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أعلن بنك الكويت الوطني مؤخرا 
ع��ن قيامه بتغيير أرقام احلس��ابات 
املصرفي��ة اخلاصة بعمالئ��ه، وذلك 
في إطار عملية حتديث ألنظمة البنك 
التقنية التي تتضم��ن أحدث وأرقى 
ما توصلت إلي��ه الصناعة املصرفية 
العاملية من تقنيات وقنوات توزيع من 
شأنها توفير خدمات مصرفية أكثر 
مرون��ة وتلبية احتياجات وطموحات 

عمالء البنك.
وفي هذا الصدد قالت نائب الرئيس 
التنفي��ذي في بن��ك الكويت الوطني 
شيخة خالد البحر: »إن عملية التحديث 
التي أجراها البنك الوطني على أنظمته 

التقنية تقتضي تغيير جميع أرقام احلسابات املصرفية 
اخلاصة بعمالء البنك بصورة آلية، غير أننا نؤكد أن عملية 
تغيير أرقام احلسابات لن يكون لها أي تأثير على تعامالتهم 

املصرفية عبر مختلف قنوات اخلدمات 
املصرفية العدي��دة التي يوفرها لهم 
البنك مبا في ذلك أجهزة السحب اآللي 
واخلدم��ة املصرفية اإللكترونية عبر 
شبكة اإلنترنت »وطني أون الين« أو 
اخلدمة املصرفية الهاتفية »هال وطني« 
حيث ستبقى األرقام احلالية جلميع 
احلسابات صاحلة وقابلة لالستخدام 
وميكن للعميل استخدامها مع األرقام 

اجلديدة حسب ما يراه مناسبا«.
وأوضح��ت أن��ه نتيج��ة لعملية 
التحديث سيجري تغيير جميع أرقام 
حسابات عمالء البنك وإعطاؤها أرقاما 
جديدة، مضيفة: »ونحن نؤكد للعمالء 
أن أرقام حساباتهم السابقة ستبقى صاحلة ومقبولة لدى 
أي من قنوات اخلدمات املصرفية التي ميكن للعمالء إجراء 

معامالتهم املصرفية عبرها«.

شيخة البحر

»الوطني«: 45% تراجعًا في فائض الميزان التجاري في 2009
ليسجل 9.6 مليارات دينار بعد انخفاض الصادرات النفطية %40

أشار بنك الكويت الوطني في 
موجزه االقتصادي األخير إلى أن 
بيانات ميزان املدفوعات الصادرة 
مؤخرا، تعكس بشكل واضح تأثير 
األزمة االقتصادي����ة العاملية على 

االقتصاد الكويتي.
فقد تراجع فائض احلس����اب 
اجلاري في عام 2009 بنحو %50 
عن مستواه للعام األسبق نتيجة 
التراجع الذي شهدته أسعار النفط 
وكميات إنتاجه، إلى جانب تراجع 
العائد على جملة استثمارات الكويت 
في اخلارج. كما يظهر تأثير التباطؤ 
في النشاط االقتصادي احمللي في 
تراجع حجم الواردات الس����لعية 
مبا نسبته 20%. وباحملصلة، فقد 
واصلت املوجودات األجنبية للكويت 
مسيرة تصاعدها، وإن كان بوتيرة 
أدنى بكثير مما حتقق في السنوات 
األربع الس����ابقة. لك����ن في ضوء 
االنتعاش الذي يشهده االقتصاد 
العاملي واألسواق املالية العاملية، 
رأى الوطن����ي أن تطلعات ميزان 
املدفوعات قد أصبحت أكثر إيجابية، 
وتوقع أن يسجل فائض احلساب 
اجلاري حتسنا ملحوظا خالل عام 
2010، إلى جانب حتس����ن إضافي 

محتمل في املدى املتوسط.

