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تصدر قائمتها ألكثر 10 بنوك أمانًا في الشرق األوسط للمرة الثالثة على التوالي

»جلوبال فاينانس« تختار »الوطني« البنك األكثر أمانًا في الشرق األوسط

اختارت »جلوبال فاينانس« بنك الكويت الوطني البنك 
األكثر أمانا في الش����رق األوسط للعام 2010، للمرة الثالثة 
عل����ى التوالي، وذلك في تقرير خاص عن أكثر 10 مصارف 

أمانا في الشرق األوسط.
وحل بنك الكويت الوطني عل����ى رأس قائمة »جلوبال 
فاينانس« للبنوك العشرة األكثر أمانا في الشرق األوسط 
للعام 2010. وتصدرت »جلوبال فاينانس« هذه القائمة مبوازاة 
قائمة أكثر 50 بنكا أمانا في العالم، والتي كان بنك الكويت 
الوطني البنك الوحيد على مستوى العالم العربي والشرق 

األوسط الذي يحل فيها، وللمرة الثالثة على التوالي.
وأك����دت »جلوبال فاينانس« أن بن����ك الكويت الوطني 
استطاع أن يحافظ على ثقة املس����تثمرين به بعدما جنح 

في حتقيق منو في أرباحه وفي حقوق مساهميه واحلفاظ 
على تصنيفاته االئتمانية طويلة املدى األعلى بني كل بنوك 
األسواق الناشئة، وذلك رغم الظروف االقتصادية الصعبة 
في الكويت واملنطقة.كما جنح بفضل سياسته املتحفظة في 
أن ينمي قاعدته الرأسمالية القوية وجودة أصوله، ما جنبه 
االضطرابات التي عانت منها املؤسسات املالية األخرى في 
املنطقة. وقال رئيس مجموعة »جلوبال فاينانس« جوزف 
جيارابوتو ان »اجلدارة االئتمانية في املدى الطويل تشكل 

أكثر من أي وقت مضى امليزة األساسية للبنك الوطني«.
وأضاف أن البنوك األكثر أمانا في الشرق األوسط التي 
يتصدرها بنك الكويت الوطني »تتمتع بقاعدة رأس����مالية 

قوية وقدرة أفضل على إدارة املخاطر«.
ويتم اختيار البنوك األكثر أمانا في الشرق األوسط وفق 
معايير عديدة، منها إجمالي األصول ومقارنة التصنيفات 
االئتمانية طويلة املدى من قبل وكاالت التصنيف العاملية 
»موديز« و»فيتش« و»س����تاندرد أند بورز«، التي يحتفظ 
الوطني منه����ا بأعلى تصنيف بني جميع بنوك األس����واق 

الناشئة.

تراجع االستثمارات األجنبية المباشرة الواردة إلى الخليج بنسبة 15% لتصل إلى 50.8 مليار دوالر في 2009

تقرير لـ »الوطني«: الكويت أكبر مستثمر خارجي في الخليج 
والشرق األوسط باستثمارات بلغت 8.7 مليارات دوالر

أش����ار بن����ك 
الكويت الوطني 
نش����رته  في 
االقتصادي����ة 
األخيرة إلى ان تدفقات االستثمارات 
األجنبية املباشرة إلى أسواق اخلليج 
شهدت تباطؤا كبيرا في العام 2009 
مع اتس����اع نطاق تداعيات األزمة 
املالية العاملية على املنطقة، وذلك 
بعد 9 سنوات متتالية من النمو.

ويشير تقرير االستثمار العاملي 
لع����ام 2010، إل����ى تراجع إجمالي 
االستثمارات األجنبية املباشرة إلى 
منطقة اخلليج في 2009 مبقدار %15 
إلى 50.8 مليار دوالر، من ذروتها 
البالغة 60 مليار دوالر في 2008.

وذكر »الوطني« ان اإلمارات، وهي 
ثاني أكبر مستقبل لالستثمارات 
األجنبية املباش����رة تاريخيا بعد 
اململكة العربية السعودية، شهدت 
أكبر انخفاض في االس����تثمارات 
األجنبية املباش����رة في عام 2009 
بلغ 70% بسبب التأثيرات السلبية 
التي خلفتها أزمة ديون دبي العاملية 

على االستثمارات في اإلمارة.
أما السعودية، فعلى الرغم من 
التراجع بواقع 6.9% الذي شهدته، إال 
أنها واصلت استقطاب اجلزء األكبر 
من االستثمارات األجنبية املباشرة 
إلى منطقة اخلليج، وبلغت 35.5 

