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»الوطني«: 3% النمو المتوقع لالقتصاد في 2010.. والعيون على المشاريع الحكومية
أوضح في تقريره حول اقتصاد دول الخليج أن قطاع المستهلكين يواصل نموه المستقر و»العقار« يتحّسن

احلساب اخلتامي للميزانية إلى حدود 6 مليارات 
دينار، ومن شأن هذا الفائض الثاني عشر على 
التوالي أن يعزز من متانة مالية الكويت، ومن 
مرونتها وقدرتها على تنفيذ املشاريع الواردة 
في اخلطة اخلمس����ية، إذ نح����و نصف القيمة 
اإلجمالية لهذه املشاريع للسنوات األربع املقبلة، 
والبالغة 31 مليار دينار، يتوقع أن يتم متويلها 

من قبل القطاع العام.

قانون الخصخصة

وأش����ار التقرير إلى أن قانون اخلصخصة 
أقر مؤخرا بعد إقرار اخلطة اخلمسية وقانون 
هيئة س����وق املال. لكنه رأى أن وتيرة تنفيذ 
املش����اريع احلكومية تبقى أمرا شديد األهمية 
بالنسبة للنمو االقتصادي في السنوات املقبلة. 
ومن ب����ن هذه املش����اريع الضخمة، فقد متت 
ترس����ية املناقصة في الربع األخير من العام 
املاضي لكل من مشروع محطة الصبية لتوليد 
الطاقة الكهربائية، ومستش����فى الشيخ جابر 
األحمد وطريق اجلهراء الس����ريع، والتي تبلغ 
قيمتها مجتمعة 948 مليون دينار )3.3 مليارات 
دوالر(. كما أن هناك مش����اريع أخرى مماثلة 
س����تتم ترس����يتها هذا العام. وأكد الوطني أن 
من شأن هذا النوع من املصروفات احلكومية 
أن يؤثر إيجابيا على النش����اط االقتصادي ما 
ان يتم تأم����ن التمويل الالزم لها ويبدأ تنفيذ 
املشاريع. وبالطبع ستنفق هذه األموال وتدخل 
إلى االقتصاد تباعا لتحفز نشاطه، إذ ان تنفيذ 
هذه املشاريع سيستمر لسنوات. وبالتالي، رأى 
الوطني أنه كلما مضت احلكومة قدما في تنفيذ 
املش����اريع الواردة في اخلطة اخلمسية، سواء 
أكانت ضخمة أو صغيرة احلجم، زادت وتيرة 
النمو االقتصادي ليصل إلى ال�5% املتوقعة في 

األعوام املقبلة بشكل أسرع. 

على مضي احلكومة قدم����ا في تنفيذ اخلطط 
واملشاريع الضخمة خالل األشهر املقبلة.

ورأى التقري����ر أن الغم����وض عاد ليحيط 
باالقتصاد العاملي، بعدما بدا مس����تقرا لبعض 
الوقت، إثر أزمة الديون السيادية في اليونان 
وبعض الدول األخرى، وتأثيراتها االقتصادية 
على أوروبا والعالم. أما بالنسبة لالقتصادات 
اخلليجية، فانكش����افها املباش����ر على الديون 
والبنوك اليونانية محدود، وكذلك على الدول 
املدينة األخرى التي تواجه صعوبات مالية )مثل 
البرتغال واسبانيا...(. لكن التقرير أشار إلى 
أن هذه التطورات قد أثرت سلبا في األسابيع 
األخيرة على أسعار النفط وأسواق األسهم حول 
العالم. ومازالت أسعار النفط عند مستوى 70 
دوالرا للبرميل، كما اليزال مؤشر سوق الكويت 
لألوراق املالية مرتفعا بشكل طفيف منذ بداية 
العام، رغم التصحيح احلاد الذي شهده خالل 

األسبوعن املاضين. 