الحساب الجاري

ووفقا للبيانات األولية الصادرة 
عن بنك الكويت املركزي، تراجع 
فائض احلس����اب اجل����اري لعام 
2009 إل����ى 8.1 مليارات دينار )أو 
ما يعادل 25.9% من الناجت( مقارنة 
مع 16.2 مليار دينار )أو ما يعادل 
40.7% م����ن الناجت( لع����ام 2008. 
وقال الوطني ان امليزان التجاري 
ودخل االستثمار ميثالن، في حالة 
الكويت، احملدد األساسي لتطورات 
احلساب اجلاري، حيث حلظ ان %94 
من التراجع املسجل في احلساب 
اجلاري خالل عام 2009 كان سببه 
امليزان التجاري، في حني اس����هم 
دخل االستثمار بالنسبة املتبقية من 
التراجع البالغة 6%. وفي املقابل، 
حلظ »الوطن����ي« حدوث تغيرات 
طفيفة في بندي ميزان اخلدمات 
والتحويالت اجلارية عن مستواها 

للعام األسبق.
وأشار »الوطني« إلى أن فائض 
امليزان التجاري قد بلغ خالل عام 
2009 حوالي 9.6 مليارات دينار، 
متراجعا بنحو 45% عن مستواه 
القياسي املسجل في العام األسبق. 
وقد ج����اء ذلك نتيج����ة لتراجع 
الص����ادرات. فالصادرات النفطية 
تراجعت 40% ف����ي عام 2009 في 

أعقاب منو بلغت نسبته 32% في 
ع����ام 2008، وه����و التراجع األول 
للصادرات النفطية منذ عام 2002، 
والذي يعزى إلى عاملني رئيسيني 
بحسب الوطني: أولهما أن متوسط 
سعر برميل اخلام الكويتي كان قد 
تراجع بنحو 33% عن العام األسبق 
ليبلغ 60 دوالرا للبرميل. أما العامل 
الثاني، فيعود إلى انخفاض إنتاج 
الكويت من النفط اخلام خالل عام 
2009 بنح����و 11% نتيجة التزامها 
بخفض احلصص الذي أقرته منظمة 
أوپيك في الرب����ع األخير من عام 
2008. أما بخص����وص عام 2010، 
فلحظ »الوطني« أن سعر برميل 
النفط اخلام الكويتي مازال فوق 
مستوى 75 دوالرا للبرميل خالل 
الفت����رة املنقضية من العام، األمر 
الذي يعزز درجة الثقة بتطلعاتنا 

اإليجابية ملسار الصادرات.

الصادرات غير النفطية

وفي املقابل، حلظ »الوطني« أن 
أداء الصادرات غير النفطية قد جاء 
أفضل مما هو متوقع رغم التدهور 
الذي شهدته األسواق اخلارجية، 
حيث تراجعت هذه الصادرات مبا 
نسبته 9% فقط عن مستواها للعام 
األسبق، وذلك نتيجة تراجع نشاط 
إعادة التصدير. أما بقية الصادرات، 

تراجع مقدار العجز بني مصروفات 
احلكومة اخلدمية وإيراداتها أيضا 

بنحو %16.6.
أما صافي دخل االستثمار، والذي 
ميثل العائد على استثمارات الكويت 
في اخلارج، فيعتبر املساهم الرئيسي 
الثاني في تراجع فائض احلساب 
اجلاري، إذ تراجع بواقع 17.3% إلى 
2.4 مليار دينار، للسنة الثانية على 
التوالي. ورأى »الوطني« أنه ميكن 
القول ان هذه النتيجة كانت متوقعة 
في ظل تدهور البيئة االقتصادية 
واملالية عامليا منذ نهاية عام 2008، 
الفائدة  إلى جانب تدني أس����عار 
عامليا. ومع أن تراجع صافي دخل  
االستثمار للحكومة قد أسهم وحده 
بنح����و 60% من التراجع احلاصل 
في دخل االس����تثمار، إال أن حصة 
احلكومة في جملة دخل االستثمار 
قد ارتفعت إلى 87% في عام 2009 

مقارنة مع 82% للعام األسبق.

