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فائض السنة المالية بين 1.1 مليار دينار و6.2 مليارات

الع���ام املقبل، لك���ن في الوقت 
نفسه قد جتد األسعار دعما في 
املدى القصير، السيما في حال 
اس���تطاعت الدول األعضاء في 
أوپيك االلتزام بحصص إنتاجها 
املقررة. ووفقا لهذا السيناريو، قد 
يرتفع سعر برميل اخلام الكويتي 
م���ن 59 دوالرا في الربع الثاني 
من العام احلالي إلى 77 دوالرا 
في الربع األول من 2010، وليبلغ 
متوس���طه لكامل السنة املالية 

2009 � 2010 نحو 69 دوالرا. 
ورأى »الوطني« أنه مع مضي 
6 أشهر من السنة املالية احلالية، 
يبدو أن امليزانية الكويتية للسنة 
احلالية في وضع مريح. وعلى 
الرغم من ع���دم توافر بيانات 
رسمية حول اإليرادات احملققة 
حتى اآلن، إال أن متوسط سعر 
برميل اخلام الكويتي بلغ 62.3 
دوالرا خ���ال ه���ذه الفترة، أي 
أعلى بكثير من الس���عر املقدر 
ف���ي امليزانية البالغ 35 دوالرا، 
والذي قدر في وقت كان التشاؤم 
حول االقتصاد العاملي في أوجه. 
ووفقا للسيناريوهات املذكورة 
س���الفا، ومع افتراض أن تأتي 
املصروف���ات الفعلية أدنى مما 
هو مقدر ف���ي امليزانية مبا بني 
5% و10%، كما هو متوقع، يقدر 
»الوطني« أن حتق���ق ميزانية 
املالية احلالية فائضا  الس���نة 
يتراوح بني 1.1 مليار دينار و6.2 
مليارات دينار، قبل اس���تقطاع 
10% من إجمالي اإليرادات لصالح 
صندوق األجيال القادمة. وذلك 
مقارنة مع التقديرات احلكومية 
بتسجيل عجز مبقدار 4 مليارات 
دينار في السنة املالية احلالية، 
وحتقيق فائض فعلي بقيمة 2.7 
مليار دينار في ميزانية السنة 

املالية 2008 � 2009.

أن يوفر دعما ألس���عار النفط. 
لكن من املنتظر أن تقوم أوپيك 
حينها برفع إنتاجها في موازاة 
ارتفاع الطلب، وبنحو 200 ألف 
برميل يوميا في الربع الرابع من 
العام احلالي، وبالتالي إبقاء سعر 
برميل اخل���ام الكويتي بحدود 
ال���� 67 دوالرا. وفي املقابل، من 
شأن تباطؤ وتيرة التعافي أن 
تؤدي إلى تراجع س���عر برميل 
اخلام الكويتي في الربع الرابع 
من 2009، ليبلغ متوسطه لكامل 
السنة املالية 2009 � 2010 نحو 

64 دوالرا.
لكن في حال ج���اء التعافي 
بطيئا ج���دا � وبالتالي قد يأتي 
متوسط الطلب أدنى بنحو مليون 
برميل يوميا في النصف الثاني 
من العام احلالي عما هو مفترض 
آنفا � فإن أسعار النفط قد تهبط 
مجددا في الربع الرابع من 2009، 
ورمبا إلى أقل من مس���توى 50 
دوالرا للبرميل. ومن شأن هبوط 
األسعار أن يحفز الطلب بحلول 
العام 2010، لكن ذلك قد ال يوفر 
دعما كافيا لألس���عار ما لم تقم 
أوپيك بخفض اإلنتاج بشكل حاد. 
وفي هذه احل���ال، قد ينخفض 
سعر برميل اخلام الكويتي إلى 
حدود 40 دوالرا في الربع األول 
من 2010، ليبلغ متوسطه لكامل 
السنة املالية 2009 � 2010 نحو 

53 دوالرا.

