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 بنسبة نمو مرجحة للناتج المحلي اإلجمالي قدرها ٤٪

 «جلوبل»: ٢٣٥ مليار ريال حجم الفائض المتوقع في موازنة السعودية لـ ٢٠١١

ــع اقتصاديون  ــرة ـ رويترز: أجم  القاه
ــاط  ــعوديون على أن نش وخبراء ماليون س
ــوق  ــي الس ــة ف ــة األولي ــات العام الطروح
ــهد عودة قوية خالل ٢٠١١  ــعودية سيش الس
ــام أكبر بعدما  ــات ذات جودة وأحج وطروح
كان النشاط فاترا خالل ٢٠١٠ في ظل تقلبات 
ــة توقيت طرح  ــة وصعوب ــواق العاملي األس
ــهدت البورصة  ــهم معظم الشركات. وش أس
ــهم في العالم  ــوق لألس ــعودية أكبر س الس
ــعة طروحات  العربي على اإلطالق تنفيذ تس
ــركات تأمني  أولية خالل ٢٠١٠ ثالثة منها لش
ــركات ذات رؤوس  ــك الش ــت معظم تل وكان
أموال صغيرة إلى متوسطة. وقال عبداحلميد 
ــادي وعضو جمعية  العمري احمللل االقتص
االقتصاد السعودي «غلب على اكتتابات عام 
ــتثناء  ــر حجم رؤوس أموالها باس ٢٠١٠ صغ
ــا مدينة  ــطتي احلجم وهم ــركتني متوس ش
املعرفة االقتصادية وأسمنت اجلوف». وأبلغ 
ــات إلى القيمة  ــبة االكتتاب «رويترز» أن نس
ــاوز أكثر من ١٪  ــوقية اإلجمالية لم تتج الس
ــوق  ــة إلى أن مجمل أرباحها إلى الس «إضاف
ــبة ٠٫٧٪». وأضاف العمري  ــاوز نس لم يتج
ــتمرار حالة التحسن التي  «أتوقع في ظل اس
ــذا العام  ــور من منتصف ه ــدأت في الظه ب
ــوق احمللية  ــاد الوطني والس ــى االقتص عل
ــاء القطاع املالي من هيكلة محافظه  ومع انته
ــهد السوق السعودية عودة  االئتمانية أن تش
ــوق االكتتابات ستكون أكبر من  أقوى في س
ــهد فيها مزيدا  ــي ٢٠٠٩ و٢٠١٠ وقد نش عام
ــتوى القطاعات املدرجة  من التنوع على مس
ــوق». وأكد تركي فدعق احمللل املالي  في الس
ــارات املالية  ــس املركز العربي لالستش ورئي
ــاط االكتتابات في  ــذا الرأي قائال «كان نش ه
ــعودية ضعيفا (في ٢٠١٠). جزء  السوق الس
ــوا طروحاتهم بفعل  من أصحاب القرار أجل
ــجلت أحجام  ــوق الضعيفة. س أوضاع الس
التداول هذا العام أدنى مستوياتها خالل نحو 
ــن ذلك حافزا ملضي  ــنوات ولم يك ٥ أو ٦ س

املستثمرين قدما في الطروحات».
ــنرى  ــن العام املقبل س ــع «بداية م   وتاب
ــركات أكبر تطرح أسهمها في السوق في  ش
ظل توقعات بتحسن السيولة وظهور بوادر 
أثر اإلنفاق الرأسمالي احلكومي. من املتوقع 
ــركات كبيرة  ــجع كل هذه األمور ش أن تش

ــوان مدير  ــك ابراهيم العل ــدة». وأيد ذل عدي
ــس التنفيذي لدى  ــب الرئي ــتثمار ونائ االس
ــال: إن الطروحات  ــب املالية قائ مجموعة كس
ــرك بصمتها على  ــم تت ــي ٢٠١٠ ل األولية ف
السوق. وقال «معظم الشركات التي طرحت 
أسهمها كانت في قطاعات التأمني ولم تشهد 
ــاطا كبيرا ألن  ــات األكثر حيوية نش القطاع

