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جانب من عملية السحب

.. وفائز اخر مع جائزته

احد الفائزين يتسلم جائزته

محمد العمر »البشر والكاظمي« أجرت السحب على الجائزة الكبرى 
بمركز الخدمة التابع لـ »مرسيدس بنز«

اعلنت شركة البشر والكاظمي عن إجراء السحب 
عل���ى اجلائزة الكبرى وهي عب���ارة عن دراجتني 
جبليتني من »مرسيدس بنز«، وقد اجري السحب في 
28 يوليو املاضي مبركز اخلدمة لشركة »مرسيدس 
بنز« في منطقة الش���ويخ بحض���ور ممثل وزارة 

التجارة.
وقد فاز باجلائزة كل من: فكري أحمد مقاوري، 
وعبدالرحيم محمد حس���ن الزنكي، وشارك عدد 
كبير من موظفي شركة البشر والكاظمي في حفل 
تقدمي اجلائزة الكبرى، كما حضر االحتفال كل من 
مدير اخلدمة رالف جيير ومدير القطع كانوارجيت 

سينغ ومدير التسويق إندرجيت غاندي.

وتش���كل الدراجة اجلبلية من مرسيدس بنز 
معجزة هندس���ية، إذ توفر هذه الدراجة اجلبلية 
بنظام التعليق الكامل نزهة ممتازة، حيث يساهم 
إطار األملنيوم الذي مت تطويره لشركة مرسيدس 
بنز بصورة حصرية في إضفاء شكل مميز وخال 

من العيوب على الدراجة املدهشة. 
وقد تكلل الترويج املدهش من قبل قسم ما بعد 
البيع لدى شركة البشر والكاظمي بالنجاح، كما شعر 
عمالء شركة مرسيدس بنز باالبتهاج ملشاركتهم 
في هذا احلفل، لذلك وبفضل ردة الفعل اإليجابية 
للعمالء، قررت شركة البشر والكاظمي تنظيم هذا 

العرض مجددا في أكتوبر املقبل.

ممثلة بالدراجات الهوائية الجبلية

»بيتك« في المرتبة األولى محليًا والـ 10 إقليميًا

»بيتك« لألبحاث: 10% سنويًا معدل النمو المتوقع القتصاد ماليزيا بنهاية 2010

املستهلكني.
وأف����اد التقري����ر بأن����ه ال يتوقع أن 
تؤدي الزيادة التراكمية التي بلغت 75 
نقطة أساس في سعر الفائدة هذا العام 
إلى كبح جماح مس����تويات االستهالك 
اخلاص نظرا ألن أسعار الفائدة التزال 
في أدنى مستوياتها التاريخية، األنشطة 
االقتصادية احمللية تتنامى هي األخرى، 
وهناك طلب متزايد على التمويل، واألهم 
من ذل����ك كله أنه التزال هناك وفرة من 

السيولة في النظام املصرفي احمللي.
أم����ا اخلطر الرئيس����ي املتوقع على 
املدى القريب فهو خارجي وينبع من قوة 
االنتعاش العاملي، حيث ان جانبا مهما من 
النمو يعتمد على أمناط االستهالك اخلاص 
لتعزيز االقتص����ادات املتقدمة الكبرى، 
والتي تعد ش����ركاء ماليزيا التجاريني 
الرئيس����يني، باالضافة الى ان التضخم 
في أسعار االستهالك سيكون له تأثير 
إيجابي على النمو إذا ما تكاثفت ضغوط 
األسعار بعد حترك احلكومة في اآلونة 
األخيرة خلفض الدعم على بعض أسعار 
املواد التي تراقبها عن كثب، غير أن الطاقة 
اإلنتاجية الفائضة، إضافة إلى اإلنفاق 
االس����تهالكي اليزال حتت السيطرة في 
االقتصادات املتقدمة مما سيساعد على 
إبقاء نسب التضخم حتت السيطرة، أي 

عند متوسط 2% في العام احلالي.

