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سانديرو جديد رينو بالسوق احمللي

رينو سانديرو اجلديدة تصميم عصري لألسرة

تراجع سعر النفط الكويتي سينعكس على ميزانية العام احلالي

نبيل معروف 

»الوطني«: صندوق اإلجارة اإلسالمي الرابع
 يجذب 33 مليون دينار في يوم واحد 

.. وتقرير للبنك: ميزانية الدولة للسنة الحالية
قد تتوازن أو تحقق فائضًا يصل إلى 6.3 مليارات دينار

أشـار بنــك 
الكويــــت 
الوطنــــي 
في موجزه 
االقتصادي األخير إلى أن أسعار 
النفط شهدت تراجعا حادا خالل 
شــــهر مايو املاضي، في أكبر 
عملية تصحيح لها منذ حدوث 
االنهيار في عام 2008، فتراجع 
ســــعر برميل اخلام الكويتي 
بنحــــو 18 دوالرا، لينخفض 
من املستوى األعلى له البالغ 
84.3 دوالرا الذي ســــجله في 
أوائل مايو، وليبلغ 66 دوالرا 
في 26 منه، وهو أدنى مستوى 
له منذ شهر سبتمبر من العام 
املاضي. لكن سرعان ما عادت 
أسعار النفط وعوضت بعضا 
من هذه اخلسائر، مرتفعة إلى 
حدود 70 دوالرا للبرميل بنهاية 
الشهر. ورأى »الوطني« أن هذا 
التراجع يعزى بشكل رئيسي 
إلى تزايد املخاوف من تفاقم 
الســــيادية لدى  الديون  أزمة 
عدد من احلكومات ـ الســــيما 
في أوروباـ  وما قد يرافقها من 
تدهور اقتصادي واضطرابات 
مالية جديدة. كذلك، ساهمت 
هذه املخاوف في ارتفاع سعر 
صرف الدوالر األميركي بشكل 
حاد، الــــذي عادة مــــا يعتبر 
املالذ اآلمن للمستثمرين. وقد 
ارتفع مؤشــــر الدوالر املرجح 
باملعامالت التجارية بواقع %4 
خالل األسابيع الثالثة األولى 
من شهر مايو، ليسجل أعلى 
مستوى له في عشرة أشهر. 
ارتفاع سعر  أن  ومن املعلوم 
صــــرف الدوالر يضــــع عادة 

ضغوطا على أسعار النفط.

قلق متزايد

وحلظ »الوطني« أن هذه 
البيئة االقتصادية قد رافقها 
قلق متزايد حول تأثير البقعة 
النفطية على عمليات شركة 
بريتش بتروليوم التشغيلية 
فــــي خليج املكســــيك. ورغم 
التباين الواضح في تقديرات 
حجم هذه البقعة النفطية، إال أن 
احلكومة األميركية تقدر حجم 
التسرب النفطي بني 12 و19 ألف 
برميــــل يوميا. وبينما يجري 
التركيز حاليا على اآلثار املدمرة 
للبيئة لهذه البقعة النفطية ـ 
التي يتوقع حاليا أن تبقى حتى 
أغسطسـ  يرى بعض املراقبني 
أن هذه األزمة قد تشكل عائقا في 
املستقبل أمام خطط الشركات 
النفطية للتوسع في عمليات 
التنقيب في الواليات املتحدة 
األميركيــــة. ورأى الوطني أن 
تأثير البقعة النفطية انعكس 
على سعر سهم شركة بريتش 
بتروليومـ  الذي خسر نحو ربع 
قيمته ـ أكثر منه على أسعار 
النفط وحتــــى اآلن، رمبا ألن 
كمية النفط املهدورة صغيرة 
نسبيا. ورغم ذلك، سجل سعر 
مزيج غرب تكساس تراجعا 
أكثر حدة من الذي شهده سعر 
اخلام الكويتي، منخفضا بنحو 
21 دوالرا للبرميــــل من أعلى 
مســــتوى له، بينما تراجعت 
العقود اآلجلة تسليم  أسعار 
نهاية 2012 بنحو 18 دوالرا إلى 

58 دوالرا للبرميل.
وأشــــار »الوطني« إلى أن 
احملللني يستمرون في مراجعة 
معدالت النمو املتوقعة للطلب 

على النفط في العام احلالي، 
ولو أن معظمهــــم يتفق على 
أن الطلــــب سيشــــهد ارتفاعا 
ملحوظا هــــذا العام. وقد رفع 
مركز دراسات الطاقة الدولية 
مجددا معدل النمو الذي يتوقعه 
للطلب على النفط مبقدار 0.2 
مليون برميل يوميا، ليبلغ 1.8 
مليون برميل )2.1%(، مقلال من 
أهمية انعــــكاس أزمة الديون 
فــــي أوروبا على  الســــيادية 
االقتصاد العاملي، رغم إشارته 
إلى تزايد مخاطر تدهور النشاط 

االقتصادي بشكل إضافي.