السوق نفسها لم تكن نشطة بشكل كبير.
ــرح العام يعني أنه    «فيما مضى كان الط
ــيلقى إقباال جيدا أما اليوم فإن املوثوقية  س
في الشركات التي تطرح أسهمها ليست كما 
سبق لذا يحجم املستثمرون عن اإلقبال على 
االكتتابات».وحول توقعاته لنشاط الطروحات 
ــوان «األداء غير  ــال العل ــة في ٢٠١١ ق األولي
ــالل ٢٠١٠ قد  ــض الطروحات خ ــد لبع اجلي
ــتثمرين إلى االنتقاء بشكل أكبر.  يدفع املس
ــن مع ذلك أتوقع أن تكون الطروحات ذات  لك
ــركات سعودية  جودة أكبر». وأعلنت عدة ش
ــهمها في السوق  كبيرة عن خطط لطرح أس
ــعودية اعتبارا من ٢٠١١ ففي يوليو قال  الس
مسؤول رفيع في اخلطوط اجلوية السعودية 
ــركة تعتزم طرح وحدة  لـ «رويترز» إن الش
ــاب العام بحلول  ــن التابعة لها لالكتت التموي
ــم  ــراد ه ــتثمرون األف ــارس ٢٠١١. واملس م
ــوق األسهم السعودية كما  القوة الدافعة لس
ــواق اإلقليمية كأسواق  ــطون في األس ينش
ــمية  ــر. ووفقا لبيانات رس ــارات ومص اإلم
ــتثمرون األفراد نحو ٩٣٪ من  ــجل املس يس

الصفقات اليومية في البورصة السعودية.
ــري إن اإلقبال الضعيف على    وقال العم
ــركات املطروحة  االكتتابات وصغر حجم الش
ــركات  ــبيا «أدى إلى اجتذاب بعض الش نس
(املطروحة) خاصة شركات التأمني إلى ساحة 
ــت البقية من انخفاض  املضاربات. فيما عان
ــيولة املدارة عليها أغلب الفترات الزمنية  الس
بعد اإلدراج بصورة أدت إلى انخفاض أسعار 
بعضها عن سعر الطرح رغم خلوه من عالوة 

اإلصدار كشركة مدينة املعرفة».
ــة املعرفة  ــهم مدين ــداول س ــري ت   ويج
االقتصادية بانخفاض ١٩٫٥٪ عن سعر الطرح 
ــاالت (٢٫٧ دوالر) إذ أغلق اول  ــغ ١٠ ري البال
ــعر ٨٫٠٥ رياالت. كما أنهى  من أمس عند س
سهم إعمار املدينة االقتصادية تعامالت اول 
ــعر ٧٫١٠ رياالت بانخفاض  ــن أمس عند س م

ــعر الطرح البالغ ١٠ رياالت. وقال  ٢٩٪ عن س
عبداحلميد العمري إنه «وفقا لتجربة السوق 
السعودية مع االكتتابات للفترة ٢٠٠٦ ـ ٢٠١٠ 
فقد أصبح واضحا للعيان أهمية أن تتسم أي 
ــوق بارتفاع  من اإلدراجات اجلديدة على الس
ربحيتها كونه العامل األهم واألجدى للسوق 
ــذا فحينما أتت  ــاف «ل ــني». وأض وللمتعامل
ــد اتضاح التجربة بصورة  اكتتابات ٢٠١٠ بع
أكبر لدى املتعاملني وفي أعقاب األزمة املالية 
ــي أن تنكمش تلك  ــن الطبيع ــة كان م العاملي
ــددا وحجما كما لم يكن مفاجئا  االكتتابات ع
أن تنخفض قيمة اإلقبال على تلك االكتتابات 
ــار دوالر (٦٫٧٥ مليارات ريال)  ــى ١٫٨ ملي إل
ــم يتجاوز  ــدل تغطية منخفض ل محققة مع
ــني في  ــم املكتتب ــر أن حج ــرة». وذك ١٫٨ م
ــالل ٢٠١٠ انخفض إلى  الطروحات األولية خ
ــتوياته منذ ٢٠٠٥ حيث وصل إلى  أدنى مس
نحو ٩٫٤ ماليني مكتتب فقط مقارنة مع أكثر 