البنوك المحلية

وعلى الصعيد نفس����ه، حلظ 
»الوطني« أن البنوك احمللية هي 
القطاع الوحيد الذي شهد حتسنا 
ملحوظا في دخل استثماراته، من 
161 مليون دينار في عام 2008 إلى 
191 مليون دينار في عام 2009، في 
حني أن حتسن دخل االستثمار لدى 

بإعادة احتس����اب حجم حتويالت 
الوافدين لعامي 2007 و2008 وفقا 

للمنهجية اجلديدة.
وعلى صعيد صافي التدفقات 
الرأسمالية إلى الداخل، فقد تراجع 
في العام 2009 مبا نسبته 36% إلى 
298 مليون دينار، متأثرا بتراجع 
مدفوعات جلنة األمم املتحدة إلى 
احلكومة للتعويض عن اخلسائر 
من جراء الغزو العراقي، وذلك بعدما 
كان قد وصل إلى مستوى قياسي 

في عام 2008.
وقد بلغ صافي التدفقات التي 
تلقته����ا احلكومة في ع����ام 2009 
نحو 311 ملي����ون دينار، متراجعا 
من 475 ملي����ون دينار في 2008. 
كما استمرت التعويضات املدفوعة 
للقطاع اخلاص في مسيرة تراجعها 
التي بدأت في عام 2006، ولتسجل 
صافي تدفق إل����ى اخلارج مبقدار 

طفيف.

االستثمار األجنبي المباشر

من جهة ثانية، بقيت تدفقات 
االس����تثمار األجنبي املباشر إلى 
الكويت عند مستواها املنخفض، 
لتبل����غ 23 مليون دينار في العام 
املاض����ي. ورأى الوطن����ي أن هذا 
املس����توى املتدني يش����ير إلى أن 
خفض معدل الضريبة املفروضة 

التي تشمل بشكل رئيسي منتجات 
اإليثيلني واألسمدة املصنعة، فلحظ 
أنها قد ش����هدت تغي����رات طفيفة 
من مس����تواها الس����ائد في العام 

األسبق.
أما بخصوص الواردات، والتي 
تعتبر عادة مؤشرا على تطورات 
النشاط احمللي، فقد تراجعت بواقع 
20% في ع����ام 2009. وإلى جانب 
التباطؤ الذي شهده الطلب احمللي، 
رأى »الوطني« أن جزءا كبيرا من 
التراجع في الواردات قد يعزى إلى 
انخفاض األسعار العاملية للمواد 
اخلام والس����لع املصنعة نتيجة 

الركود االقتصادي العاملي.
كما تراجع عجز ميزان اخلدمات 
في عام 2009 بنحو 6.3% ليبلغ 961 
مليون دينار. ويعاني هذا امليزان من 
عجز مزمن في بند السفر. فقد ارتفع 
حجم املصروفات على السفر بواقع 
5.2% ليصل إلى 2.1 مليار دينار، 
مس����تحوذا بذلك على ما نسبته 
55% من جمل����ة املصروفات على 
كل اخلدمات املقدمة من جانب غير 
املقيمني. وفي املقابل، فإن التراجع 
في أسعار النفط والواردات قد أدى 
إلى تراجع حجم مصروفات الكويت 
على النقل بنحو 18.1% لتصل إلى 
مليار دينار، وذلك بعد منو بلغت 
نس����بته 21% في ع����ام 2008. كما 

شركات االستثمار جاء محدودا ومبا 
نسبته %5.5.

وفي املقابل، فإن بقية شركات 
القطاع اخلاص قد شهدت تراجعا 
حادا في دخلها االستثماري وذلك 
للسنة الثانية على التوالي، حيث 
وصل هذا الدخل إلى حدود الصفر 
في عام 2009 بعد أن كان قد بلغ 136 
مليون دينار في عام 2008 وما قدره 

741 مليون دينار في عام 2007.
وعل����ى صعي����د آخر، أش����ار 
»الوطني« إلى أن 2009 شهد تصاعدا 
طفيفا في عجز حساب التحويالت 
اجلارية، الذي يضم بشكل رئيسي 
حتويالت الوافدي����ن إلى بلدانهم 
واملساعدات احلكومية املقدمة إلى 
دول أخرى، ليصل إلى 2.9 مليار 
دينار. فتحويالت الوافدين ارتفعت 
مبا نسبته 2.8% فقط لتشكل %98 
من جملة التحويالت اجلارية. وهذه 
النتيجة تعكس النمو الضعيف في 
أعداد الوافدين في الكويت خالل عام 
2009. ومن اجلدير ذكره هنا أن بنك 
الكويت املركزي قد غير منهجية 
احتساب حجم حتويالت الوافدين 
خالل ع����ام 2009. ونتيجة لذلك، 
يالحظ أن حجم هذه التحويالت 
قد تضاع����ف تقريبا من تقديراته 
الس����ابقة. ومقارنة مع السنوات 
السابقة، فقد قام البنك املركزي أيضا 