مليار دوالر.
والتزال اململكة تتلقى رساميل 

أجنبية ضخمة من مس����تثمرين 
إقليميني وعاملي����ني، حيث بلغت 
االس����تثمارات الكويتية فيها 4.3 
ملي����ارات دوالر، واألميركية 5.8 
مليارات دوالر، والفرنس����ية 2.6 
ملي����ار دوالر، واليابانية ملياري 

دوالر.
الطاق����ة  وتوف����ر قطاع����ات 
والصناعة واملواص����الت واملالي 
والعق����ار، التي تتمي����ز بضخامة 
حجمها واتساع نطاقها في اململكة 
العربية السعودية، عنصر جذب 

للمشاريع االستثمارية.
ورأى »الوطن����ي« ان قط����ر 
والكويت، وبصورة مغايرة لالجتاه 
السائد في 2009، كانت ضمن الدول 

القليلة في منطقة اخلليج والشرق 
األوسط وشمال أفريقيا التي سجلت 
زيادة ف����ي حجم االس����تثمارات 

األجنبية املباشرة خالل 2009.
وقد شهدت كل من قطر، التي 
اس����تقطبت اس����تثمارات أجنبية 
مباش����رة مبق����دار 8.7 ملي����ارات 
دوالر، والكويت، التي استقطبت 
145 مليون دوالر، منوا بواقع %112 

و145% على التوالي.
وبني »الوطني« ان مشروع قطر 
للغاز الطبيعي املس����ال واخلطط 
ل����ه، املزمع  الصناعي����ة املواكبة 
انطالقها في العام املقبل، املستفيد 
األكبر من التدفقات االستثمارية.

وجتدر اإلشارة هنا إلى أن هذا 

النمو املرتفع لالستثمارات األجنبية 
املباش����رة الواردة إلى الكويت في 
2009 يعزى إلى تدنى حجم هذه 
االس����تثمارات، إذ بقي����ت الوجهة 
األقل جذبا لالستثمارات األجنبية 

املباشرة في املنطقة.
وذكر »الوطن����ي« ان إجمالي 
تدفقات االس����تثمارات األجنبية 
املباشرة إلى الكويت خالل العقد 
الفائت بلغ 733 مليون دوالر، مقابل 
10.2 مليارات دوالر في البحرين، 
و72.3 ملي����ار دوالر في اإلمارات 
العربية املتحدة و129.7 مليار دوالر 

في السعودية.
وهذا ميثل 3% فقط من إجمالي 
التدفقات إلى منطقة اخلليج خالل 

السنوات ال� 10 املاضية.
وغالبا ما يشار إلى البيروقراطية 
والقوانني املتش����ددة ومحدودية 
امللكية األجنبي����ة وقوانني العمل 
غير املرن����ة كمعيقات رئيس����ية 
على هذا الصعيد.أما من املنظور 
العاملي، فلحظ »الوطني« أن تراجع 
االستثمارات األجنبية املباشرة الذي 
سجلته منطقة اخلليج بواقع %15 
كان أدن����ى من التراجع����ات التي 
سجلتها األسواق الناشئة األخرى 

خالل فترة الركود االقتصادي.
وقد اجتذبت منطقة الش����رق 
األوسط وشمال أفريقيا في العام 

2009 االس����تثمارات األجنبي����ة 
املباش����رة بقيمة 33 مليار دوالر، 

متراجعة بواقع %30.
ونتيجة لذلك، فق����د ارتفعت 
بصورة مطردة احلصة اإلجمالية 
ملنطقة اخلليج من إجمالي تدفقات 
االستثمارات األجنبية املباشرة في 
منطقة الش����رق األوسط وشمال 
القليلة  أفريقيا خالل الس����نوات 
املاضية م����ن 52% في العام 2007 

إلى 60% في العام 2009.
وأش����ار »الوطن����ي« إل����ى أن 
اقتصادات دول اخلليج، التي تتمتع 
بالعائ����دات النفطية وتتطلع إلى 
تأمني مورد دخ����ل ال يعتمد على 
سلعة واحدة، لعبت دور املقرض 
للعالم النامي خالل العقد األخير.

ان����دالع األزم����ة املالية،  ومع 
تراجعت االس����تثمارات األجنبية 
اخلارج����ة م����ن دول اخلليج في 
العام 2009 بواقع 35.4%، من 34.3 
مليار دوالر إلى 22.1 مليار دوالر، 

فيما انخفض إجمالي االستثمارات 
األجنبية اخلارجة من منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا )باستثناء 
دول اخلليج( بنحو 67.9% لتصل 
إل����ى 5.6 ملي����ارات دوالر.وفيما 
ساهمت دول اخلليج مبا نسبته 
79.7% من االستثمارات األجنبية 
اخلارجة من منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا في العام املاضي، 
مرتفعة بواق����ع 66.1% مقارنة مع 
العام السابق، إال أن احلصص كانت 

متباينة بني دول اخلليج نفسها.
ويعكس هذا التباين، بالطبع، 
القدرات االستثمارية الضخمة التي 

تتسم بها االقتصادات النفطية.
وحلظ »الوطني« ان السعودية 
كانت البلد اخلليجي الوحيد الذي 
يس����جل منوا إيجابي����ا في حجم 
االستثمارات األجنبية اخلارجية 
منه في العام 2009، بواقع %350.