من ٥٨٫٤ مليون مكتتب في ٢٠٠٨.
  ونتيجة ضعف اإلقبال على الطروحات 
ــعودية  ــركات س األولية هذا العام أجلت ش
ــوق  ــن أوضاع الس طروحاتها حتى تتحس
ــي جمدت  ــياحة الت ــار للس ــركة الطي كش
ــرح أولي  ــي خططها لط ــي فبراير املاض ف
ــبب انخفاض الطلب ومجموعة املطلق  بس
ــي أجلت في مارس  ــارة والصناعة الت للتج
ــهمها لالكتتاب  ــرح ٣٠٪ من أس ــا لط خطط
ــن ٢٠١١. ويرى  ــام إلى النصف الثاني م الع
ــري أن االعتبار األهم يكمن في أمرين  العم
أولهما عدالة التسعير عند اإلدراج بالنسبة 
ــام أدائها  ــة والثاني اتس ــركات العامل للش
ــغيلي بالنمو املستمر. وأشار العمري  التش
ــتراتيجية محددة املعالم  ــى أن «تبني إس إل
ــدة يأتي كأولوية لضمان  لإلدراجات اجلدي
ــة في  ــتعادة الثق ــوق والس ــتقرار الس اس
تعامالته». وحول كيفية تطبيق ذلك قال إن 
ــس تلك االستراتيجية هو «التركيز  أهم أس
ــتقطاب الشركات الكبيرة والعائلية  على اس
ــدالت ربحية مرتفعة وهي  التي حتظى مبع
ــعودي  ــوم في االقتصاد الس موجودة الي
وتصل مساهمتها في الناجت احمللي اإلجمالي 
ــتطاعت  ــعار الثابتة ـ إلى ٤٩٪ واس ـ باألس
خالل العقد ٢٠٠٠ ـ ٢٠١٠ أن حتقق متوسط 

معدل منو حقيقي سنوي جتاوز ٤٫٤٪».

 قــــال بيت االســــتثمار العاملي 
فــــي تقريــــر له حول  «جلوبل» 
العامة اجلديدة للمملكة  املوازنة 
العربية السعودية للعام ٢٠١١، ان 
احلكومة السعودية مازالت تؤكد 
على التزامها جتاه زيادة اإلنفاق 
العام حيث أظهر اإلنفاق احلكومي 
املقدر في موازنة العام ٢٠١١ زيادة 
سنوية بلغت نسبتها ٧٫٤٪ ليصل 
إلى ٥٨٠ مليار ريال سعودي (١٥٤٫٧ 
مليار دوالر)، في حني بلغ العجز 
املقدر في املوازنة ٤٠ مليار سعودي 

(١٠٫٧ مليارات دوالر).
الى ان    واشــــارت «جلوبــــل» 
التي بذلتهــــا احلكومة  اجلهــــود 
السعودية لدعم النشاط االقتصادي 
أثمرت نتائجا مشجعة  للمملكة، 
حيث أدت إلى حتقيق فائض مالي 
متوقع بقيمة ١٠٨٫٥ مليارات ريال 
سعودي، وهي متوافقة مع توقعات 
البالغ  املوازنة  «جلوبل» لفائض 
١٠٨٫٧ مليــــارات ريال ســــعودي، 
وكذلك منو اقتصادي بنسبة ٣٫٨٪ 

