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املصدر: البنك الدولي واملنتدى االقتصادي العاملي

بقيمة 80 مليون دينار ولمدة 5 سنوات لتمويل عمليات الشركة

»الوطني« يوقع اتفاق تسهيالت جديدة لصالح »كيبكو«

4.8% نموًا متوّقعًا القتصاديات دول الخليج في 2010

»المشورة«: 147 مليون دينار أرباح 32 شركة في الربع الثالث نصفها لـ »الوطني«
بعد مرور ما 
يقارب الشهر 
انته���اء  م���ن 
الرب���ع الثالث وقرب دخولنا في 
الش���هر الثاني من الربع االخير، 
التزال معظم الشركات تبحث عن 
حلول ترقيعية في بياناتها املالية 
من أجل حتسني صورتها وإظهارها 
بصورة تطمئن مس���اهميها قدر 
اإلمكان، وأعلنت 32 ش���ركة عن 
أرباح إجمالية بلغت 147 مليون 
دين���ار بتراجع واضح بنس���بة 
42% عن الفترة املقابلة من العام 

املاضي.
أرباحا  وسجلت 24 ش���ركة 
فصلية، فيما مازالت 8 ش���ركات 
حتقق خسائر وبعد مرور سنة 
من بدء االزم���ة املالية العاملية، 
وكان منو االرباح خالل هذه الفترة 
محدودا بالنسبة للرابحني وكان 
افضلها منوا الشركات ذوات االرباح 
احملدودة والتي تقل عن مستوى 3 
ماليني دينار بينما كان منو ارباح 
الكب���ار متدنيا، وكان منو ارباح 
البنك الوطني ذي االرباح االكبر 
بالسوق بنسبة 10%، بينما على 
الطرف اآلخر كان لتراجع ارباح 
بيت التمويل الكويتي اثر بالغ على 
مستوى االرباح االجمالية للسوق، 
وبسبب جتنيب مخصصات نتيجة 
تعثر بعض الشركات عند سداد 
التزاماته���ا املالي���ة وكذلك بقية 

التقرير  أك����د 
الص����ادر عن 
بن����ك الكويت 
أداء االقتصادات  الوطني ح����ول 
اخلليجية استفادة تلك الدول من 
تعافي االقتصاد العاملي، موضحا 
أنه على الرغ����م من التوقعات ان 
ينكمش الن����اجت احمللي اإلجمالي 
اخلليجي باألسعار الثابتة في العام 
احلالي، إال إنه سيعاود النمو في 

العام املقبل بواقع %4.8.
السياسة  أن  التقرير  وأوضح 
املالية التوس����عية تش����كل عامال 
رئيسيا في مسار التعافي، موضحا 
أنه في حال شهدت أسعار النفط 
هبوطا مطردا في 2010، فإن اآلفاق 
اإليجابية لالقتصاديات اخلليجية 
ستضعف. وقال التقرير انه على 
الرغم من التعافي، قد يبقى نشاط 
القطاع اخلاص مقيدا بتباطؤ النمو 
في حج����م القروض املمنوحة من 

البنوك.

المحاذير االقتصادية

التقرير  التفاصيل أشار  وفي 
إلى أن األش����هر األخيرة ش����هدت 
إجماعا متزايدا على أن االقتصاد 
العاملي في طريق����ه إلى التعافي، 
وأن أسوأ ما في األزمة قد انقضى. 
وبالفعل، تشير العديد من املؤشرات 
االقتصادية بق����وة إلى أن األزمة 
في تراجع. ويتوقع صندوق النقد 
الدولي ف����ي تقديراته األخيرة أن 
ينكمش االقتصاد العاملي في العام 
احلالي بنحو 1.1%، قبل أن يتعافى 
في العام املقبل محققا منوا بواقع 
3.1%. وميثل ذلك حتسنا كبيرا في 
املتوقعة، بلغ 0.3  النمو  معدالت 
و0.6 نقاط مئوي����ة على التوالي 
مقارنة مع تقدي����رات الصندوق 
الصادرة قبل ثالثة أشهر، موضحا 
أنه في الوقت نفسه، هناك إجماع 
أقل بني االقتصاديني فيما يتعلق 
بشكل التعافي، فهل سيأخذ شكل 
»W« أو »V« أو »U«، أو أي شكل 