النفط الكويتي

أثمرت املؤشرات  وفي حال 
املتزايدة  االقتصادية اإليجابية 
مؤخرا، أشار موجز »الوطني« 
إلى أن تعافي االقتصاد العاملي 
قد يأت���ي أقوى مما هو متوقع، 
ومن شأن ذلك أن يحقق توازنا 
النفط خال  أكبر في أس���واق 

بحلول 2010 مبقدار 0.5 مليون 
برميل يوميا على األقل في ظل 
تعافي االقتصاد العاملي )وكالة 
الطاق���ة الدولية تتوقع ارتفاعا 
أق���وى بواقع 1.3 مليون برميل 
يومي���ا(، لكن حت���ى لو حتقق 
ذلك، فإن الطلب س���يبقى أدنى 
مبا نسبته 1.5% من مستواه في 

العام 2007.

االقتصاد العالمي الى التعافي

ورأى »الوطني« أنه فيما يبدو 
أن االقتص���اد العاملي يتجه إلى 
التعافي، فمن املرجح أن تلعب 
عوامل الطلب دورا رئيسيا في 
مسار أسعار النفط خال األشهر 
املقبلة، وذلك بغض النظر عما 
س���يحدث من جانب اإلمدادات، 
وأحد ه���ذه العوامل س���يكون 
السياسة التي ستعتمدها الصني، 
والتي يعتقد أن حجم مشترياتها 
من النفط )واملوارد األخرى( في 
الربع الثان���ي من العام احلالي 
قد س���اهم في رفع األسعار من 
املستويات املنخفضة التي بلغتها 
في مارس املاضي. ومع تعافي 
أسعار النفط مؤخرا، وفي ظل 
الش���كوك حول قدرة االقتصاد 
الصيني على احلفاظ على وتيرة 
منوه، فإن مساهمة الصني في دعم 
أسعار النفط قد تتقلص خال 
الفترة املتبقية من العام احلالي. 
لكن هناك إمكانية لنشاط أقوى 
القتصادات أخرى في العالم، ما 
من ش���أنه التعويض عن ذلك. 
وبافتراض صح���ة وجهة نظر 
مركز دراس���ات الطاقة الدولية 
القائل���ة ان االقتص���اد العاملي 
يشهد تعافيا على نطاق واسع، 
فمن املرج���ح أن يرتفع الطلب 
عل���ى النفط في الربعني الثالث 
والرابع من 2009. ومن شأن ذلك 

أش���ار بنك الكويت الوطني 
في موجزه االقتصادي األخير 
النفط وتطورات  حول أسواق 
امليزانية إلى أن أس���عار النفط 
شهدت استقرارا ملحوظا خال 
شهر أغسطس املاضي، وتذبذب 
سعر برميل اخلام الكويتي في 
نطاق ضي���ق نس���بيا بني 68 
دوالرا و72 دوالرا. وفي جانب 
منه، يعكس هذا االستقرار عدم 
ح���دوث أي حترك جوهري في 
أسواق السلع واألصول األخرى، 
السيما في سعر صرف الدوالر 
الذي جرى تداوله خال الشهر 
ب���ني 1.40 و1.45 دوالر لليورو، 
ليكون أغسطس أحد أشهر العام 
احلالي التي يشهد فيها الدوالر 

استقرارا كبيرا.
أنه على  ورأى »الوطن���ي« 
الرغم من االعتقاد الس���ائد بأن 
عقود النفط يجري تداولها عند 
مستويات »مريحة«، إال أنه يبقى 
أن ننتظر إلى أين ستتجه األسعار 
عند انتهاء فصل الصيف الذي 
عادة ما تكون تطوراته محدودة. 
وقد ارتبط ارتفاع أسعار النفط 
منذ شهر مارس املاضي بتحسن 
تطلعات االقتص���اد العاملي، إال 
أن الش���كوك مازال���ت حتي���ط 
بهذا التحس���ن من حيث قوته 
إلى  واس���تمراريته، باإلضافة 
مدى ماءمة السياسات املتخذة. 
ومن شأن أي ترجيح ألحد هذه 
العوامل أن يدفع باألسعار إلى 
املت���داول حاليا  النطاق  خارج 
بحلول فص���ل اخلريف املقبل. 
كذلك احلال، ف���إن نهاية فصل 
الصيف تشكل عادة فترة ذروة 
ملوس���م األعاصير في احمليط 
األطلس���ي، إال أن نش���اط هذه 
األعاصير جاء حتى اآلن خافتا 
املتوقع، مم���ا يقلص من  دون 
احتمال تراجع اإلمدادات نتيجة 
للعوام���ل املناخية هذا العام ملا 