في العام احلالي. 
  واستنادا إلى التوقعات السنوية 
بأن يتراوح متوسط سعر برميل 
النفط بني ٨٠ و٨٥ دوالرا في العام 
٢٠١١، واآلفاق االقتصادية اإليجابية 
املقترنة بذلــــك، تتوقع «جلوبل» 
أن ينمو النــــاجت احمللي اإلجمالي 
احلقيقي بنســــبة تتراوح بني ٤٪ 
إلى ٤٫٥٪، وأن يبلغ الفائض املالي 
حوالي ٢٣٥ مليار ريال سعودي 

في العام ٢٠١١.
  وقد أدت التدابير التي واصلت 
الســــعودية اتخاذها بهدف دعم 
اقتصادها الوطني خالل الظروف 
العامليــــة العصيبة،  االقتصادية 
إلى حتسن النتائج املالية مقارنة 
بالنتائــــج املالية ملوازنــــة العام 
الســــابق، حيث توقعت احلكومة 
حتقيق نتائج متحفظة في امليزانية 
بعجز مقداره ٧٠ مليار ريال سعودي 
(١٨٫٦ ملياردوالر) في العام ٢٠١٠ 
والتي يتوقع أن تنجح في حتويله 
إلى فائض مقداره ١٠٨٫٥ مليارات 
ريال سعودي (٢٨٫٩ مليار دوالر) 
بنهاية العام. ومن العوامل األخرى 
التي ميكن ان تفسر حتسن االداء 

 قامـــت وكالـــة «فيتـــش» 
للتصنيفات االئتمانية بتثبيت 
تصنيفهـــا االئتمانـــي للبنك 
الطويل  الصناعي على املديني 
 + A والقصير علـــى الدرجتني
و ١ F علـــى التوالـــي مع نظرة 

مستقبلية مستقرة.
  ووفقـــا لبيان صـــادر عن 
وكالـــة التصنيفات االئتمانية، 
منحت الوكالة البنك الصناعي 
 C/D الكويتي تصنيفا فرديا عند

والتصنيف اإلسنادي عند ١.
التصنيفـــات    وتعكـــس 
االئتمانية والتصنيف اإلسنادي 
الكبيرة  الدعم  للبنك احتمالية 
التي قد يجدها البنك من احلكومة 
الكويتية عند احلاجة استنادا إلى 
حصة ٤٩٪ اململوكة بشكل مباشر 
للحكومة الكويتية وحصة ١٢٪ 
اململوكة لها بطريقة غير مباشرة، 

املشـــروعات علما أن القروض 
املمنوحة من قبل البنك تنقسم 
إلـــى فئتـــني كبيرتـــني وهما: 
القروض املدعومة والتي متنح 
عادة للشركات الصناعية احمللية 
التجارية والتي  القـــروض  ثم 
يتم تســـعيرها وفقا ألســـعار 

السوق. 

كما أن التصنيف الفردي يعكس 
البنك،  متانة هيكلة رأســـمال 

حسب البيان.
  يذكـــر أن البنـــك الصناعي 
الكويتـــي مت إنشـــاؤه في عام 
القطاع  ١٩٧٣ لترقيـــة ودعـــم 
الكويتـــي من خالل  الصناعي 
اإلقراض واالستثمار املباشر في 

 اعلنت شركة كومتيل فون أمس عن اطالقها معرض 
هدايــــا املارينا الذي تنظمه في الفترة من ٢١ إلى ٢٩ 
ديسمبر اجلاري ويضم أقوى عروض نهاية العام 
على الهواتف والكمبيوتر واإلكسسوارات والهدايا 
والعطور برعاية ومشاركة العديد من كبرى الشركات 
احمللية املتخصصة. وبهذه املناسبة، قال مدير عام 
الشــــركة مرزوق العنزي ان كومتيل فون تعد من 
كبرى شركات بيع الهواتف احملمولة في البالد حيث 
تضم ١٤ فرعا في مراكز التسوق الكبرى في جميع 
أنحاء الكويت وتقدم مجموعة واسعة ومتنوعة من 