وكالة الطاقة

من جهة ثانية، تتوقع وكالة 
الطاقة الدولية أن ينمو الطلب 
على النفــــط هذا العام مبقدار 
1.6 مليــــون برميل يوميا، أي 
أدنــــى قليال مــــن املعدل الذي 
كانت تتوقعه قبل شهر، وذلك 
بعدما رفعت تقديراتها ألسعار 
النفط، ورغم أن هذه املعدالت 
املتوقعة ال تعتبر متطرفة، إال 
أنها األعلــــى. فمنظمة أوپيك، 
على سبيل املثال، تتوقع منوا 
مبقدار مليــــون برميل يوميا 
فقط هذا العام، مشــــيرة إلى 
اآلثار السلبية التي قد تنجم 
عن ســــحب برامــــج التحفيز 
احلكومية. ومازال يتوقع أن 
تأتي معظم الزيادة في الطلب 
علــــى النفط هذا العام ـ إن لم 
تكن كلها ـ مــــن الدول خارج 
منظمة التعــــاون االقتصادي 

والتنمية.
وحلظ »الوطني« أن إنتاج 
أوپيك من النفط ـ باســــتثناء 
العراقـ  قد واصل منوه القوي 

أبريل، مرتفعا مبقدار 58  في 
ألف برميل إضافية خالل الشهر، 
ليبلغ 26.905 مليون برميل 
يوميا. ومــــازال حجم اإلنتاج 
اإلجمالــــي ألوپيــــك أعلى من 
مستواه احملدد وفقا حلصص 
 2.1 الرســــمية بنحو  اإلنتاج 
مليون برميل يوميا. وشهدت 
ـ  مــــن نيجيريــــا وإيران  كل 
اللتني تنتجان أصال أكثر من 
املستوى احملدد لهما ـ ارتفاعا 
في إنتاجهما مقارنة مع الشهر 
السابق بنحو 25 ألف برميل 
يوميا. ورغم أن الدول األعضاء 
في أوپيك لم تتوقف كثيرا عند 
التراجع احلاد الذي شــــهدته 
أسعار النفط في مايو، إال أن 
هذا التراجع قد يدفع املنظمة 
إلى محاولة احلد من أي زيادة 
إضافية في اإلنتاج.  وحتى اآلن 
ـ على األقل ـ أعلن مسؤولون 
في أوپيك أن ال نية للمنظمة 
للبحث في مستويات اإلنتاج 
قبل اجتماعها املقبل املقرر في 

أكتوبر.

إنتاج أوپيك

وفي حال بقي عند مستوياته 
احلالية، فسيأتي إنتاج أوپيك 
هذا العام أعلى من مســــتواه 
للعام 2009 مبا متوسطه 0.6 
مليــــون برميل يوميا.  ورغم 
أن كال مــــن حجــــم اإلمدادات 
النفط يتوقع  والطلب علــــى 
أن يشــــهد ارتفاعات ملحوظة 
هــــذا العــــام، رأى الوطني أن 
هناك محاذير لكل منهما. فمن 
جانب الطلب، قد تولد املصاعب 
التي تواجهها منطقة اليورو ـ 
وحتى من دون ركود اقتصادي 

ـ درجة من الضبابية كافية ألن 
تؤثر سلبا على الطلب العاملي 
إلى جانب  النفط. وذلك  على 
الشكوك من احتمال أن يشهد 
االقتصاد الصيني تباطؤا في 
منوه، ما قد يكون له أثر أكثر 
حدة على أســــعار النفط. أما 
من جانب اإلمدادات، فتتمثل 
احملاذير األساســــية بأن تأتي 
الكبيرة في اإلنتاج  الزيادات 
من خارج أوپيــــك من النفط 
)0.6 مليون برميل يوميا( ومن 
الغاز الطبيعي املسال من جانب 
أوپيك )0.6 مليون برميل يوميا 
أخرى( أدنى من املتوقع، كما 

حصل أحيانا في املاضي.