آخر يأتي بينها؟
ورأى الوطني أن هذا الطريق 
إل����ى التعافي قد أصبح ممهدا إلى 
حد كبي����ر نتيجة دعم احلكومات 
حول العالم، بعدما تبنت سياسات 
مالية ونقدية توسعية، وأنقذت 
مؤسسات كبرى، وضخت رؤوس 
أموال وسيولة في اجلهاز املصرفي. 
لكن في الوقت الراهن، بدأت بعض 
املخاوف االقتصادي����ة بالظهور، 
وذل����ك بعدما ب����دأت احلكومات، 
ومن ضمنه����ا حكومات مجموعة 

العشرين، باحلديث عن مرحلة ما 
بعد األزمة والوقت األنسب لتبني 
»استراتيجية اخلروج«. ومما ال 
شك فيه أن هذا »اخلروج« يتضمن 
وقف البرامج احلكومية التحفيزية 
ما أن تظهر عالم����ات على تعاف 
قوي ومس����تدام. ومن املرجح أال 
تدخل »استراتيجية اخلروج« حيز 
التنفيذ قبل النص����ف الثاني من 

العام 2010.

انعكاس إيجابي

وأك����د الوطني أن االقتصادات 
اخلليجي����ة س����تكون ب����ني أكبر 
املستفيدين من أي انتعاش عاملي. 
فقطاع النفط مازال احملرك الرئيسي 
ألداء االقتصادي����ات اخلليجي����ة. 
ويالحظ أن مس����تويات الثقة في 
املنطق����ة بدأت تتع����زز تدريجيا 
وتدعم التطلعات االقتصادية لدول 
اخلليج منذ أن بدأ ارتفاع أسعار 
النفط واستقرارها منذ شهر يونيو 

املاضي.
أن  إل����ى  الوطن����ي  وأش����ار 
االس����تبيانات األخيرة حول ثقة 
املس����تهلك تظهر حتس����نا مطردا 
مقارن����ة مع الفترة الس����ابقة من 
العام احلالي. وفي الواقع، لطاملا 
شكل النفط العامل الرئيسي لألداء 
االقتصادي وآفاق����ه في املنطقة. 
فخالل السنوات العشر السابقة، 
اس����تحوذ القطاع النفطي على ما 
متوس����طه 46% من الناجت احمللي 
اإلجمالي اخلليج����ي، وعلى %75 
من الصادرات السلعية، و84% من 
اإليرادات احلكومية، وفي الواقع، 
فإن حص����ة القط����اع النفطي قد 
جتاوزت هذه النسب في السنوات 

األخيرة.
 ورأى الوطني أن الكلفة غير 
املباشرة لألزمة االقتصادية العاملية 

على دول اخللي����ج كانت كبيرة، 
بشكل يفوق إلى حد كبير ما كان 
يخشى منه في وقت سابق. وبالنظر 
إلى أداء الصناديق الس����يادية في 
املنطقة، على س����بيل املثال، تقدر 
منظمة األونكتاد حجم خسائر هذه 
الصناديق خالل عام 2008 بنحو 
350 مليار دوالر، أي ما نسبته %33 
من الناجت احمللي اإلجمالي اخلليجي. 
ومثال آخر على هذه التكلفة هو 
تراجع اإليرادات احلكومية اإلجمالية 
لدول اخلليج، والتي توقع الوطني 
أن تنخفض في العام احلالي بنحو 
45% مقارنة مع مستواها في العام 
املاضي. وكان����ت تداعيات األزمة 
واسعة النطاق وطالت تقريبا كل 
القطاعات االقتصادية، ولو بدرجات 
متفاوتة. وم����ن هذا املنطلق، فإن 
الطري����ق إلى التعاف����ي الكلي في 
املنطقة لن يكون مباشرا أو سهال 