الطلب  ف����ي تنامي  االنتعاش احلاصل 
التجاري  األداء  ال����ذي يذكي����ه  العاملي 
لالقتصادات التي تعتمد على التصدير 
في املنطقة، مشيرا الى أنه بدءا من الربع 
الرابع 2009، فقد ساعدت أنشطة إعادة 
تكوين املخزون العاملي إلى إحداث منو 
في حركة التصدير في ماليزيا وتوسع 
منو قطاع الصناع����ات التحويلية، كما 
تزامن التناقص في مستويات املخزون مع 
ثبات األسعار نتيجة الصحوة التي طرأت 
على صناعة »أشباه املوصالت« عامليا، 
إلى تعزي����ز النمو في قطاع الصناعات 

التحويلية.
وقد حافظ االستهالك اخلاص على 
املرونة بسبب توافر االئتمان، وانخفاض 
أسعار الفائدة، ومعدالت البطالة املنخفضة 
نس����بيا، وارتفاع مع����دل االدخار، كما 
الوحدات السكنية بدعم  ارتفعت قيمة 
من االرتفاع املعتدل احلاصل في أسعار 
العقارات، وكذلك الثروات املوجودة في 

سوق األسهم.
وم����ن املتوق����ع أن يتزاي����د الطلب 
احمللي ليقترب م����ن 6% في عام 2010، 
بعد أن انخفض إلى 4% في عام 2009، 
نتيجة للزيادة في االس����تهالك اخلاص 
حيث اس����تجمع القطاع اخلاص وتيرة 
النشاط، فضال عن ظروف سوق العمل 
التي حتسنت وبالتالي ارتفعت معنويات 

والتجارية بنسبة 14.2%. وواصل قطاع 
البناء والتشييد النمو مبعدل %8.5.

وشهد قطاع التعدين حتوال ليسجل 
بذلك منوا بنسبة 5.2%، وتوسع قطاع 
الزراعة بنسبة 6.8% بفضل ارتفاع إنتاج 
املطاط والثروة احليوانية واألخشاب.

وقد أظهر االقتصاد املاليزي انتعاشا 
واضحا برز في حت����رك البنك املركزي 
املاليزي )نيغارا ماليزيا( لرفع س����عر 
الفائدة مبقدار 75 نقطة أساس منذ مارس 
2010 فضال عن احلد م����ن الدعم املقدم 

لبعض املواد األساسية.
وفي ظل هذه الظروف اجلديدة، فقد 
أصبح من املمكن حتقيق منو في الناجت 
احمللي اإلجمالي احلقيقي في االقتصاد 
املاليزي بنسبة تراوحت حول 6% لعام 
2010 يدعمها الطلب احمللي القوي، ومن 
املتوقع أن تزيد على نس����بة 6%، نظرا 
لالنتعاش املأم����ول حصوله في قطاع 
التصدير بنحو 20% على أساس سنوي 

هذا العام.
من جانب آخر، يشير النمو القوي 
في اإلنت����اج الصناعي في الربع الثاني 
من 2010 إلى تواصل هذا النسق ليمتد 
إلى ربع آخر من النمو في نسب الناجت 

احمللي اإلجمالي.
وفي هذا السياق، الحظ التقرير أن 
ماليزيا مثل س����نغافورة تس����تفيد من 

توقع تقرير أعدته 
ش����ركة »بيت����ك« 
تواصل  لألبحاث 
معدالت النمو في 
االقتص����اد املاليزي من خالل القطاعات 
الرئيسية، حيث يتوقع ان يحقق ارتفاعا 
قويا بنسبة 10% س����نويا بنهاية العام 
احلالي، مدعوما باالستهالل احمللي القوي 
وانتعاش مس����تويات الطل����ب العاملي 
خاصة من قبل شركاء ماليزيا التجاريني 
األقوياء وجناح خطط احلكومة املاليزية 
إلنعاش االقتصاد وحتفيز االس����تثمار 
لدفع الب����الد نحو اقتصاد يتميز بدخل 
مرتف����ع في غض����ون الس����نوات ال� 10 
املقبلة، مما انعكس إيجابا على العديد 
من املؤش����رات في املجاالت املهمة مثل 
الصناعة خاصة الصناعات التحويلية 
والتصدير والن����اجت اإلجمالي املتوقع 