ارتفاع الطلب

وبافتراض عدم حتقق أي 
من هــــذه احملاذير على أرض 
الواقع، أشــــار الوطني إلى إن 
ارتفاع الطلب قد يقابله ارتفاع 
مماثل إلى حد ما في اإلمدادات 
ـ وبواقــــع 1.8 مليون برميل 
يوميا تقريبا ـ ما من شــــأنه 
أن يترك أساسيات السوق من 
دون تغيير يذكر لكامل العام 
احلالي. وفــــي هذه احلال، قد 
تبقى األســــعار ضمن نطاقها 
احلالي الــــذي يتراوح بني 70 
و75 دوالرا للبرميل، قبل أن 
تتراجع قليال في النصف الثاني 
من العام إثر تقلص حجم منو 
الطلب مقارنة مع العام املاضي 
التــــي حققها في  القفزة  بعد 

النصف األول من العام. 
وعندها، سيبلغ متوسط 
ســــعر برميل اخلام الكويتي 
لكامل السنة املالية 2011/2010 

نحو 75 دوالرا.

ووفقا لسيناريو أقل إشراقا 
بالنسبة لالقتصاد العاملي، فقد 
ينمو الطلب مبقدار 1.5 مليون 
برميل يوميا، أي أقل من املعدل 
املتوقع بنحو 0.3 مليون برميل 
يوميــــا. وفي حال لم تخفض 
أوپيك من إمداداتها إلى السوق، 
فقد تتراجع األسعار إلى دون 
مســــتوى 60 دوالرا للبرميل 
بنهاية هــــذا العام، ورمبا إلى 
مستويات أدنى في الربع األول 
من العام املقبل. وبالنسبة لكامل 
املالية 2011/2010، فقد  السنة 
تبلغ 64 دوالرا في املتوسط.

لكن في حــــال لم يتحقق 
املتوقع في  الكبيــــر  االرتفاع 
حجــــم اإلمدادات مــــن خارج 
أوپيــــك فعليــــا، وبالتالي أن 
تأتي إجمالــــي اإلمدادات أدنى 
من املتوقع مبقدار 0.2 مليون 
برميل يوميــــا، فرأى الوطني 
أن أســــعار النفط قد تتعافى 
بشكل سريع لترتفع إلى حدود 
90 دوالرا للبرميــــل مع بداية 

العام املقبل.
وحينها، قد يبلغ متوسط 
ســــعر برميل اخلام الكويتي 
لكامل الســــنة املالية احلالية 

84 دوالرا.
وبينما لم يعتمد نهائيا بعد 
حجــــم املصروفات احلكومية 
في ميزانية 2011/2010، تشير 
سيناريوهات الوطني املذكورة 
آنفا إلى احتمال حتقيق فائض 
مالي كبير آخر هذه السنة. وقد 
تأتي اإليرادات اإلجمالية أدنى 
من تلك املتوقعة للسنة املالية 
السابقة بنحو 15% أو أعلى منها 
بنحــــو 16%. وفي املقابل، فقد 
ترتفع املصروفات احلكومية 
مبا بني 26% و48% خالل السنة 
املالية احلالية، وذلك نتيجة 
ارتفــــاع املصروفات املعتمدة 
للمرحلة األولــــى من اخلطة 
اخلمسية، إلى جانب التحويالت 
الضخمة احملتملة إلى مؤسسة 
التأمينات االجتماعية. وبناء 
على هــــذه الفرضيــــات، رأى 
الوطني أن امليزانية قد تتوازن 
املاليــــة احلالية  الســــنة  في 
2011/2010 أو قد حتقق فائضا 
يصل إلى 6.3 مليارات دينار، 
وذلك بعدما يحتمل أن تكون 
امليزانية قد حققت 7 مليارات 
دينار فائضا في السنة املالية 
2010/2009 )البيانات الرسمية 

لم تصدر بعد(.

أعلن بنك الكويت الوطني عن اقفــــال باب االكتتاب لصندوق 
االجارة االسالمي الرابع بالدينار بعد يوم واحد فقط من بدء فترة 

االكتتاب وبحجم 33 مليون دينار.
 ويأتــــي هذا االقبال كتأكيد على قدرة بنك الكويت الوطني في 
تلبية حاجات املســــتثمرين من خالل توفير احللول االستثمارية 
االسالمية، وقد جاء هذا االصدار بعد ازدياد الطلب على صناديق 
الوطني لالجارة التي أثبتت جناحها من خالل حتقيق عوائد مجزية 

لعمالء بنك الكويت الوطني.
وفي هذا الصدد، قال مدير عام ادارة األصول في شركة »الوطني« 
لالســــتثمار نبيل نايف معروف: »ان النجاح املتواصل لصناديق 
االجــــارة للبنك الوطني يأتي من توجه املســــتثمر نحو النوعية 
واجلودة باالضافة خلبرة بنك الكويت الوطني الواســــعة ونهجه 
احملافظ والذي يعتمد على توفيــــر عوائد مغرية واحملافظة على 
رأس املال«. وأضاف أن »معامالت االجارة أثبتت أنها تتفوق عادة 
خالل فترات الركود االقتصادي حيث تقوم الشركات بتقليل النفقات 
بشــــكل ملحوظ وتفضيل اجارة املعدات باملقابل. باالضافة الى ان 

املستأجر يقوم باحلفاظ على املعدات لفترات أطول ملوازنة خسائر 
االئتمان املرتفعة الناجتة عن الركود االقتصادي«.