كما يتمنى له أن يكون.
وفي حال جاء تعافي االقتصاد 
العاملي قويا، فذلك من شأنه أن يوفر 
دعما إضافيا ألسعار النفط في املدى 
القريب. لكن بالنسبة للعام احلالي، 
مازال الوطني يتوقع أن ينكمش 
الناجت احمللي اإلجمالي اخلليجي 
باألسعار الثابتة بنحو 2.5%، متأثرا 
بشكل رئيسي بخفض إنتاج النفط. 
ويتوقع أن تشهد كل من اإلمارات 
والكويت أكبر انكماش في الناجت 
احمللي اإلجمالي خليجيا. من جهة 
ثانية، يتوق����ع أن يواصل الناجت 
النفطي في  احمللي اإلجمالي غير 
املنطقة النمو خالل العام احلالي، 
لكن بوتيرة أبطأ تبلغ 2%، مقارنة 
مع ما متوسطه 7% خالل السنوات 
اخلمس السابقة. أما بالنسبة لعام 
2010، فتوق����ع الوطني أن حتقق 
االقتصادات اخلليجية منوا بواقع 
الثابتة، لتتجاوز  4.8% باألسعار 

السيما على مشاريع التنمية، بشكل 
وثيق بأس����عار النفط. ففي العام 
احلالي على س����بيل املثال، تظهر 
ميزانيات دول اخلليج، باستثناء 
السعودية واإلمارات، عن منو أقل 
في حجم املصروفات احلكومية أو 

حتى خفضها.

خفض المصروفات الحكومية

وف����ي حال ش����هدت أس����عار 
العام  النفط تراجعا مط����ردا في 
املقبل، وقررت احلكومات خفض 
املصروف����ات فذلك من ش����أنه أن 
يضعف اآلفاق اإليجابية القتصادات 
املنطقة. وعل����ى العكس من ذلك، 
أشار الوطني إلى أنه سيكون من 
األفضل للحكومات اخلليجية أن 
تشيع جوا إيجابيا وتبني عليه عبر 
رفع املصروفات وزيادة املشاريع 
القائمة على الشراكة بني القطاعني 
العام واخلاص. كما س����يكون من 
األفضل لها أن تواصل اإلصالحات 
االقتصادي����ة وتدخ����ل املزيد من 

التحسينات على بيئة األعمال.
وعلى الرغم من أن ترتيب جميع 
دول اخلليج جاء في مراكز متقدمة 
بني الدول )ضمن الثلث األول( في 
تقرير القيام باألعمال لعام 2010 
الذي يعده البن����ك الدولي، إال أن 
التقرير يظهر تراجع ترتيب أربع 
العام  دول خليجية مقارن����ة مع 

السابق.
وهذا املنح����ى يظهر كذلك في 
تقرير التنافسية العاملي الذي يعده 

املنتدى االقتصادي العاملي.

تحديات القطاع الخاص

وقد خلقت األزمة العاملية العديد 
من التحديات اجلديدة أمام القطاع 
اخلاص في املنطقة، مع ضغوطات 

من جميع االجتاهات تقريبا.