اخلدمات في هذا املجال. 
  وأشار العنزي في تصريح صحافي إلى أن قائمة 
الرعاة واملشاركني في معرض هدايا املارينا كوكبة 
من شركات ووكالء الهواتف واألجهزة االلكترونية، 
حيث تضم قائمة الراعني كال من: شركة فونو، وبالك 
بيري، وجيفوري، وبارير هيلز كير، K&A، وكويت 
شادوز، و IBS، وشركة كاسيو، وفرانس جاالري. 

  ودعــــا اجلمهور من مواطنــــني ومقيمني لزيارة 
املعرض واالستفادة من عروضه، مبينا أن املعرض 

يستقبل زواره يوميا. 

 اقتصاديون سعوديون: ٢٠١١ سيشهد عودة قوية للطروحات األولية

 «فيتش» تثبت تصنيفات البنك الصناعي 
االئتمانية على المديين الطويل والقصير 

 «كومتيل فون» تطلق معرض هدايا المارينا 
للهواتف والكمبيوتر واإلكسسوارات 

 مرزوق العنزي في جناح «كومتيل»   

املالي، بلوغ أسعار النفط ٧٥ دوالرا 
للبرميل في العــــام ٢٠١٠ مقارنة 
مبتوسط سعر برميل النفط البالغ 
حوالــــي ٦٠ دوالرا للبرميل وقت 

إعالن ميزانية العام ٢٠١٠. 

  موازنة مخصصة للتوسع

  توضــــح موازنــــة احلكومــــة 
٢٠١١، اجلهود  الســــعودية للعام 
الكبيــــرة التي تبذلها في ســــبيل 
اســــتمرار االنفاق العام من أجل 
تهيئة بيئة محفزة لالستثمار ودفع 

عجلة النمو االقتصادي.
  فقد أظهرت مصروفات املوازنة 
البالغــــة ٥٨٠ مليار ريال  العامة 
سعودي (١٥٤٫٧ مليار دوالر) زيادة 
سنوية بنسبة ٧٫٤٪ في حني يتوقع 
أن تسجل إيرادات املوازنة البالغة 
٥٤٠ مليار ريال سعودي (١٤٤ مليار 
دوالر) بزيادة نسبتها ١٤٫٩٪ عن 
تقديرات اإليرادات في موازنة العام 
٢٠١٠، وفي نفــــس الوقت واصل 
اإلنفاق احلكومي املتزايد تركيزه 
على برامج التنمية واالســــتثمار 
لضمــــان حتقيق منــــو اقتصادي 
قوي وقابل لالستمرار، كما سجلت 
االعتمادات املالية املخصصة لتنفيذ 
املشاريع التنموية الكبرى ومشاريع 
قطاع اخلدمات العامة، زيادة بلغت 
نسبتها ٩٫٩٪ لتصل إلى ٣١٩٫٢ مليار 

ريال سعودي (٨٥٫١ مليار دوالر) 
في العام ٢٠١٠.

  زيادة النمو االقتصادي في العام ٢٠١٠

  علــــى صعيد اخر، ســــاهمت 
اإليرادات النفطيــــة التي حققتها 
العربية السعودية بأكثر  اململكة 
من ٨٥٪ في اإليرادات احلكومية، فقد 
ساهم االرتفاع النسبي في أسعار 
النفط ومستويات إنتاجه في العام 