قطاع المستهلكين

وحلظ التقرير أن ثقة املستهلكن )مؤشر 
»آراء« لثقة املستهلك( قد حتسنت في األشهر 
القليلة املاضية لتقترب من أعلى مستوياتها 
خالل 2009، بعد تراجعها في الربع الثالث من 
العام. ويتزامن هذا التحسن مع إقرار اخلطة 
اخلمس����ية وبعض القوانن األخرى. كما أنها 
وج����دت دعما إضافيا من األنباء اإليجابية عن 
حتسن االقتصاد العاملي- التي كانت تبرز حتى 
وقت قريب على األقل- ومن مضي صفقة زين 

قدما ببيع أصولها األفريقية. 
وقد انعكس هذا التحسن في شعور املستهكن 
في التخطيط لشراء السلع املعمرة ومواصلة 
اإلنفاق والطلب على القروض. ورغم أن منو 
حجم ديون املس����تهلكن قد تباطأ خالل شهر 

األشهر األخيرة )مؤشر »دان أند برادستريت«(. 
ويعزى السبب أيضا، في جزء منه، إلى التحسن 
الذي ش����هده االقتصاد العاملي وإقرار اخلطة 
اخلمسية. ومما ال ش����ك فيه أن قطاع األعمال 
أكثر حساسية من قطاع املستهلكن جتاه الدورة 
االقتصادية، وكان التباطؤ بالتالي واضحا في 

ظل االنكماش االقتصادي في العام املاضي. 
كما رأى التقرير أن قروض الشركات، التي 
تباطأ منوها بش����كل حاد في الع����ام املاضي، 
قد شهدت اس����تقرارا في األشهر األخيرة، وقد 
تكون ف����ي طريقها إلى التعافي خالل ما تبقى 
من العام. وبالفعل، أظهرت بيانات شهر أبريل 
املاضي حتس����نا في حجم القروض املمنوحة 
إلى قطاع األعمال. فعلى س����بيل املثال، ارتفع 
حجم القروض املمنوحة إلى قطاعات التجارة 
والصناعة واإلنشاء مجتمعة مبقدار 60 مليون 
دينار في أبريل، لتس����جل بذلك أفضل أداء لها 
خالل األشهر السبعة املاضية.  وأشار التقرير 
إلى أن معدل التضخم تباطأ خالل العام 2009 
بش����كل حاد من أعلى مس����توى له سجله في 
أغس����طس من العام 2008، والبالغ 11.6% على 
أساس سنوي، إلى 2.1% في ديسمبر املاضي. 
وتظهر آخر البيانات املتاحة أن معدل التضخم 
بلغ 2.8% في يناير املاضي. لكن مع منو االقتصاد 
وارتفاع أسعار السلع، يتوقع الوطني أن يبلغ 
مع����دل التضخم 4.2% هذا العام، أي قريبا من 
مستواه للعام املاضي. وحلظ الوطني أن هذا 
املعدل يقترب من متوسطه للسنوات القليلة 
املاضية، وقد ال يش����كل- وح����ده- دافعا إلى 

تغيير في السياسة النقدية.
من جهة ثانية، تشير البيانات األولية عن 
ميزانية الكويت للس����نة املالية 2009/10 إلى 
حتقيق فائض مبقدار 8.2 مليارات دينار. لكن 
الوطني يتوقع أن ينخفض هذا الرقم مع صدور 

السيما في القطاع االستثماري )الشقق(، بحثا 
عن عوائد.

 وقد عاد حجم مبيعات العقار االستثماري 
والسكني إلى مستويات ما قبل األزمة. بينما 
مازال أداء القطاع التجاري ضعيفا باملقارنة، 
السيما في شريحة املكاتب حيث يبقى فائض 

العرض عائقا أمام التعافي.
وبشكل عام، أشار التقرير إلى أن ثقة قطاع 
األعمال قد شهدت حتسنا مستقرا بدورها خالل 

أبريل املاضي، إال أن الوطني رأى أن منحاه يبدو 
مستقرا، مدعوما بآفاق النمو االقتصادي املعتدل 

هذا العام وارتفاع وتيرته في العام املقبل.
وحلظ التقرير أنه ميكن اس����تخالص هذا 
الشعور أيضا من جانب املستثمرين، إذ كانت 
البورصة الكويتية قد شهدت ارتفاعات متواصلة 
قبل التصحيح األخير )املرتبط بأزمة اليونان 
وأوروبا عموما(. وبالفعل، وضع املستثمرون 
أمواال في كل من سوق األسهم والسوق العقاري 