وعلى الرغم من تراجع حدة تلك 
الضغوطات مؤخرا، إال أن القطاع 
اخلاص قد يحتاج الى فترة أطول 
الستعادة الثقة كاملة، واستعادة 
س����المته ونش����اطه كما كان قبل 
اندالع األزم����ة. ورأى الوطني أن 
القروض يشكل  التشدد في منح 
أحد أهم التحدي����ات التي تواجه 
القطاع اخلاص، ويالحظ تراجع 
رصي����د الق����روض املمنوحة إلى 
القطاع اخلاص بنهاية شهر يونيو 
املاضي مقارنة مع مستواها بنهاية 
العام املاضي في كل من السعودية 
ارتفاعه بشكل  والبحرين، مقابل 
طفيف في الكويت وعمان. وتظهر 
بيانات ش����هر مارس في اإلمارات 
)أحدث البيان����ات املتاحة( كذلك 
التس����هيالت  ف����ي حجم  تراجعا 
االئتماني����ة املمنوحة إلى القطاع 

اخلاص.
وفي ه����ذا اإلطار، ال يتوقع أن 
تغير البنوك - على نحو كبير أو 
مفاجئ - في سياساتها االئتمانية 

في املدى القصير.
وكما في معظ����م الدول حول 
العال����م، ف����إن محدودي����ة توافر 
إلى جان����ب ضبابية  التموي����ل، 
الرؤية بخصوص آفاق االقتصادات 
اخلليجية، قد دفعت القطاع اخلاص 
التوسع والعمل  إلى وقف خطط 

دون طاقته الكاملة.
ويعزى ذل����ك األداء املبرر إلى 
تراج����ع كل م����ن الطل����ب احمللي 
واخلارجي، وتباطؤ وتيرة منو عدد 
السكان، وكذلك إلى إلغاء العديد 

من املشاريع احلكومية.
القط����اع اخلاص في  ومبا أن 
املنطقة قد اتخذ العديد من اإلجراءات 
خلفض الكلفة التشغيلية، كتسريح 
بعض املوظفني وخفض الرواتب 
وغيرها، فإن التراجع احملتمل في 

املناطق األخرى  أداء معظم  بذلك 
حول العالم. لكن جتدر اإلش����ارة 
إلى أن العديد من احملاذير مازالت 

حتيط بهذه التوقعات.

سياسات مالية مساندة

إلى أن أسعار  الوطني  وأشار 
النفط قد شهدت تذبذبا حادا منذ 
الربع الثالث من العام املاضي. فقد 
هوى املتوسط الشهري لسعر سلة 
خامات أوپيك من 131 دوالرا للبرميل 
في يوليو 2008 إلى 39 دوالرا في 
ديسمبر من العام نفسه، قبل أن 
يرتفع مجددا إل����ى 78 دوالرا في 
أواخر أكتوب����ر اجلاري. ويعتبر 
هذا الس����عر »عادال« بنظر الدول 
األعضاء في أوپيك، والتي تفضل 
بدورها أن تس����تقر أسعار النفط 
عند مستوياتها احلالية. وترغب 
هذه الدول، حتى اآلن، في أن يبقى 
إنتاج املنظمة عند مستواه احلالي، 
وترى أنه ال حاجة حتى اآلن لوقف 
أو تعديل حجم اخلفض في اإلنتاج 
الذي أدخلته حيز التنفيذ منذ شهر 
نوفمبر 2008، والبالغ 4.2 ماليني 

برميل يوميا.

وفي املس����تقبل، ق����د تتحرك 
أس����عار النفط صعودا أو نزوال، 
وفقا لعدد من املعطيات، منها وضع 
االقتصاد العاملي، وظروف العرض 
والطلب عل����ى النفط، واألوضاع 
اجليوسياسية، وآفاق سعر صرف 
ال����دوالر، إلى جان����ب اإلجراءات 

والسياسات االقتصادية للغرب.
لذلك، فإن التنبؤات في املرحلة 
احلالية حول مسار أسعار النفط 
في املستقبل تشوبها عدم التيقن 

في أحسن الظروف.
أما بالنسبة لدول اخلليج، فرأى 
الوطني أن القلق األكبر يتمثل في 
تراجع أسعار النفط مجددا إلى ما 
دون 50 دوالرا للبرميل، أو ما دون 
املستوى األدنى الذي يحقق التوازن 