هو أقل من املعتاد.
م���ن جه���ة ثاني���ة، أش���ار 
»الوطن���ي« إلى أن تزايد درجة 
التفاؤل بالتطلعات االقتصادية 
دفع ببع���ض احملللني إلى رفع 
مع���دل النمو املتوق���ع للطلب 
العامل���ي على النف���ط في العام 
احلالي، ولو بنس���ب ضئيلة. 
فوكال���ة الطاق���ة الدولية مثا 
تتوقع حاليا أن يتراجع الطلب 
على النفط هذا العام بواقع 2.4 
مليون برميل يوميا )-%2.7(، 
مقارنة م���ع تراجع حجمه 2.5 
مليون برميل كانت قد توقعته 
في أغسطس و2.6 مليون برميل 
في مايو، لكن توقعات الوكالة 
لطاملا كانت األكثر تشاؤما بني 
احملللني. وفي املقابل، رفع مركز 
دراس���ات الطاقة الدولية مقدار 
تراجع الطلب املتوقع على النفط 
إلى 1.7 مليون برميل يوميا، من 
1.6 مليون برميل كان يتوقعها 
في يوليو. إال أن هذه املراجعات 
تعكس ظهور بيانات جديدة أكثر 
منه تغيرات في قراءة أساسيات 
وظروف السوق، ويتوقع معظم 
احملللني أن يعاود الطلب االرتفاع 
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بعد مرور عام تقريبا على 
بدء األزمة املالية واالقتصادية 
ألق����ت بظالها  العاملي����ة التي 
السلبية على قطاعات االقتصاد 
احمللي، ومع ظهور بوادر التعافي 
لاقتصادين احمللي والعاملي، 
اكدت موديز قوة بنك الكويت 
الوطن����ي في الس����وق احمللي 
وجناح إستراتيجيته للتوسع 

اإلقليمي.
التقري����ر االخير  وكش����ف 
للوكالة والذي حصلت »كونا« 
على نسخة منه عن جملة من 
الت����ي تدعم تصنيف  العوامل 
»الوطني« أهمها متتعه بعامة 
جتارية مسيطرة محليا وتوسعه 
اإلقليمي احلذر، مما يوفر إمكانات 
منو واسعة مستقبا، الى جانب 
فرص لتحسني العامة التجارية 
والتنويع فض����ا عن تخطيط 
ادارة  استراتيجي جيد وطاقم 
تنفيذية مستقر ومتمكن مدعوم 
مبجلس ادارة له خبرة كبيرة 

وأساسيات مالية قوية.
ومن بني عوامل أخرى أشارت 
موديز الى أن الرسملة اجليدة 
لبنك الكويت الوطني تزيد من 
قدرته على امتصاص أي خسائر 
محتملة مما يدعم تصنيفاته في 
الوقت احلالي، ومن غير املرجح 
للقوة املالية للبنك ان تقع حتت 

أي ضغوط في املدى املنظور.
وأكدت ان أهم ما مييز البنك 
عدم تعرضه أو انكش���افه على 
ش���ركات االس���تثمار احمللي���ة 
الى تعرضه  املتعثرة، اضاف���ة 
احمل���دود جدا عل���ى مجموعتي 
سعد والقصيبي، رغم أنه أكبر 
البنوك احمللي���ة وصاحب أكبر 
شبكة فروع خارجية، اال أن ادارته 
االئتماني���ة احملافظة وحتفظه 
الرقابي وادارة املخاطر احلصيفة 

لديه س���اهمت في عدم تعرضه 
لهذه املشكات.