٢٠١٠، في دعم اإليرادات. 
  وفي ظل األوضاع االقتصادية 
العامليــــة الصعبــــة، كان لإلنفاق 
احلكومــــي الســــخي، واملبادرات 
العديدة التــــي اتخذتها احلكومة 
دورا في تسهيل النمو االقتصادي 
للمملكة، ومن املقدر أن تســــجل 
اململكة العربية الســــعودية منوا 
في الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي 
الناجت  بنســــبة ٣٫٨٪، ومنوا في 
احمللي اإلجمالي االســــمي بنسبة 
١٦٫٦٪ في العام ٢٠١٠، ومن املتوقع 
أن يســــجل النمو االقتصادي في 
اململكة العربية الســــعودية منوا 
للناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي 
يتراوح بــــني ٤ و٤٫٥٪ في العام 

 .٢٠١١

  فائض كبير متوقع 

  توجد ثالثة ســـيناريوهات 

بخصوص األداء املالي للحكومة 
الســـعودية خالل العـــام املالي 
٢٠١١، وذلـــك مـــع االخـــذ بعني 
االعتبار األسعار احلالية للنفط 
ومستويات إنتاجه وفقا لقرارات 
منظمة األوپيـــك، وتتراوح هذه 
التوقعات من ســـيناريو أســـوأ 
األحوال املتوقعـــة إلى أفضلها، 
مع التوقعات بتراوح مستويات 
اإلنتـــاج النفطي ما ينب ٨ ماليني 
برميل إلى ٨٫٤ ماليني برميل يوميا 
وأن يتجاوز سعر برميل النفط 
اخلام العربي اخلفيف مســـتواه 
البالـــغ ٧٠ دوالرا إلى ٨٥ دوالرا 

للبرميل في العام ٢٠١١. 
  ويشير السيناريو األقرب إلى أن 
تسجيل اململكة السعودية فائضا 
يبلغ قرابة ٢٣٥ مليار ريال سعودي 
(٦٢٫٦ مليــــار دوالر) في موازنة 
العام ٢٠١١، في حــــني يتوقع بأن 
يتراوح فائض املوازنة ما بني ٧٥ 
مليار و٣٥٠ مليار ريال سعودي 
وفقا الفتراضات تتراوح بني أسوأ 

األحوال املتوقعة وأفضلها.
  ومن املتوقع أن تشهد اململكة 
العربية السعودية منوا اقتصاديا 
يتراوح بني ٤٪ و٤٫٥٪ وان تسجل 
فائضا ماليا بقيمة ٢٣٥ مليار ريال 
سعودي أي ما يعادل ١٢٪من الناجت 

احمللي اإلجمالي في العام ٢٠١١. 

 عمر راشد
التجارة    أكـــد وكيـــل وزارة 
والصناعة رشيد الطبطبائي أن 
تطبيق قانونـــي ٨، ٩ في الرهن 
العقـــاري ملزم وفق  والتمويل 
مواعيد محددة منصوص عليها 
في القانـــون وال ميكن التراجع 
عنها، مع وجود تشـــريع صادر 

من مجلس األمة.
   وقال الطبطبائي خالل حضوره 
سيمنار االستثمار والتجارة بني 
ماليزيا والكويت، أمس، ردا على 
ســـؤال لـ «األنباء» عما إذا كانت 
الوزارة ستقوم مبد املهلة القانونية 
اخلاصة بتطبيق القانون بالقول 
التجـــارة والصناعة  بأن وزارة 
القانون وفق  ستسعى لتطبيق 
القواعد التي نص عليها القانون 
دون تأخير، مبينا أن إعطاء مهلة 
إضافية «غير واردة» وأننا ماضون 
الذي يبدأ  القانـــون  في تطبيق 

تنفيذه في مارس املقبل.
  وأوضح ان العالقات االقتصادية 
بني الكويت وماليزيا شهدت الكثير 
التطـــورات خـــالل املرحلة  من 
املاضية من خالل توقيع عدد من 
االتفاقيات االقتصادية والتي كان 
أهمها اتفاقية التعاون االقتصادي 
واتفاقية منع االزدواج الضريبي 
وغيرها من االتفاقيات التي تنظم 
التجاري واالستثماري  التعاون 