وتدفق رؤوس األموال.
التقرير الذي تناول جوانب  وأشار 
التميز في أداء االقتصاد املاليزي ومؤشرات 
منوها، إلى أن جميع القطاعات الرئيسية 
لالقتصاد في ماليزيا سجلت منوا بنسب 
متفاوتة إال أن قطاع الصناعات التحويلية 
شهد منوا أقوى بلغت نسبته نحو %17 
خالل الربع احلالي مقارنة مع 5% خالل 
الرب����ع األخير من العام املاضي وهو ما 
يؤكد أن هناك انتعاشا حقيقيا يعززه 
منو مماثل في قطاعات اخلدمات والبناء 
والتش����ييد والتعدين والزراعة بسبب 
ارتفاع إنتاج املطاط والثروة احليوانية 

واألخشاب.
وتوقع التقرير أن يحقق الناجت احمللي 
اإلجمالي احلقيقي في االقتصاد املاليزي 
منوا بنسبة تصل إلى 6% للعام اجلاري 
وان ينمو قطاع التصدير بنحو 20% على 
أساس سنوي للعام نفسه في ظل تدن 
الفائدة وطلب متزايد  تاريخي ألسعار 
على التمويل مع وفرة من السيولة في 
النظام املصرفي، مما قد يبقى التضخم 

عند مستواه املنخفض 2% أو أقل.
وأشار التقرير الى أن ماليزيا سجلت 
في أول قراءة للوضع االقتصادي فيها 
الن����اجت احمللي  وبالتحدي����د حلصيلة 
اإلجمالي لعام 2010 ارتفاعا قويا بنسبة 
10.1% على أساس س����نوي، مقابل منو 
بلغ 4.4% في الرب����ع الرابع من 2009، 
يدعمه في ذلك االستهالك احمللي القوي، 
واالنتعاش الذي شهدته مستويات الطلب 
العاملي والتأثير القوي املوجه الذي بدأ 

منذ الربع األول في 2009.
كما سجلت جميع القطاعات الرئيسية 
لالقتصاد املاليزي منوا بنسب متفاوتة، 
وخاصة قطاع الصناعة التحويلية، الذي 
ش����هد منوا قويا بنس����بة بلغت %16.9 
خ����الل الربع احلال����ي مقارنة مع %5.0 
في الربع الرابع من 2009، بينما سجل 
قطاع اخلدمات منوا قدره 8.5% في الربع 
األول م����ن 2010، مقارن����ة مع 5.2% في 
الربع الرابع من 2009، مدعوما بقوة منو 
مزدوجة في قطاعات فرعية عدة كاملرافق 
بنسبة 16.6%، وكذلك اخلدمات العقارية 

ميتلك حاليا 200 فرعا منتش����رة 
محليا وعامليا في تركيا وماليزيا 
والسعودية والبحرين واإلمارات 
واألردن وأملانيا واس����تراليا، كما 
يولي البنك في الوقت ذاته اهتماما 
بالغا باعتماد أفضل وأحدث النظم 
العاملية في مجال التقنية وتنمية 

املوارد البشرية.
وكان »بيتك« قد حصد العديد 
م����ن اجلوائ����ز والتقدي����رات من 
مؤسسات عاملية وإقليمية محايدة، 
بعضها خالل األزمة املالية العاملية 
الراهنة، األمر الذي يؤكد جدارته 
التعامل  االئتمانية وقدرته على 
باحترافي����ة مع مختلف الظروف 

االقتصادية.