في امليزانيات احلكومية.
وعلى الرغم من أن س����يناريو 
هك����ذا س����ينعكس س����لبا عل����ى 
حج����م املوارد املالي����ة وتطلعات 
االقتص����ادات اخلليجي����ة، إال أن 
األثر الفعلي س����يعتمد على ردة 
فعل احلكومات والقطاع اخلاص 
إزاء تراجع أسعار النفط. وتاريخيا، 
ارتبط����ت املصروفات احلكومية، 

املستوى العام لألسعار )التضخم 
الس����لبي(، في ح����ال حتقق، من 
شأنه أن يؤثر سلبا وبشدة على 

مستويات الربحية.
فتراجع األسعار يعتبر إيجابيا 
بالنسبة للمستهلك، إال انه النقيض 

من ذلك بالنسبة للشركات.
ورأى الوطني أن هناك احتماال 
طفيفا بأن تشهد األسعار تراجعا في 
املنطقة، إال رمبا في قطر واإلمارات 
حيث سيكون االحتمال أكبر نتيجة 
التراجع الكبير احلاصل في أسعار 

العقارات واإليجارات.
وأشار الوطني إلى أن اخلدمات 
النش����اطات  املصرفية متثل أحد 
الرئيس����ية للقط����اع اخلاص في 
اخلليج، لتساهم مبا نسبته 4 إلى 
12% من الن����اجت احمللي اإلجمالي 
اخلليج����ي، رغم حص����ة القطاع 
النفطي الكبيرة. ومن الواضح أن 
تراجع النشاط االئتماني للبنوك 
ينعكس سلبا على البنوك نفسها 
بقدر ما ينعكس على نش����اطات 
القطاع اخلاص. وأظهرت النتائج 
املالي����ة ملعظم البنوك في املنطقة 
في النصف األول من العام احلالي 
تراجعا في األرباح مقارنة مع الفترة 

نفسها من العام املاضي.
وإلى جانب زيادة املخصصات 
البنوك، فقد تأثرت  التي تأخذها 
البيئة التشغيلية للبنوك اخلليجية 
بش����كل إضافي بتعثر مجموعتي 

سعد والقصيبي السعوديتني.
ومن دون شك، ليس للبنوك 
جميعها حجم االنكش����اف نفسه 
على هاتني املجموعتني، ويتوقع 
أن تكون البنوك السعودية األكثر 
انكشافا لهما. وفي هذا اإلطار، لم 
تكش����ف جميع البنوك عن حجم 
انكش����افها أو املخصص����ات التي 
جنبتها نتيج����ة لذلك. وبالتالي، 
يظهر جليا النقص في الشفافية 
التي تعاني منه املنطقة فيما يتعلق 
بهذه املسألة، ما دفع ببعض وكاالت 
إلى  التصنيف االئتماني وغيرها 
توفير تقديرات غير رس����مية أو 
رمبا غير دقيقة عن حجم االنكشاف 
الفعلي للبنوك اخلليجية على هاتني 

املجموعتني.
لكن ف����ي الوقت نفس����ه، أكد 
الوطن����ي أن البن����وك اخلليجية 
لطاملا كانت بني أقوى البنوك في 
املنطقة وأكثرها أمانا، وذلك وفقا 
للعديد من املؤشرات املالية، مثل 
رأس املال ومعدل الربحية والدعم 
احلكومي والسياسات املتحفظة 

التي تنتهجها.

القيادية متريثة في  الش���ركات 
اعالنات ارباحها ذات االثر األكبر 
على مستوى السوق خصوصا 

زين واجيليتي القياديتني.
ومن النتائ���ج الالفتة للنظر 
ارباح شركة السكب والتي منت 
بنسبة 283% تقريبا لتقترب من 
مس���توى 5 ماليني دينار كويتي 
محقق���ة طف���رة على مس���توى 
الربحية خالل فترة مهمة يتريث 
فيها املستثمرون في االستثمار 
دون اقتناع كبير بنمو البيانات 