أش����ار بنك الكويت الوطني ف����ي تقريره 
االقتص����ادي لدول اخلليج إل����ى أن االقتصاد 
الكويتي يشهد حتس����نا هذا العام، وتوقع أن 
يسجل الناجت احمللي اإلجمالي منوا بواقع %3 
باألس����عار الثابتة. ورأى التقرير أن ذلك يأتي 
على خلفية التحسن أو االستقرار الذي تشهده 

معظم القطاعات االقتصادية.
وخلص التقرير الى ع����دة نقاط تدل على 

ذلك منها:
� اوال: قطاع املستهلكن الذي حافظ على أدائه 
اجليد بعدما كان األكثر استقرارا في مواجهة 

االنكماش االقتصادي في العام املاضي. 
� ثانيا: القطاع العقاري الذي أظهر حتسنا 
في األشهر األخيرة ليعود نشاطه إلى مستويات 
لم يشهدها منذ العام 2007، باستثناء العقار 

التجاري الذي مازال متأثرا بفائض العرض.
� ثالثا: »القطاعات املنتجة« )مثل التجارة 
والصناعة واإلنش����اء...( التي أظهرت دالالت 
على عودة النشاط أخيرا بعد فترة من الركود، 
ولو بشكل غير مستقر بعد. ولم يكن مفاجئا 
أن هذه القطاعات كان����ت األكثر تأثرا باألزمة 

االقتصادية. 
� رابعا: القطاع النفطي الذي يشهد تعافيا 
بالتزامن مع حتسن الطلب العاملي على النفط. 
ويتوقع أن ينمو هذا القطاع خالل العام احلالي 

بواقع 1.4% باألسعار الثابتة. 
� خامسا: القطاع غير النفطي الذي يتوقع 
أن ينمو بنحو 4% هذا العام، ليقود منو الناجت 

احمللي اإلجمالي إلى حدود %3.
وأشار التقرير إلى أن بيانات األشهر القليلة 
األولى من هذا العام تدعم وجهة النظر القائلة 
بتحسن األداء االقتصادي تدريجيا. لكنه يتوقع 
أن تتسارع وتيرة النمو االقتصادي في العامن 
املقبلن إلى ما بن 4% و5%. إال أن ذلك يعتمد 

.. والبنك يقدم عرضًا الستخدام بطاقاته االئتمانية 
والفوز بإحدى ثالث سيارات فخمة طوال أشهر الصيف

طرح بن��ك الكويت الوطن��ي عرضا خاصا 
مينح مبوجبه حاملي بطاقات الوطني االئتمانية 
فرصا غير مس��بوقة لدخول سحوبات للفوز 
بإحدى ثالث سيارات مرسيدس فاخرة مبجرد 
استخدامهم ألي من بطاقات الوطني االئتمانية 
خارج الكويت أو داخلها وذلك خالل فترة العرض 
التي تبدأ اعتبارا من 1 يونيو وتستمر على امتداد 

فصل الصيف.
وقال نائ��ب مدير ع��ام مجموعة اخلدمات 
املصرفية الشخصية عبداهلل التويجري انه ميكن 
جلميع عمالء بنك الكويت الوطني اس��تخدام 
بطاقات الوطني االئتمانية لس��داد قيمة جميع 
مشترياتهم خالل موسم الصيف احلالي سواء 
داخل الكويت أو خارجها ودخول السحب للفوز 

بإحدى ثالث سيارات مرسيدس: مرسيدس AMG SLS كوبيه اجلديدة 
 AMG 55 األسطورية أو مرسيدس-AMG GL املذهلة أو مرسيدس

E63 الصالون الرائعة.
وأوض��ح التويج��ري: »أن كل 20 دينارا يتم إنفاقها بواس��طة 
بطاقتك االئتمانية، مبا في ذلك عمليات السحب النقدي في الكويت 

