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500 مدعو حضروا 
االفتتاح و5000 زائر 

ملوقع املنتدى 
بالنسختني 
السابقتني

املنتدى فرصة 
تسويقية للشركات 

احمللية والعاملية

لقطة ملدينة صباح األحمد السكنية 

برعاية رئيس مجلس الوزراء.. وتنظيم »Noufexpo« بالتعاون مع اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات من 15 إلى 17 نوفمبر املقبل

»منتدى احلكومة اإللكترونية الثالث« 
يدعم مسيرة الكويت نحو مجتمع املعلوماتية

ونحن س����عداء برعاية سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
املب����ارك للمنت����دى،  جاب����ر 
وكذل����ك لثقة اجلهاز املركزي 

لتكنولوجيا املعلومات. 
وأضاف املصدر سنعمل يدا 
بيد مع اللجنة العلمية التي 
البرنامج  مت تكليفها لوضع 
العلمي للمنت���دى واختيار 
أوراق عمله واملتحدثني خالله 
املقترح، كما  حسب اجلدول 
س���تضع Noufexpo اخلطط 
التنظيمي���ة  واإلج���راءات 
للمنت���دى ليش���كل فرصة 
تسويقية واستثمارية مهمة 
للشركات العاملية واحمللية على 
قدر سواء، وميكن للشركات 
واملؤسس���ات املتخصص���ة 
املشاركة في املنتدى من خالل 
تق���دمي أوراق عملها وعرض 
منتجاتها وخدماتها وخبراتها 
املع���رض املصاحب له،  في 
وميكن للراغبني في املشاركة 
العلمية  اللجنة  االتصال مع 
على الرقم 22469921 00965 أو 
info@ على البريد اإللكتروني

.noufexpo.com.kw

مباشر على جناح مشاريعهم 
وتطور مؤسساتهم، وسوف 
يت���م تخصي���ص 3 أيام من 
العمل  احملاض���رات وورش 
حت���ى ينال مس���ارا املنتدى 
حقهما من املناقشة وتغطية 
جميع اجلوانب الفنية املتعلقة 
بهما، كما مت تخصيص اليوم 
األول حلفل افتتاح مس���ائي 
تلقى فيه الكلمات االفتتاحية 
وتكرم الشركات والشخصيات 
املش���اركة ويفتتح املعرض 

املصاحب للمنتدى.
وصرح مصدر مس����ؤول 
في شركة Noufexpo مبناسبة 
اإلع����الن عن انعق����اد منتدى 
احلكومة اإللكترونية الثالث- 
إدارة وأم����ن املعلومات قائال: 
لقد اصب����ح منتدى احلكومة 
اإللكترونية حدثا ينتظره قادة 
املعلوماتية في املؤسس����ات 
احلكومية واخلاصة في الكويت 
واملنطق����ة، كما تع����ول عليه 
شركات التكنولوجيا الرائدة 
في تعزيز موقعها في سوق 
املعلوماتية ودعم حضورها 
لدى املؤسسات التي تستهدفها، 

نظم املعلوم���ات من جميع 
اجلهات احلكومية والقطاع 
اخلاص بالكويت، ومت تسجيل 
أكثر م���ن 4800 زائر للموقع 
اإللكتروني للمنتدى، وميكن 
االطالع على جميع تفاصيل 
املنتدى والتغطية الصحافية 
والتلفزيوني���ة وألبوم���ات 
الڤيديو  الصور وتسجيالت 
www. اخلاصة به على الرابط

.noufexpo.com.kw/egov2
 NoufEXPO ويتطلع كل من
واجلهاز املركزي لتكنولوجيا 
املعلومات الى مشاركة واسعة 
من قبل شركات تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت احمللية 
والعاملية مل���ا يوفره املنتدى 
واملع���رض املصاحب له من 
حضور ق���وي وفع���ال في 
سوق املعلومات واالتصاالت 
الكويتي���ة، فهو يجمع حتت 
س���قف واح���د ق���ادة مراكز 
املعلوم���ات احلكومي���ة في 
الكوي���ت، كما أن مس���اري 
املنتدى، إدارة وأمن املعلومات، 
ميث���الن أهمي���ة قص���وى 
للمش���اركني ويؤثران بشكل 

من نوعه للحكومة اإللكترونية 
الكويت ويحظى برعاية  في 
سياس���ية رفيعة، وهذا يدل 
على حرص س���موه وجميع 
القيادات السياسية على تطوير 
اخلدمات احلكومية في الكويت 
من ناحية، ويدل ايضا على 
الدور الذي يقوم به املنتدى في 

هذا املجال من جهة أخرى.
وحقق املنتدى في نسختيه 
األولى والثانية جناحا كبيرا، 
فباإلضاف���ة إل���ى الرعاي���ة 
الرس���مية املتميزة، فقد مثل 
وزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء ورئيس مجلس إدارة 
اجلهاز املركزي لتكنولوجيا 
الش���يخ محمد  املعلوم���ات 
عبداهلل املبارك الصباح سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جابر املبارك في حفل افتتاح 
ال���دورة الثانية من املنتدى، 
وذلك بحضور أكثر من 500 
مدعو ومن بينهم 23 من وكالء 
الوزارة املساعدين، كما فاق 
عدد املشاركني في أيام جلسات 
املنتدى الثالث ال� 300 مشارك 
إدارات  كل يوم، حيث مثلوا 