وأوضح���ت وكالة موديز أن 
بنك الكوي���ت الوطني يعد من 
اكبر املؤسسات املالية في الكويت 
وأكبر بنك جتاري مبجموع أصول 
يبل���غ 12.114 مليار دينار )41.9 
مليار دوالر( كما في يونيو 2009 
ويبلغ حجم موجوداته نحو %30 
النظام املصرفي  من موجودات 

الكويتي.
وتبلغ احلصة السوقية للبنك 
م���ن الق���روض التقليدية %34 
ومن الودائ���ع 29% واذا أضيف 
القطاع املصرفي اإلسامي تصبح 
النسبتان السابقتان 29% و%22 

على التوالي.
وحول قط���اع التجزئة، قال 
التقرير ان البنك يس���يطر على 
القروض االستهاكية  36% من 

باس���تثناء ش���ركات التموي���ل 
)32% من االجمالي( ونحو %35 
م���ن مجمل حس���ابات الرواتب 
في الكوي���ت الى جانب متويله 
التجاري حيث تبلغ حصته %40 

من خطابات الضمان.
الصيرف���ة  اط���ار  وف���ي 
البنك طور  االس���تثمارية، فإن 
عملي���ات ادارة أصول ملحوظة 
للمنافس���ة م���ع 100 ش���ركة 
اس���تثمار كويتي���ة والبن���وك 
األجنبية للحصول على حصة 
م���ن ادارة الث���روات اخلاص���ة 

واملؤسساتية.
وعلى الرغم من اعتقاد وكالة 
موديز ان البنك سيظل مسيطرا 
في السوق احمللي، فإن الكويت 
تبقى سوقا صغيرة واقتصادها 
يعتمد على النفط وتوفر فرصا 
محدودة للنمو وفي ضوء تلك 

احلقيقة بدأ البنك استراتيجية 
للتوسع اإلقليمي في السنوات 
املاضية، مما قد يوفر له في املدى 
املتوسط فرصا للنمو يفتقر اليها 
في السوق احمللي في ظل ما حققه 
البنك من جناح على هذا الصعيد، 
السيما من خال فروعه في مصر 

وقطر والبحرين.
وح���ول ربحي���ة البنك، قال 
التقري���ر ان ربحيت���ه في املدى 
القصير قد تتعرض للمزيد من 
الضغوطات مع استمرار تكاليف 
االئتمان في االرتفاع بالنظر الى 
الف���ارق الزمني م���ا بني احداث 
االئتمان السلبي وخسائر القروض 
املاحظة، كما أن التعرض املادي 
للقطاعات الواقعة حتت الضغط 
يزيد من ربحية تكاليف االئتمان 
التي تبقى مرتفعة أقله في املدى 

القصير.

بعد عام على األزمة وفي ظل بوادر التعافي وبفضل جملة من العوامل أهمها تمتعه بعالمة تجارية مسيطرة 

»موديز« تؤكد قوة »الوطني« بالسوق المحلي ونجاح إستراتيجيته للتوسع اإلقليمي
أهم ما يميز البنك عدم تعرضه أو انكش�افه على شركات االستثمار المحلية المتعثرة وتعرضه المحدود جدًا على مجموعتي سعد والقصيبي

الحصة الس�وقية للبنك من القروض التقليدية بلغت 34% ومن الودائع 29% ويسيطر على نحو 35% من مجمل حسابات الرواتب في الكويت

البنك الوطني حافظ على ريادته احمللية حسب وكالة التصنيف االئتماني العاملية »موديز«

رأسمال الصندوق الواحد 50 مليون دينار

»التجارة« تسمح ل� »الوطني« بتسويق 3 صناديق لإلجارة اإلسالمية
عاطف رمضان

علمت »األنباء« ان وزير التجارة والصناعة 
احمد الهارون اصدر 3 قرارات وزارية يسمح 
مبوجبها بتسويق البنك الوطني ل� 3 صناديق 
اس����تثمارية، جاء في القرار االول انه يسمح 
لبنك الكويت الوطني بتسويق صندوق االجارة 
االسامي الثالث بالدينار الكويتي تسويقا عاما 
داخل الكويت وذلك برأسمال وقدره 50 مليون 
دينار، وبقيمة اسمية 10 دنانير للوحدة الواحدة 