متنحك فرصة واحدة للربح، في حني أن كل 20 
دينارا تقوم بإنفاقها بواسطة بطاقتك االئتمانية 
أو بطاقة الس��حب اآللي خارج الكويت متنحك 

فرصتني لدخول السحب والفوز«.
وأضاف التويجري قائال: »إذا لم يكن لديك 
حساب لدى بنك الكويت الوطني فهذه فرصتك 
الكبرى لتحويل راتبك إلى الوطني واحلصول 
على فرص مضاعفة لدخول الس��حب والفوز. 
كما ميكن��ك احلصول على املزي��د من فرص 
الفوز من خالل التق��دم بطلب للحصول على 
بطاقتك االئتماني��ة أو التقدم بطلب للحصول 
على تأمني الوطني للسفر املأمون، وهذه فرصة 
غير مسبوقة لالس��تمتاع بإجازتك خالل هذا 
الصيف فق��د تكون أحد الفائزي��ن الثالثة من 

أصحاب احلظ السعيد«.
 AMG وقال التويجري: »س��يجري عرض السيارة املرسيدس
SLS كوبيه اجلديدة في األڤنيوز خالل فترة العرض التي متتد من 
17 يونيو حتى 17 يوليو وبإمكان اجلميع زيارة املوقع ملشاهدة هذه 
السيارة الفاخرة التي قد تكون من نصيبك في سبتمبر القادم«. 

عبداهلل التويجري

بدء أعمال صندوق نور للدخل العقاري 
بعد موافقة »المركزي«

وق���ال مدي���ر الصنادي���ق 
الش���ركة صالح  العقارية في 
الرشيدي في بيان صحافي ان 
الصندوق يس���تهدف حتقيق 
عوائد مجزية عن طريق حتقيق 
ارباح رأسمالية ونقدية والقيام 
بدفع العوائد على شكل دفعات 
ش���هرية ما بن 6% و8% )على 
أساس سنوي( من خالل استثمار 
الصندوق في عقارات ومشاريع 
عقارية مدرة للدخل في الكويت 
ودول مجلس التعاون اخلليجي 
مش���يرا الى ان جمي���ع اعمال 
الصن���دوق متوافقة مع احكام 

الشريعة االسالمية.
واضاف اننا على ثقة بقدرتنا 
لتحقي���ق العوائ���د املرج���وة 
للصندوق خصوصا بعد ظهور 
بعض عالمات حتسن في السوق 
العقاري خاصة واالسواق العاملية 
عامة، وان االستثمار في قطاع 
العقار من االستثمارات املفضلة 
الكثير من املس���تثمرين  لدى 
س���واء كانوا افرادا او شركات 
وذلك لتميز االستثمار العقاري 
بالعوائ���د املجزية وبانخفاض 
نس���بة املخاطر خاصة في ظل 

ظروف االسواق احلالية.

اعلنت شركة نور لالستثمار 
املالي عن بدء اعمال صندوق نور 
للدخل العقاري بعد ان حصلت 
على املوافقات النهائية من بنك 
الكويت املركزي في مايو اجلاري 
حيث مت طرح الصندوق لالكتتاب 
في الربع االخير من 2009 من 

خالل وكالء بيع الصندوق.

تقديرات الوطني للمؤشرات االقتصادية في الكويت
200820092010االقتصاد الحقيقي

39.831.135.0مليار دوالرمنو الناجت احمللي االجمالي باألسعار اجلارية
22.013.0-22.0% سنويامنو الناجت احمللي اإلجمالي باألسعار اجلارية

3.33.0-3.0% سنوياالناجت احمللي االجمالي باألسعار الثابتة
10.01.4-1.7% سنوياالناجت النفطي

4.01.44.0% سنوياالناجت غير النفطي

نسبة الى صافي امليزانية
19.719.09.0الناجت احمللي

نسبة الى احلساب اجلاري
43.725.937.2الناجت احمللي

البيانات املالية والنقدية

دوالر اسعار النفط اخلام
97.261.670للبرميل

10.64.04.2% سنويااسعار املستهلك

املصدر: بنك الكويت املركزي، تومسون رويترز ايكوين وتقديرات الوطني
خام برنت

املصدر: جهاز املالية والنقدية