الشيخ جابر املبارك وبالتعاون 
مع اجلهاز املركزي لتكنولوجيا 
املعلومات، حيث اصبح منتدى 
احلكومة اإللكترونية أكبر حدث 

تنظم شركة »نوف إكسبو« 
بالتعاون مع اجلهاز املركزي 
لتكنولوجيا املعلومات »منتدى 
احلكومة اإللكترونية الثالث« 
للس���نة الثالثة على التوالي 
حت���ت عن���وان »إدارة وأمن 
املعلومات«، وذلك في الفترة 
من 15 إل���ى 17 نوفمبر 2015 
القادم مبركز الراية في فندق 
كورت يارد ماريوت الكويت، 
ويشكل مسارا املنتدى- إدارة 
وأم���ن املعلوم���ات- ركنني 
أساس���يني لتطوي���ر برامج 
احلكومة اإللكترونية، حيث 
التعامل مع  يتناوالن كيفية 
األصول املعلوماتية وإدارتها 
وسبل حمايتها، وهو ما يوفر 
الفاعلية واألم���ان للخدمات 
اإللكتروني���ة،  احلكومي���ة 
والتي هي نتاج أو غاية تلك 

البرامج.
وس��وف ينعقد »منتدى 
احلكوم�����ة اإللكتروني���ة 
وأم���ن  إدارة   - الثال�����ث 
املعلومات« وللمرة الثالثة على 
التوالي أيضا برعاية كرمية من 
الوزراء  سمو رئيس مجلس 

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك

بنسبة 12.4% من أصل 192 ألف مبنى حتى نهاية يونيو

البنوك األفضل ربحية بـ 456 مليون دينار بالنصف األول من 2015

ٍ بالكويت 24 ألف مبنى خال

مليار دينار صافي أرباح الشركات املدرجة بنمو %6.3

نحو 68% م���ن إجمالي عدد 
املباني، تليها تلك املخصصة 
للس���كن والعمل معا، فتلك 

املخصصة للعمل فقط. 
اتفاع  الى  التقرير  واشار 
املباني اخلالية، في  نس���بة 
األشهر الستة األولى من العام 
احلالي حسب بيانات الهيئة 
العامة للمعلومات املدنية، إذ 
بلغت نس���بتها نحو %12.4، 
وعددها نحو 24.1 ألف مبنى، 
من إجمالي 194.4 ألف مبنى، 
مقارنة بنحو 23.1 ألف مبنى 
خال، م���ن إجمالي 191.7 ألف 
مبنى، ف���ي نهاية عام 2014، 

أي ما نسبته %12.
وطبقا إلحصائيات الهيئة 
العام���ة للمعلومات املدنية، 
الش���قق غالبية عدد  تشكل 
الوحدات، إذ بلغت ما نسبته 
46.3%، م���ن اإلجمالي، تلتها 
املن���ازل بنس���بة 22.8%، ثم 
 .%17.7 بنس���بة  الدكاك���ني 
وحافظ قطاع الشقق واملنازل 
على زيادة حصته، بصورة 
منتظمة، منذ عام 2005 حتى 
يونيو ع���ام 2015، في حني 
انخفض���ت نس���بة املالحق، 
وبل���غ معدل النم���و املركب 
)2005 - يونيو 2015(، للشقق 
واملنازل والدكاكني، نحو %4 
و1.6% و3.7%، على التوالي، 
بينما انخف���ض معدل النمو 
املركب للمالحق بنحو -%6.2. 
وانخفضت نسبة اخلالي من 
الوحدات وفقا لتقديرات هيئة 
املعلومات املدنية، في يونيو 
عام 2015، فبلغت نحو %26.4، 
بع���د أن كانت نحو 27%، في 

نهاية عام 2014.

تاله »البن���ك األهلي املتحد � 
فرع البحري���ن« بنحو 83.5 
مليون دينار. وعلى النقيض، 
حققت 10 شركات أعلى خسائر 
مطلقة بنح���و -21.2 مليون 
دينار، وحققت شركة »بيت 
االس���تثمار اخلليجي« أعلى 
مستوى مطلق للخسائر بنحو 
6.4 ماليني دين���ار، وتالتها 
الشركة »اخلليجية لالستثمار 
البترولي � بتروجلف« بنحو 

3.8 ماليني دينار.
وحتس���ن اداء 96 شركة 
ضمنه���ا زادت 84 ش���ركة 
أرباحها، وخفضت  مستوى 
12 شركة مستوى خسائرها 
أو حتولت إلى الربحية، أي 
أن 54.5% من الشركات التي 
أعلنت نتائجها حققت تقدما 
في األداء. وحققت 84 شركة 
هبوطا في مس���توى أدائها، 
70 ش���ركة ضمنها انخفض 
مس���توى أرباحها، بينما 14 
ش���ركة انتقلت من الربحية 

إلى اخلسائر.