وأكد العمر ان تنوع استثمارات 
»بيتك« نوعيا وجغرافيا من خالل 
التواجد في مجاالت اس����تثمارية 
متع����ددة واالنتش����ار اجلغرافي 
املدروس بالتواجد في العديد من 
األسواق املؤثرة، »يعطينا أيضا 
ميزات وأفضلي����ة نحرص على 

استثمارها«.
وقال: »تعكس املكانة املرموقة 
التي وصل إليها »بيتك«، إجنازاته 
املتعددة والتزامه بأعلى درجات 
املهنية وتبنيه ألفضل معايير إدارة 
املخاطر واملمارسات احلصيفة«.

اجلدي����ر بالذك����ر ان »بيتك« 
يبدي اهتماما بسياس����ة التوسع 
اجلغراف����ي املدروس����ة، حي����ث 

التحديات مع احتفاظه مبؤشرات 
مالية ايجابية تعزز هذه القدرات«. 
وأضاف: »وجود »بيتك« في هذه 
املكانة يحفز دائما على مواصلة 
االجنازات والنجاح بالشكل الذي 
التي  العاملية  يتالءم مع السمعة 
يحظى بها م����ن مختلف اجلهات 
العديد من  ف����ي  والت����ي تترجم 
اجلوائز والتقديرات التي حصلنا 
عليها إقليميا وعامليا«، مؤكدا أن 
»بيتك« يولي اهتماما كبيرا في هذه 
املرحلة باجلودة واإلجناز النوعي 
من خالل حس����ن إدارة اإلمكانات 
واالستفادة القصوى من القدرات 
البشرية املتوافرة لديه والتي تعد 

أحد أسرار هذا التميز.

تصدر بيت التمويل الكويتي 
الكويتية، بينما  البنوك  )بيتك( 
تب����وأ املرتبة العاش����رة إقليميا 
و164 عامليا ألفضل 1000 بنك على 
مستوى العالم، ضمن قائمة مجلة 

»ذي بانكر« العاملية.
وفي هذا السياق، قال الرئيس 
التنفيذي لبيت التمويل الكويتي 
)بيتك( محمد العمر، في تصريح 
صحافي تعليقا على هذا التقرير : 
»تأتي هذه املراتب املتقدمة تأكيدا 
ملتانة املركز املالي ل� »بيتك« ودليال 
آخر على ريادته ومتيز أدائه، كما 
تعكس في الوقت ذاته قدرة البنك 
على تخطي الظروف االقتصادية 
الراهنة ومواصلة النمو في ظل هذه 

احتل المرتبة الـ 164 عالميًا ضمن قائمة »ذي بانكر« ألفضل 1000 بنك في العالم

»المثنى لالستثمار«: ضعف التفاؤل باألعمال للربع الثالث
 مع استمرار  المخاوف بشأن التعافي االقتصادي العالمي

ح���ني أن الدول النامية واملتطورة من املتوقع أن حتقق 
منوا بنسبة 6.3% خالل عام 2010 – 2011.

وقد أشارت ردود الفعل األخيرة لألسواق املالية جتاه 
املشاكل األوروبية إلى أن منو االقتصاد العاملي سيظل 
بس���يطا خاصة في معظم ال���دول املتقدمة حيث تقوم 
مختلف احلكومات باتخاذ اإلجراءات لتجميع ميزانياتها 

العمومية بسبب حاالت العجز املالي العالية.
وبعد حتقيق منو بنسبة 2.7% عام 2009، فإنه من 
املتوقع أن يحقق االقتصاد الكويتي منوا بنسبة 3.1% عام 
2010 و4.8% عام 2011 وفقا لتقرير النظرة االقتصادية 
اإلقليمية الصادر عن صندوق النقد الدولي عن منطقة 
الشرق األوسط وآس���يا الوسطى، حيث بلغت إيرادات 
الكويت خالل السنة املالية املنتهية في مارس 2010 حوالي 
18 مليار دينار، وبالرغم من أن هذا املبلغ يزيد بنسبة %122 
عن اإليرادات التقديرية املتوقعة والبالغة 8.07 مليارات 
دينار إال أن اإليرادات الفعلية كانت اقل من مستوى السنة 
السابقة مبعدل 15.2%، حيث بلغت إيرادات النفط عام 
2009-2010 حوالي 16.8 مليار دينار، حيث تتجاوز هذه 
اإليرادات امليزانية التقديرية املتحفظة بنسبة 143% في 
حني أن إيرادات القطاع غير النفطي والبالغة 1.07 مليار 