أم����ا الكويت، الت����ي بلغ حجم 
التدفقات االس����تثمارية األجنبية 

اخلارجة منها 8.7 مليارات دوالر، 
فكانت أكبر مستثمر خارجي في 
منطقة اخلليج ومنطقة الش����رق 
األوسط وشمال أفريقيا، في حني 
فقدت اإلم����ارات موقعه����ا كأكبر 
مستثمر في املنطقة نتيجة ألزمة 

ديون دبي.
وفي الوقت الذي ال يتوقع فيه 
ل����دول اخلليج أن تخفف بش����كل 
ملحوظ من نزعتها العامة لدخول 
املخاط����ر بعيدا ع����ن اقتصاداتها 
احمللية باجتاه األسواق الناضجة 
والناش����ئة من خ����الل صناديقها 
السيادية، إال أن األزمة املالية العاملية 
وآثارها على األسواق الرأسمالية 
في االقتصادات الغربية على وجه 
اخلصوص، أدت إلى إعادة تشكيل 
املشهد االستثماري.ومن املتوقع 
ان يتطلع مستثمرو دول اخلليج 
نحو محافظ أكثر توازنا من حيث 
التوزع على املس����توى اجلغرافي 

وعلى مستوى األصول.

تقـرير

آفاق تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة  إلى الخليج
رأى تقري����ر »الوطني« ان تكريس 
منطقة اخلليج كوجهة جاذبة لالستثمارات 
األجنبية املباشرة ليس مجرد انعكاس 
لإلجراءات الليبرالي����ة التي مت تبنيها 
مؤخرا، ولكنه يرتبط أيضا باالهتمام 

املتزايد باإلمكانات البشرية 
الكامن����ة  واالقتصادي����ة 
للمنطقة. واس����تنادا إلى 
توقع استمرارية الفوائض 
النفطية في مواكبة عملية 
إع����ادة هيكل����ة كبي����رة 
لالقتصادات احمللية، فإن 
املس����تثمرين والشركات 
العابرة للقارات يتطلعون 
بحماس بالغ إلى االستفادة 
من هذا احلراك الديناميكي 

للمنطقة.
 وعلى ضوء صمودها 
اجليد نسبيا أمام تداعيات 
األزمة االقتصادية العاملية، 
ق����درة دول اخلليج  فإن 
على جذب االستثمارات 
األجنبية املباشرة ينبغي 
لها أن تشهد حتسنا على 
املدى املتوسط. وسوف 
يعتمد ذلك بصورة كبيرة 
على انتعاش الطلب على 
املشاريع االستثمارية في 
اخلارج، وتوفر التمويل، 
وتواص����ل اجله����ود من 
املتلقية  ال����دول  جان����ب 
لالس����تثمارات األجنبية 
املباشرة في منطقة اخلليج 
للمضي قدم����ا في عزمها 
على تنوي����ع اقتصادها 
وتطوير وحتسني قدرتها 

التنافسية.
وذك����ر التقرير ان من 
ش����أن اخلطط الطموحة 
لتطوي����ر البنى التحتية 
املقترنة باصالحات القطاع 
اخلاص وإجراء املزيد من 
التحسينات على اإلجراءات 
الليبرالية واألطر القانونية 

التنظيمية أن تساعد على متهيد الطريق 
نحو جذب قدر كبير من االستثمارات 
األجنبية املباشرة. وفي الكويت، التي 
خفض����ت مؤخرا هامش الضريبة على 
الش����ركات األجنبية من 55% إلى %15، 

فإنه يؤمل خلطط التنمية وتعزيز دور 
القطاع اخلاص الطموحة في البالد أن 
توفر للمستثمرين األجانب فرصا أكبر 
القريب لتحقيق عائدات  في املستقبل 

مغرية.

أكثر 10 بنوك أماناً في الشرق األوسط للعام 2010
الدولةالبنكالترتيب

الكويتبنك الكويت الوطني1
اإلماراتبنك أبوظبي الوطني2
السعوديةمجموعة سامبا املالية3
قطربنك قطر الوطني4
السعوديةالبنك األهلي التجاري5
السعوديةبنك الرياض6
السعوديةمصرف الراجحي7
الكويتبيت التمويل الكويتي8
السعوديةالبنك السعودي البريطاني9
السعوديةالبنك السعودي الفرنسي10

تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى دول الخليج 