2015 نحو 663.5 ألف وحدة 
مقابل 653.3 ألف وحدة، في 
نهاية عام 2014، أي بارتفاع 
بلغت نسبته نحو %1.6 )%3.2 
على أساس سنوي متوقع(. 
وقد بلغ معدل النمو املركب 
لعدد الوحدات، خالل الفترة 
من نهاية ع���ام 2005 وحتى 
يونيو 2015، نحو 3.1%، في 
حني جاء املعدل املركب للنمو 
في عدد املباني، للفترة ذاتها، 
أدنى، إذ بلغ 1.7%، وهو ما يؤكد 
استمرارية تصغير مساحة 
الوحدات، ضمن كل مبنى، أي 
ان التغي���ر على منط الطلب 
استمر على نفس املنوال رمبا 
بسبب ارتفاع أسعار األراضي 
واالرتفاع الكبير في مستوى 
اإليجارات. وتستخدم غالبية 
املباني، في الكويت، للسكن، إذ 
تصل نسبة املباني السكنية 

قطاع البنوك الذي رفع أرباحه 
من نحو 406.2 ماليني دينار 
إلى نحو 456.4 مليون دينار، 
بينما أكثره���ا تراجعا قطاع 
ال���ذي انخفضت  اإلتصاالت 
أرباحه من نحو 171.9 مليون 
دينار إلى نحو 117.3 مليون 

دينار. 
وتشير نتائج النصف األول 
من العام احلالي إلى أن أعلى 10 
شركات حتقيقا لألرباح املطلقة 
قد ساهمت بنحو 551.8 مليون 
دينار أو ما نس���بته 55% من 
إجمالي األرباح املطلقة، بينما 
كانت مساهمتها بإجمالي النمو 
في األرباح مقارنة بأرباحها 
النصف األول من عام  خالل 
2014 ه���و تراجع بنحو 958 
ألف دينار نتيجة تأثير تراجع 
أرباح شركة »زين« والبالغة 
34.3 مليون دينار على إجمالي 
أرباح أعلى 10 شركات، وحقق 
»بنك الكويت الوطني« أعلى 
مستوى من األرباح املطلقة 
بنح���و 163.4 مليون دينار، 

قال تقرير الشال االقتصادي 
ان إجمالي ع���دد املباني في 
الكويت - حس���ب اإلصدار 
األخير لدلي���ل الهيئة العامة 
للمعلوم���ات املدنية للمباني 
والوحدات- بلغ نحو 194.4 
ألف مبنى، في نهاية يونيو 
2015، مقارنة بنحو 191.7 ألف 
مبنى، ف���ي نهاية عام 2014، 
أي ان عدد املباني قد س���جل 
مع���دل منو بلغ نح���و %1.4 
خالل الشهور الستة األولى 
من عام 2015 )2.8% على أساس 
س���نوي متوقع(، وهو أعلى 
من مس���توى النمو السنوي 
املسجل، في نهاية عام 2014 
مقارنة بنهاية عام 2013، والذي 

بلغ نحو %1.3.
وقس���م التقري���ر املباني 
إلى وح���دات مختلفة، حيث 
بل���غ عددها في نهاية يونيو 

قال تقرير الشال إن عدد 
الشركات املدرجة التي نشرت، 
رسميا نتائج أعمالها عن نصف 
العام األول بلغ 180 شركة ما 
يعادل 93.8% من عدد الشركات 
املدرجة البالغ 192 شركة، بعد 
استبعاد الشركات املشطوبة 
واملوقوفة عن التداول وتلك 
التي تختلف تواريخ بياناتها 
املالية. وقد بلغ صافي أرباحها 
مستوى نحو مليار دينار، وهو 
مستوى أعلى بنسبة 6.3% عن 
مستوى أرباح النصف األول 
من ع���ام 2014 البالغ 943.2 
مليون دينار. ويظل متراجعا 
عن مستوى أرباح الربع األول 
من العام احلالي بنحو %2.3، 
وهو مؤشر يحتاج إلى متابعة 
في الربعني القادمني من العام 

احلالي.
وذكر التقرير ان 7 قطاعات، 
م���ن أصل 12 قطاعا نش���طا، 
حققت ارتفاعا في مس���توى 
ربحيتها، مقارنة بأداء النصف 
األول من عام 2014، أفضلها 

ارتفاع عدد املباني 
اخلالية سيضغط 

على اإليجارات 

املستثمرون 
يصغرون الوحدات 

السكنية بسبب 
ارتفاع أسعار 

األراضي

10 شركات ساهمت 
بنسبة 55% من 
إجمالي األرباح 

54.5% من الشركات 
حققت تقدمًا 

في األداء

84 شركة هبط 
مستوى أدائها 

و14 شركة انتقلت 
من الربحية للخسائر

تقرير