على االستثمار األجنبي منذ شهر 
ديسمبر من 2007 لم يؤت ثماره. 
وفي حال رغبة الكويت في استقطاب 
املزيد من هذه االستثمارات، فالبد من 
اتخاذ إجراءات إضافية جلعل البيئة 
االستثمارية أكثر جاذبية وسهولة 

أمام املستثمرين األجانب.
أما االستثمارات األخرى، والتي 
تش����مل بشكل رئيس����ي االئتمان 
التجاري والقروض والودائع، فقد 
سجلت حجم تدفقاتها إلى اخلارج في 
عام 2009 زيادة ملحوظة، مرتفعة 
بواقع 86% في العام 2009 إلى 7.1 
مليارات دينار. وحلظ التقرير أن 
97% من هذه الزيادة تعود للحكومة، 
وخاصة في صورة االئتمان التجاري 
الذي سجل تدفقا صافيا إلى اخلارج 
)ق����روض ممنوحة م����ن حكومة 
الكويت لتموي����ل مبيعات النفط 
لبعض الدول( مبقدار 592 مليون 
دينار، وذلك بعد أن ش����هد العام 
املاضي تسديد هذه الدول ملا مقداره 
928 مليون دين����ار من التزاماتها 
التجارية نح����و الكويت. وإضافة 
إلى ذلك، واصلت احلكومة إيداعاتها 
النقدية في اخلارج خالل عام 2009 
إلى جانب منح القروض املباشرة 
إلى غير املقيم����ني. وهذه الزيادة 
النوع من االس����تثمارات  في هذا 
قد يعكس السياسة احلذرة التي 

تتخذها احلكومة في استثماراتها 
بالتركيز على االس����تثمارات ذات 

املخاطرة املتدنية.
وقال التقرير إن بند »استثمارات 
أخرى« للبنوك احمللية في عام 2009 
سجل صافي تدفق إلى اخلارج بنحو 
1.2 مليار دينار، متراجعا بواقع 395 
مليون دينار عن مس����توى العام 

األسبق.
وقد جاء هذا التطور بالدرجة 
األولى نتيج����ة تراجع موجودات 
الودائ����ع في اخلارج  البنوك من 
بحوالي 1.8 مليار دينار، وتراجع 
ودائع غير املقيمني لدى بنوك الكويت 

مبا قدره 2.7 مليار دينار.
ومحصلة لكل التطورات، أشار 
الوطني إلى أن صافي التدفقات املالية 
للحكومة الكويتية إلى اخلارج قد 
تراجع في العام املاضي مبا نسبته 
48% إلى 6.4 مليارات دينار، مشكلة 
نحو 85% من جملة التدفقات إلى 
اخلارج، وتركز معظمها في الودائع 
النقدية، ومن ثم االستثمار األجنبي 

املباشر.
وفي املقابل، شهدت استثمارات 
احلكومة في احملافظ املالية األجنبية 
تراجعا في أعقاب منو قوي حتقق 

في السنوات السابقة.
وجاءت البنوك في املرتبة الثانية 
من حي����ث صافي التدفقات املالية 
إلى اخلارج بقيمة 1.3 مليار دينار، 
في حني جاء النشاط االستثماري 
لشركات االستثمار الكويتية مع 
غير املقيمني متواضعا، وبلغ 63 
مليون دينار على شكل تدفق صاف 

إلى اخلارج.
وأش����ار التقرير إلى أن الفارق 
املطلق بني فائض احلساب اجلاري 
)البالغ 8.1 مليارات دينار( وصافي 
التدفقات إلى اخلارج ضمن احلساب 
املالي والرأس����مالي )والبالغ 7.2 
مليارات دين����ار( قد انعكس على 
األصول االحتياطية لبنك الكويت 

املركزي، وعلى بند »أخرى«.
فاألص����ول االحتياطية للبنك 
املركزي قد ارتفعت مبا يعادل 1.1 
مليار دينار، مقارنة بزيادة قدرها 
172 مليون دينار في العام األسبق. 
وفي املقابل، سجل بند »أخرى«، 
والذي يعكس السهو واخلطأ في 
تقدير بعض بنود ميزان املدفوعات، 
تدفقا إلى داخل الكويت بنحو 220 
مليون دين����ار، وهو ما يعد أدنى 

قيمة له منذ عام 2005.
وهذا الرقم ق����د يعكس أيضا 
تدفق����ات اس����تثمارية واردة إلى 
ل����م يت����م تضمينها في  الكويت 

احلساب املالي.