دينار كانت أعلى من املتوقع بنسبة %5.6.

باألعم���ال عن الربع الثالث ف���ي يونيو املاضي في ظل 
بيئة من التقلب في أسعار النفط اخلام مع حاالت عدم 
التأكد بخصوص عودة زيادة الطلب على النفط، وذلك 
بسبب املخاوف املتعلقة بآثار أزمة املديونية األوروبية 
واملخاطر الالحقة لها. وأوضح االستبيان أنه بالرغم من 
أن اإلنتاج الصناعي العاملي وجتارة البضائع قد تراجعت 
في النص���ف الثاني من عام 2009 وعادت لتس���تجمع 
قواها خالل النصف األول من عام 2010 إال أن مش���اكل 
املديونيات األخي���رة في أوروبا قد أدت مرة أخرى إلى 
زيادة القلق بخصوص إمكانية حتقيق التعافي االقتصادي 
العاملي اجليد. ولفت ال���ى انه في تقرير ابريل للنظرة 
االقتصادية العاملية توقع صندوق النقد الدولي حدوث 
منو في االقتصاد العاملي مبعدل 4.3% عام 2010، وبعد 
الهبوط مبعدل 3% عام 2009 فإنه من املتوقع من الدول 
املتقدمة اآلن أن حتقق زيادة بنسبة 2.3% عام 2010 في 

أظهر مؤش���ر التفاؤل باألعمال للكويت أن التفاؤل 
اخلاص بقطاع الهيدروكربون أقل نسبيا في الربع السنوي 
الثالث، وذلك بسبب ضعف وتراجع النظرة املستقبلية 
املتعلقة بأس���عار البيع، حيث انخفض مؤشر التفاؤل 
باألعمال املشترك للقطاع الهيدروكربوني مبعدل 5 نقاط 
ليصل إلى 44 نقطة مقارنة بالربع السنوي السابق بحيث 
انخفض مؤشر التفاؤل باألعمال ملستوى أسعار البيع 

إلى 45 نقطة مقابل 54 نقطة للربع السنوي الثاني.
وأوضح استبيان أجرته شركة »دون اند برادستريت 
ساوث اسيا ميدل ايست ليمتد« بالتعاون مع شركة املثنى 
لالستثمار، وتضمن إطالق مؤشر التفاؤل باألعمال في 
الكويت عن الربع السنوي الثالث لعام 2010، انخفاض 
مؤش���ر التفاؤل باألعمال لع���دد املوظفني إلى 27 نقطة 
وذلك من 35 نقطة في الربع السنوي السابق، وبالرغم 
من النظرة املس���تقبلية األقل تفاؤال نسبيا بخصوص 
أس���عار البيع وخطط التوظيف، إال أن وحدات العمل 
متفائلة بخصوص النظرة املس���تقبلية لألرباح حيث 
بلغ مؤش���ر التفاؤل باألعمال ملقياس صافي الربح 60 
نقطة مقارنة مبعدل 54 نقطة في الربع السنوي الثاني 

من عام 2010.
وقد مت إجراء االس���تبيان بخصوص مؤشر التفاؤل 

مؤشر سعر المستهلك مقابل معدل سعر الفائدة اليومية )2006 ـ يوليو 2010 ( ـ ماليزياتقـرير

نمو الناتج المحلي اإلجمالي ـ ماليزيا