اجلدير بالذكر أن صندوق االجارة االسالمي الرابع بالدينار هو 
امتــــداد لنجاح صناديق بنك الكويــــت الوطني لالجارة خصوصا 
صناديق االجارة االســــالمية بالدينار، نظرا لعوائدها الشــــهرية 

املنتظمة واملخاطرة املنخفضة نسبيا.
وقد مت انشاء الصندوق ليمنح عمالء الوطني فرصة االستثمار 
في محفظة متنوعة من عقود االيجار للمعدات التي متت هيكلتها 
وفقا ألحكام الشريعة االسالمية السمحة، وتتضمن عقود االيجار 
هــــذه أنواعا مختلفة من املعدات التي تشــــمل معــــدات اتصاالت، 
أجهزة خدمات الشبكات، معدات التخزين، معدات صناعية، أجهزة 
الكمبيوتر الكبيرة، ومعدات البناء وغيرها من املعدات لشــــركات 

تتمتع بتصنيف ائتماني عال.
وتبلغ مدة الصندوق 5 ســــنوات قابلة للتجديد لفترة سنتني، 
حيث يتيح للمستثمرين االستفادة من توزيعات الدخل الشهري 

بالدينار الكويتي مبعدل متوقع 6% سنويا.

إغالق باب االكتتاب نظرًا لإلقبال الكبير وتأكيدًا لقدرة البنك على تلبية حاجات المستثمرين

تقديرات الميزانية للسنتين الماليتين 2010/2009 و2011/2010
السنة المالية 2011/2010السنة المالية 2010/2009

السعر األعلىالسعر المتوسطالسعر األدنىمشروع الميزانيةالسعر المتوسطالميزانية المعتمدة

35.068.643.064.375.383.7سعر النفط )دوالر للبرميل(

8.07517.9989.71915.35818.01920.868جملة اإليرادات

6.92516.8488.61714.25616.91719.766اإليرادات النفطية

1.1501.1501.1021.1021.1021.102اإليرادات غير النفطية

جملة املصروفات )تقديرات 
12.11612.11616.16216.16216.16216.162امليزانية(

1.8574.706)804()6.443(5.882)4.041(الفائض )العجز(

بعد استقطاع احتياطي 
552.619)2.339()7.415(4.083)4.849(األجيال القادمة

11.20715.35414.95014.546جملة املصروفات )تقديرات الوطني(

الفائض )العجز( وفق 
6.79153.0696.322تقديرات الوطني

بعد استقطاع احتياطي 
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»رينو سانديرو هاتشباك« الجديدة كليًا 
تصل إلى أسواق الكويت

أعلنت شركة »رينو« للسيارات عن وصول سيارتها 
اجلديدة كليا »رينو سانديرو هاتشباك« لدى شركة 
عبد احملســــن عبدالعزيز البابطني، وكالء رينو في 
الكويت، وتأتي »رينو سانديرو هاتشباك« اجلديدة 
مزودة بخمسة أبواب، وتتميز بإطاللة جذابة، حيث 
تتمتع بتصميم عصري، وأداء ديناميكي، واعتمادية 

قوية، فضال عن سعر مغر يبدأ من 3900 دينار.
وبهذه املناسبة، قال مدير مبيعات »رينو« في شركة 
عبد احملســــن عبدالعزيز البابطني، إسماعيل جمعة: 
تعد »رينو سانديرو« سيارة صغيرة مدمجة للسير 
داخل املدن ذات ســــعر معقول وتستهدف الشريحة 
األساسية من فئة الهاتشباك »إيه.بي« كبيرة احلجم. 
وقد حققت هذه الســــيارة جناحا رائعا في األسواق 
اخلارجية، وشــــهدت إقباال كبيرا في أسواق أميركا 
اجلنوبيــــة وأوروبا، األمر الذي دعانا إلى إطالق هذا 

الطراز اجلديد املدمج الهاتشباك في املنطقة.
وأضاف: »توفر السيارة اجلديدة أفضل مزيج من 
الراحة واالعتمادية والرحابة بسعر تنافسي للغاية. 
وتعد في الوقت نفسه خيارا رائعا ملن يرغب في اقتناء 
سيارة للمرة األولى، واختيارا جيدا كسيارة عائلية 
ثانيــــة. وبالتالي فإذا ما كنت بحاجة إلى املســــاحة 
وصاحب ميزانية محدودة وتقوم بالقيادة كثيرا داخل 
املدينة، فإن »سانديرو« سيارة تستحق املشاهدة«.