ارتفاع تحويالت الوافدين 2.8% فقط لتصل إلى 2.9 مليار دينار مُشَكلة 98% من اإلجماليصافي دخل االستثمار الذي يمثل العائد على استثمارات الكويت في الخارج يتراجع %17.3 

تراجع عجز ميزان الخدمات في عام 2009 بنحو 6.3% ليبلغ 961 مليون دينار

في إطار تحديث أنظمته التقنية وتطوير خدماته 

استثمار في محفظة األوراق المالية بحسب القطاع )مليون دينار(استثمارات أخرى بحسب القطاع )مليون دينار( التجارة الخارجية )مليون دينار(

الحكومة قامت بتسييل 2.2 مليار دينار من محافظ أوراقها الخارجية
لضخ سيولة في الجهاز المصرفي والسوق المحلي

أشار »الوطني« إلى أن تأثير األزمة املالية 
العاملية يظهر في تطورات احلساب املالي. 
إذ عند مستوى 7.5 مليارات دينار، يكون 
صافي احلساب املالي في عام 2009 قد تراجع 

إلى نصف مستواه للعام السابق.
فسياسة احلكومة في ضخ السيولة في 
اجلهاز املصرفي قد أدت إلى تراجع حاد في 
مقدار االستثمارات املتجهة حملافظ األوراق 
املالية، وذلك في أعقاب ارتفاع االستثمار في 
هذه األصول األجنبية ل� 15 سنة متتالية.

وحلظ »الوطني« أن االس����تثمارات في 
محاف����ظ األوراق املالية في اخلارج، والتي 

تعتبر املس����اهم الرئيس����ي لعجز احلساب املالي، قد س����جل صافيها أول تدفق إلى 
الداخل منذ 15 عاما.

فبعد أن وصل صافي اس����تثمارات الكويت في محافظ األوراق املالية في اخلارج 
إلى 7.6 مليارات دينار في عام 2008، حتول هذا املنحى في عام 2009 إلى تسييل ما 

قدره 2.2 مليار دينار من املوجودات في احملافظ األجنبية.
وقد يعكس هذا التحول عمليات الضخ الضخمة للسيولة في السوق احمللي عن 
طريق احلكومة واملؤسسات التابعة لها، حيث تراجع حجم استثمارات احلكومة في 

احملافظ املالية األجنبية بنحو 1.8 مليار دينار خالل 2009.
لكن الوطني ال يتوقع لهذا املنحى اجلديد أن يستمر في 2010 في ضوء التحسن 

الذي تشهده األسواق املالية العاملية ووفرة 
السيولة في اجلهاز املصرفي الكويتي.

كما أوضح التقرير ان شركات االستثمار 
وبعد أن ارتفع صافي استثمارها في احملافظ 
األجنبية خالل 2007 مبا قدره 795 مليون 
دينار، فان البيانات تشير إلى حدوث تسييل 
في موجوداتها ف����ي احملافظ األجنبية مبا 
مقداره 14 مليون دينار و667 مليون دينار 

خالل عامي 2008 و2009 على التوالي.
وفي املقابل، عززت البنوك احمللية من 
صافي استثماراتها في احملافظ اخلارجية 
خالل عام 2009، لكن بوتيرة أقل مما حتقق 
في السنتني السابقتني. ورأى »الوطني« أن مستويات السيولة املريحة التي متتعت 
بها البنوك في أعقاب ضخ السيولة من جانب احلكومة قد تكون أحد العوامل التي 

دفعت بالبنوك الستثمار جانب من هذه السيولة في احملافظ املالية اخلارجية.
أما بالنسبة لصافي االستثمار األجنبي املباشر في اخلارج، فقد ارتفع في 2009 

إلى 2.6 مليار دينار، أي بنمو بلغ 15.2% مقارنة مع مستواه للعام األسبق.
وتعتبر احلكومة املصدر الرئيس����ي لهذه الزيادة، حيث ارتفع حجم االس����تثمار 

املباشر للحكومة بواقع 18.8% في عام 2009 إلى 2.4 مليار دينار.
كما سجلت شركات االستثمار زيادة في استثماراتها املباشرة في اخلارج مبقدار 

370 مليون دينار، أي 70.5 مليون دينار أعلى من مستوى العام األسبق.

