »إيرادات 
الدخل  الضرائ����ب على صاف����ي 
واألرباح« و»الرسوم اخلدماتية«، 
ارتفعت كل اإليرادات غير النفطية 
األخرى مقارنة مع السنة املاضية، 
وكان االرتفاع األبرز في »الرسوم 
اجلمركية« التي منت بنسبة %16، 
أي مبقدار 22 ملي����ون دينار، ما 
يعكس على األرجح حتس����نا في 

قطاع التجارة.
ورأى »الوطني« أنه برز أيضا 
القوي في فئة »الرس����وم  النمو 
واإليرادات املتنوعة« حيث جتاوزت 
3 أضعاف قيمتها للفترة نفسها من 
السنة املاضية، اي بزيادة بلغت 

289 مليون دينار.
الزيادة  وأتت معظ����م ه����ذه 
نتيج����ة دفعة كبي����رة من جلنة 
تعويضات األمم املتحدة متت في 

شهر أكتوبر.
والحظ »الوطني« ان املصروفات 
ارتفاعا بواقع  اإلجمالية سجلت 
42% مقارنة مع الفترة ذاتها من 
السنة املاضية، لتشكل حاليا ما 
نسبته 50% من مستواها املعتمد 