الفصلية بشكل تدريجي.
فيما تراجعت على الطرف اآلخر 
ارباح الشركة التعليمية بنسبة 
73% وهي الشركة التعليمية االقدم 
ادراجا في سوق الكويت لألوراق 
املالية محققة خسائر ب� 740 الف 
دينار خالل فت���رة الربع الثالث 
وهي النسبة األعلى بني الشركات 
اخلاسرة ويرجح أن تكون اخلسائر 
غير محققة، في حني غابت الفقرة 
التوضيحية الس���ابقة من شكل 
االرباح واخلسائر ان كانت محققة 
او غير محققة والتي كانت تذيل بها 
صفحة اعالنات أي شركة معلنة 
البورص���ة لتتعالى  على موقع 
بعض االصوات باعادة هذا البند 
حتى يتمكن املستثمر من تقييم 
استثماره بشكل أفضل وترسخ 
ادارة السوق مبدأ الشفافية التي 

يطالب بها اجلميع.

البنوك املتراجعة ارباحها بشدة 
خالل الفترة نفس���ها. وحققت 6 
مصارف تراجعا باالرباح الفصلية 

مقارنة مع ارباح العام املاضي ولم 
ينم منها س���وى البنك الوطني 
وقد كان التراجع األكبر في ارباح 

البنك الدولي الذي حقق خسارة 
بنحو 1.1 مليون دينار ونس���بة 
160% كذلك تراجعت ارباح بقية 

البنوك املعلنة بنس���ب واضحة 
قاربت 99% بالنسبة لبنك اخلليج 
و93% بالنس���بة للبنك االهلي، 

بينما س���جل سهم االفكو افضل 
النتائج في قطاع اخلدمات حيث 
منت ارباحه بنس���بة 50% لتبلغ 

مستوى 5 ماليني دينار بينما كانت 
اخلسائر محدودة نسبيا في نتائج 
شركات قطاع اخلدمات، ومازالت 

نمو أرباح الشركات للربع الثالث والمعلنة 

الشركةالرقم
األداء المالي

P/E النمو بالمقارنة مع الفترة 
المقابلة من العام الماضي

ربحية السهم للفترة ثالثة 
ربحية السهم آلخر 12 شهراأرباع من 2009

107093.313.3%وطني101
غ.م� 4� 3.00� 98.4%خليج ب102
212818� 83.7%أهلي104
1722.921.6� 93%أوسط105
غ.م� 6.6� 4.98� 160.1%الدولي106
46.662.120.3� 45.8%بيتك108
35.447.28.8� 28.6%خليج ت302
غ.م� 1.5� 1.12� 212.3%اإلمناء412
8.1510.916.0� 89.4%إجنازات414
2287.119.511%سنام419
غ.م� 0.3� 0.21� 109.6%عقار421
4.66.121.1� 85.6%الثمار425
0.81.165.6� 94.2%أركان429
153.817.5923.59.8%ورقية509
283.161.5682.111.9%سكب ك511
غ.م� 21.5� 161.316.13%ص متحدة513
78.782.38109.86.5%خليج زجاج515

نمو أرباح الشركات للربع الثالث والمعلنة 

الشركةالرقم
األداء المالي

P/E النمو بالمقارنة مع الفترة 
المقابلة من العام الماضي

ربحية السهم للفترة ثالثة 
ربحية السهم آلخر 12 شهراأرباع من 2009

623.920.5127.314.3%البناء519
73.27.109.4719.2%القرين526
53.329.5639.46.6%فنادق602
غ.م� 73� 54.4� 302%تعليمية607
194.19258.96.1� 27.7%اتصاالت613
38.8251.85.4� 1.7%نابيسكو617
غ.م� 5.2� 3.90� 1.9%إياس620
غ.م� 42.5� 31.85� 1866%نفائس625
79.23.484.641.8%وط للمسالخ626
31.654213.7� 134%آبار633
5.876.931032.0%إيفا فنادق634
50.612.0916.120.8%أالفكو642
331.9842.67.9%املستقبل647
463.61114.75.7%أسمنت أبيض808
18.7225.06.9� 93%إنوفست817