البحر: تغيير أرقام الحسابات لن يؤثر على تعامالت العمالء 
عبر مختلف قنوات الخدمات المصرفية 

البنك يعلن فائزي السحب الثاني
من حملة »استخدام الوطني أون الين«

فاز ثالثة من عمالء بنك الكويت 
الوطن����ي اللذي����ن ينج����زون أغلب 
معامالته����م املصرفي����ة عبر خدمة 
الوطن����ي أون الي����ن بجوائز قيمة 
في الس����حب الثان����ي ضمن حملته 
إلى  الرامية  الترويجية املس����تمرة 
تشجيع عمالئه على استخدام خدمات 
الوطني املصرفية عبر شبكة اإلنترنت 
»وطني أون الين« أكثر لزيادة فرصهم 
للدخول في السحب والفوز بجوائز 
قيمة اشتملت على كمبيوتر محمول 
جديد »Netbook« وجهاز e-GO من 
شركة زين مع اشتراك مجاني ملدة عام 
كامل. وقد ضمت مجموعة الفائزين 
الثالثة لسحب ش����هر مايو كال من 

ليندا مساعد علي احلمود، جينو رونازي وأحمد 
السيد عبد الغفار محمد.

وقد أعرب الفائزون لدى حضورهم إلى املبنى 
الرئيسي للبنك لتسلم جوائزهم عن إعجابهم مبا 
توفره لهم خدمات الوطني أون الين املصرفية 
عبر ش����بكة اإلنترنت من أمان ودقة وس����رعة 
في إجناز مختلف معامالتهم املصرفية. وقالت 
الفائزة ليندا مساعد احلمود: »ان موقع الوطني 

أون الين موقع جيد إلجناز املعامالت املصرفية 
بس����هولة ويوفر الذهاب إل����ى الفرع ألنه يوفر 
املعامالت األساسية التي يحتاج العميل عملها 
بشكل يومي أو أسبوعي كعمليات التحويل بني 
حساباتي املختلفة، تسديد مدفوعات البطاقات 
االئتمانية، طلب كشف احلساب إضافة إلى عمليات 
التحوي����ل، كما أضافت أن بنك الكويت الوطني 
ميتلك أفضل قنوات اتصال على مستوى بنوك 

اخلليج والشرق األوسط«.

ليندا احلمود تتسلم جائزتها من فيصل الشويرد مدير فرع القادسية

الحساب الجاري
نسبة التغير %مليون دينار

20072008200920082009
-11.98716.1958.06535.150.2احلساب اجلاري

-112.33817.2069.55539.544.5- امليزان السلعي
-17.77123.37314.47131.538.1الصادرات السلعية
-16.78022.20013.39832.339.6الصادرات النفطية
-13.520.3-4.916-6.167-5.433الواردات السلعية

-13.76.3-961-1.026-2902- اخلدمات )صافي(
-17.3-33.5232.8882.38718.0- دخل االستثمار )صافي(

1.5-3.3-2.916-2.874-42.971- التحويالت اجلارية )صافي(

التدفقات المالية )مليون دينار(
20052006200720082009

-7.495-13.602-9.812-14.382-9.567احلساب املالي )صافي(
-6.392-12.199-9.704-11.308-6.405احلكومة العامة
-1.295-8052.060-553-93البنوك احمللية

-33-76271445بنك الكويت املركزي
-10163-594-705-250شركات االستثمار
599287-334-1.845-2.895القطاعات األخرى

الحساب الرأسمالي والمالي
نسبة التغير )%(مليون دينار

20072008200920082009
-4234652981036احلساب الرأسمالي

-3945-7.495-13.602-9.812احلساب املالي
15-19-2.554-2.218-2.749االستثمار األجنبي املباشر )صافي(

االستثمار في محفظة األوراق املالية 
-129-2.18724-7.557-9.920)صافي(

86-234-7.128-2.8573.827االستثمارات األخرى )صافي(