بني البلدين.
  وبني الطبطبائي ان هناك فرصا 
عديدة ميكن أن تعزز التعاون بني 
الغاز  البلدين، خاصة في قطاع 
والنفط والتكنولوجيا والبنية 
التحتية، مستدركا بأنها قطاعات 
غاية في األهمية وحتتاج إلى الكثير 
من االســـتثمارات خالل املرحلة 
املقبلة مع بدء تنفيذ خطة التنمية 

االقتصادية واالجتماعية.
  وقال إن حجـــم التجارة بني 
البلدين ارتفع في الفترة من يناير 
إلى ســـبتمبر من العام احلالي 
إلى ٤٥٣٫٤ مليون دوالر مقارنة 
بالفترة نفسها من العام املاضي 
التي بلغت ٣٤٢٫٢ مليون دوالر، 
الفتا الى أن ذلك يؤكد مدى أهمية 

  وحول أسباب اختيار ماليزيا 
أهـــم االقتصادات  لتكون ضمن 
اآلســـيوية جذبا لالســـتثمارات 
األجنبية املباشـــرة، قال أبوبكر 
ان ماليزيا احتلت املركز األول في 
حماية االستثمارات األجنبية وفقا 
لتقرير فوربس عن ٢٠٠٩، كما أنها 
احتلت املركـــز الثالث من حيث 
أكثر األماكن جذبا لالستثمارات 
األجنبية املباشـــرة وفقا ملؤشر 
كارنـــي للخدمات املالية العاملية 

في ٢٠٠٩.
  وبني أن معهد التطوير اإلداري 
صنفت االقتصاد املاليزي في املركز 
العاشـــر بني االقتصادات األكثر 

تنافسية على مستوى العالم.
  وقال إن ماليزيا تقدم العديد 
من التسهيالت أهمها خدمات ما 
الرخص  قبل االستثمار وتقييم 
املوافقات  وكذلك احلصول على 
اخلاصة باملشروع ومتابعة أداء 
املشروع بعد ذلك بشكل واضح.

  وقال إن االستقرار السياسي 
واألداء االقتصادي واتباع سياسة 
التحرر االقتصادي وكذلك توفير 
فرص استثمارية جاذبة ووجود 
بنية حتتية متطورة يجعل من 
ماليزيا فرصة جيدة لالستثمارات 

األجنبية املباشرة.

  تحسن األداء التجاري

  وفي عـــرض ألهمية التجارة 
الثنائية بـــني الكويت وماليزيا، 
أشـــار املفوض التجـــاري األول 
والقنصل التجاري في ســـفارة 
ماليزيا داتو ذو الكفل إلى أن حجم 
التجارة بني الكويت وماليزيا شهد 
تطورا ملموسا خالل العام احلالي 
بعد تراجع واضح في ٢٠٠٩ بسبب 
األزمة املالية العاملية، موضحا أن 
معظم صادرات ماليزيا إلى الكويت 
تتركز في االلكترونيات واألخشاب 
والبالســـتيك  والكيماويـــات 
والتكنولوجيا املتقدمة، مبينا أن 
أهم واردات ماليزيا من الكويت 
تتركز في النفط اخلام واملنتجات 
البتروكيماوية ومنتجات احلديد 

والصلب. 

املاليزية  تطوير االســـتثمارات 
والقنصـــل االســـتثماري محمد 
أبوبكر واقع االســـتثمارات في 
ماليزيا والتطورات املستقبلية 
التي تنوي احلكومة تنفيذها، حيث 
أشار إلى أن االستثمارات الكويتية 
في ماليزيا تتركز في النفط وقطاع 
التمويل حيث تقوم شركة البترول 
لالستكشافات اخلارجية «كوفبيك» 
وبيت التمويل الكويتي بإدارة تلك 