وقبل إطالقها في الكويت، خضعت »ســــانديرو« 
الختبارات صارمة في املنطقة لضمان أن الســــيارة 
مناسبة ومؤهلة بصورة جيدة لظروف القيادة احمللية، 
ويشكل حجم الســــيارة ورحابتها أحد اخلصائص 
الرئيسية التي متيز »رينو سانديرو« عن غيرها من 
املركبات األخرى في فئتها. فعلى الرغم من أن سعر 
»سانديرو« ينتمي إلى فئة السيارات الصغيرة، إال أن 
أبعادها الداخلية واخلارجية الرحبة، حيث يبلغ طولها 
4.02 متر بطاقة تخزين تبلغ 320 ليترا، وضعتها في 
مصاف فئة السيارات األكبر حجما، ما يجعلها قيمة 
متميزة وموفرة للمال. ويعد وضع اإلطار االحتياطي 
للسيارة في األسفل بدال من الداخل فكرة ذكية، مما 

يوفر مساحة كبيرة للتخزين.
ويساهم التناسب التام في أبعاد »سانديرو« في 

تعزيــــز مكانتها ومتيزها عن غيرها من الســــيارات 
األخرى املنافسة لها في فئتها، حيث توفر للسائقني 
أفضل مســــاحة للكتف في املقعد األمامي تبلغ 1400 
ملم، ومســــاحة ملســــند الرأس في اخللف تبلغ 878 

ملم في فئتها.
وللحصول على أداء فائق على الطرقات، مت جتهيز 
 »16V« سانديرو هاتشباك« مبحرك مزود بـ 16 صماما«
سعة 1.6 ليتر، مشهود له مبستواه املتميز من االعتمادية 
ويتوافر بناقل حركة يدوي وأتوماتيكي. ويعطي هذا 
احملرك سيارة »سانديرو« قوة استثنائية بعزم قدره 
90% عند سرعة دوران 2000 دورة في الدقيقة، فيما 

يتحكم أيضا في استهالك الوقود.
وميثل مشغل امللفات املوسيقية »MP3« خاصية 
أخرى جذابة تأتي كتجهيز قياسي مع هذه السيارة 
الرشيقة ليتمكن السائقون من االستمتاع مبوسيقاهم 

املفضلة في أي وقت ومكان.
كما أولت »رينو« اهتماما كبيرا بالنظام الصوتي 
في »سانديرو« من أجل قيادة هادئة، وزودتها بنظام 
تكييف هواء قوي لضمان توفير أقصى مستوى من 
الراحة جلميع الركاب، وحتظى »سانديرو« بتصميم 
خارجي ديناميكي يضم مقدمة متميزة زودت مبصابيح 
إضاءة جذابة، وشبكة مبرد، ومصد، بحيث تتناغم 
كلها بســــهولة وانســــيابية مع هيكل السيارة، فيما 
يؤكد تصميم اجلزء اخللفي على األبعاد الواســــعة 

الرحبة للسيارة.
ولقــــد مت تطوير »رينــــو ســــانديرو« أول األمر 
للعمالء البرازيليني، وكانت أول طراز من رينو يتم 
تصنيعــــه وبيعه خارج أوروبا، مما يؤكد حقيقة أن 
رينو عالمة جتارية عاملية تقوم بتطوير السيارات 
لتناسب متطلبات األســــواق واجلماهير اخلارجية. 
ويتم تصنيع طراز »سانديرو« الذي يتم بيعه عبر 

أرجاء املنطقة في مصنع رينو برومانيا.
ولتوفير جتربة سهلة خالية من املتاعب القتناء 
سيارة، فإن جميع طرازات »سانديرو« تباع بضمان 
ملدة 3 سنوات أو عند بلوغ مسافة 100 ألف كيلومتر، 
باإلضافة إلى سلســــلة من مزايا خدمة ما بعد البيع 

ضمن برنامج رينو »العميل أوال«.

أكبر وأكثر رحابة من أغلبية منافساتها في فئة السيارات المدمجة
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