وبحد ادنى لاشتراك 30 ألف دينار.
والهدف من تسويق الصندوق هو توفير 
عوائد تفوق عوائد سندات اخلزانة مع توفير 
عوائد ش����هرية عن طريق املشاركة في ارباح 
ومخاطر الصفق����ات التجارية التي تتم وفقا 
ملبدأ االج����ارة مع احملافظة عل����ى رأس املال 
عن طري����ق القيام فقط بعملي����ات اجارة مع 
شركات تتمتع بسمعة جيدة وذات مركز مالي 
سليم، ويوزع الصندوق العوائد الناجتة عن 
عمليات االجارة على املستثمرين شهريا الى 
حساباتهم احملددة لدى بنك الكويت الوطني 
وفقا لتعليماتهم ويدفع رأس املال املس����تثمر 
في تاريخ استحقاق الصندوق عند نهاية مدة 

الصندوق »أي في الفترة من 60 الى 84 شهرا«، 
علما ان مدة الصندوق خمس سنوات وجتدد 
لفترة مماثلة. اما القرار الوزاري الثاني لوزير 
التجارة والصناعة تضمن انه يس����مح لبنك 
الكويت الوطني بتس����ويق صندوق االجارة 
االسامي اخلامس بالدينار الكويتي تسويقا 
عاما داخل الكويت وذلك برأس مال وقدره 50 
مليون دينار وبقيمة اسمية 10 دنانير للوحدة 
الواحدة وبحد ادنى لاشتراك 30 الف دينار.

والهدف من تسويق الصندوق هو توفير 
عوائد تفوق عوائد سندات اخلزانة مع توفير 
عوائد ش����هرية عن طريق املشاركة في ارباح 
ومخاطر الصفقات التجارية التي تتم وفقا ملبدأ 
االجارة مع احملافظة على رأس املال عن طريق 
القيام فقط بعمليات اجارة مع شركات تتمتع 
بسمعة جيدة وذات مركز مالي سليم ويوزع 
الصندوق العوائد الناجتة عن عمليات االجارة 
على املستثمرين شهريا الى حساباتهم احملددة 
لدى بنك الكويت الوطن����ي وفقا لتعليماتهم 
ويدفع رأس املال املستثمر في تاريخ استحقاق 
الصن����دوق عند نهاية مدة الصندوق »اي في 
الفترة من 60 الى 84 شهرا« ومدة الصندوق 

خمس سنوات وجتدد لفترة مماثلة.
ام����ا القرار الوزاري الثالث لوزير التجارة 
والصناعة فقد تضمن انه يسمح لبنك الكويت 
الوطني بتسويق صندوق االجارة االسامي 
اخلامس بالدينار الكويتي تسويقا عاما داخل 
الكويت وذلك برأس مال وقدره 50 مليون دينار 
وبقيمة اسمية 10 دنانير للوحدة الواحدة وبحد 
ادنى لاش����تراك 30 الف دينار. اجلدير ذكره 
ان الهدف من تس����ويق الصندوق هو توفير 
عوائد تفوق عوائد سندات اخلزانة مع توفير 
عوائد ش����هرية عن طريق املشاركة في ارباح 
ومخاطر الصفقات التجارية التي تتم وفقا ملبدأ 
االجارة مع احملافظة على رأس املال عن طريق 
القيام فقط بعمليات اجارة مع شركات تتمتع 
بسمعة جيدة وذات مركز مالي سليم. يوزع 
الصندوق العوائد الناجتة عن عمليات االجارة 
على املستثمرين شهريا الى حساباتهم احملددة 
لدى بنك الكويت الوطن����ي وفقا لتعليماتهم 
ويدفع رأس املال املستثمر في تاريخ استحقاق 
الصن����دوق عند نهاية مدة الصندوق »اي في 
الفترة من 60 الى 84 شهرا« ومدة الصندوق 

خمس سنوات وجتدد لفترة مماثلة.