االستثمارات في القطاعني.
  ولفت أبوبكر إلى أن هناك فرصا 
استثمارية عديدة في ماليزيا تتركز 
في السياحة والصناعة والزراعة 
التكنولوجيـــا املتقدمة  وقطاع 
التمويل، موضحا  وكذلك قطاع 
أن تلك القطاعات يتم توفير جميع 
التسهيالت للمستثمرين للقيام 
بأعمالهم دون أي معوقات في أي 

منطقة في ماليزيا.
املاليزي  ان االقتصـــاد    وقال 
متكن من حتقيق طفرة ملحوظة 
خالل عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٠ بسبب 
السياسات االقتصادية التي اتبعها 
للخروج من تداعيات األزمة املالية 
بعيدا عن مخاطر املشتقات املالية 
والسعي ألن تكون الكويت مركزا 

ماليا عامليا.

  وبني ساني أن برنامج التحول 
االقتصادي الذي تنتهجه ماليزيا 
حاليا ســـيدفع لتعزيز العالقات 
االقتصادية بني البلدين بشـــكل 
كبير، مشـــيرا إلى أن البرنامج 
يتكون من ١٢ عنصرا رئيســـيا 
تتضمن ١٣١ نقطة تهدف إلى تعزيز 
فرصا استثمارية قدرها ٦٠ فرصة 

بقيمة ١٣١ مليار دوالر.
  وبني أن الفرص االستثمارية 
املوجـــودة تتنوع في الكثير من 
القطاعات االقتصادية والتي أبرزها 
قطاع النفط والغاز وقطاع األعمال 
املالية والســـياحة  واخلدمـــات 
والصحة والتعليم وقطاع جتارة 

التجزئة.
  ولفت الـــى ان قوة االقتصاد 
أظهرتها اإلحصائيات الصادرة عن 
البنك املركزي املاليزي الذي أشار 
في إحصائياته األخيرة الصادرة 
في شهر نوفمبر عن حتقيق ٥٫٣٪ 
في الربع الثالث من ٢٠١٠، مستدركا 
بأن التوقعات تشير إلى أن معدل 
النمو سيكون بحدود ٦٪ نهاية 

.٢٠١٠

  فرص استثمارية وتسهيالت عديدة

  بدوره، استعرض مدير هيئة 

التعرف على فرص االســـتثمار 
املوجودة في ماليزيا خالل املرحلة 

املقبلة.
امللتقى يعد    واســـتدرك بأن 
مبثابـــة فرصـــة حقيقيـــة أمام 
الكويتيني للتعرف  املستثمرين 
الفـــرص واجلوانب  على تلـــك 
التي  القانونيـــة والتشـــريعية 
تنظـــم عمل األفراد والشـــركات 
في ماليزيا، مع التطرق للفرص 
واملعوقات التي حتول دون زيادة 
تلك االستثمارات وكيفية التغلب 

عليها مستقبال.

  تحول اقتصادي

  من جهته، أشار سفير ماليزيا 
في الكويت داتو أشاري ساني إلى 
أن ماليزيا متكنـــت من التعافي 
بشـــكل يـــكاد يكـــون كامال من 
تداعيات األزمة املالية، مبينا أن 
من بني املؤشرات التي تدل على 
ذلك زيادة حجم التجارة الثنائية 
مع الكويت بنسبة ٣٢٪ خالل ٢٠١٠، 
مستدركا بأن السوق الكويتي يعد 
من بني أكثر األسواق اخلليجية 
لـــدى صانعي  اهتمامـــا وجذبا 
القرارات االقتصادية في حكومة 

ماليزيا.

 خالل حضوره سيمنار االستثمار والتجارة بين الكويت وماليزيا

 ساني: ٣٢٪ نسبة النمو في حجم التجارة بين الكويت وماليزيا العام الحالي

 الطبطبائي: ماضون في تطبيق قانوني الرهن والتمويل العقاري 
ونية تمديد المهلة القانونية «غير واردة»

 (محمد ماهر) رشيد الطبطبائي مستمعا للسفير املاليزي أثناء إلقاء كلمته
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