-��� 42%املجموع
16%202من أصل32عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها

وقع بنك الكوي���ت الوطني مع 
شركة مش���اريع الكويت »كيبكو« 
امس اتفاقية تسهيالت مالية حتصل 
مبوجبها »كيبكو« على قرض مالي 
بقيمة 80 مليون دينار ملدة 5 سنوات 

لتمويل عمليات الشركة.
وقال نائب رئيس مجلس اإلدارة 
لشركة مشاريع الكويت فيصل العيار 
إن اتفاق التسهيالت اجلديد يعكس 
املكانة التي تتمتع بها »كيبكو« في 
األوساط املالية، كما يأتي هذا القرض 
املالي املجدول على مدى 5 سنوات 
مع بن���ك الكويت الوطني في إطار 

القائمة  الوثيقة والعريقة  العالقة 
بني املؤسستني، وهي عالقة تقوم 
التقدير واالحترام  على أسس من 
املتبادل، ناهيك عما نكنه نحن من 
تقدير ملس���تويات املهنية الرفيعة 
وااللتزام اللذين ينفرد بهما البنك 

الوطني«.
وأض���اف العي���ار قائ���ال: »إن 
هذه الصفقة تأتي منس���جمة مع 
استراتيجيتنا القائمة على اإلدارة 
الفعالة لقاعدة متويل املجموعة من 
خالل متديد آجال االستحقاق وتنويع 
قاعدة عمالئنا ومستثمرينا. كما أنها 

دليل آخر عل���ى اإلدارة احلريصة 
اللتزاماتنا املالي���ة والتي منحتنا 
القدرة للتعامل بشكل جيد وفعال 

مع األزمة املالية«.
من ناحيتها، أعربت نائب الرئيس 
التنفيذي في بنك الكويت الوطني 
شيخة البحر عن اعتزاز بنك الكويت 
الوطني بعالقته الوثيقة مع شركة 
مشاريع الكويت »كيبكو« وجناح 
الطرف���ني في ترتي���ب وإجناز هذا 

االتفاق الناجح.
مضيفة: »أن بنك الوطني يشاطر 
شركة كيبكو تفكيرها االستراتيجي 

والتزامه�������ا املطل���ق بتنش���يط 
الس���وق واالقتص���اد  وتنمي����ة 

الكويت���ي. 
التمويل هذه  وتأت���ي عملي���ة 
انسجاما مع االس���تراتيجية التي 
ينتهجه���ا بنك الكوي���ت الوطني، 
والت���ي تهدف إلى دع���م االقتصاد 
الوطني احملل���ي وتوفي���ر أدوات 
وسبل التمويل املناسبة للشركات 
احمللي����ة بغي�����ة متكينه���ا م����ن 
حتقي���ق أهدافه����ا االقتصادي�����ة 
دون أي عقب����ات في ظل األزم����ة 

فيصل العيار وشيخة البحر أثناء توقيع العقداملالي���ة الراهن��ة«.

زراعة وثروة حيوانية 0.4منافع عامة 1.8

صناعة 12.6

مؤشر ثقة المستهلك في الخليجالمصروفات الحكومية وأسعار النفط)النسبة المئوية من الناتج المحلي غير النفطي لعام 2008 للكويت(

خدمات أخرى  
26.1

عقارات 6.6خدمات مالية 27.3مواصالت ونقل 12.4

املصدر: بيت دوت كوم املصدر: مصادر وبنك الكويت الوطني املصدر: بيت دوت كوم

خدمات 
أعمال 1.6

تشييد وبناء 3.3

جتارة جملة 
وجتزئة 6.4

مطاعم وفنادق 
1.4

حصة الناجت غير النفطي من إجمالي 
القيمة املضافة = %42.7
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