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 ينطلق اليوم بعرض لعشاق السيارات الرياضية في مول ٣٦٠

 يعقد ٦ مارس بالتعاون مع «العربي للتخطيط»

 «الوطنية لالتصاالت» راع رئيسي
  لسباق «Gulf Run» في البحرين

 «ضمان االستثمار» تنّظم برنامجًا لتعزيز قدرات 
مؤسسات الترويج لالستثمار في الدول العربية

 استقرار سعر صرف الدينار مقابل الدوالر 
عند مستوى ٠٫٢٨١ دينار

 النفط الكويتي يرتفع ١٫٦٥ دوالر
  ليستقر عند ٩٣٫٠٣ دوالرًا للبرميل

 قالت مؤسسة البترول الكويتية 
أمس ان سعر برميل النفط الكويتي 
ارتفع ١٫٦٥ دوالر في تعامالت أمس 
األول ليستقر عند مستوى ٩٣٫٠٣ 
دوالرا للبرميل مقارنة بتعامالت 
يوم الثالثاء البالغ عندها ٩١٫٣٨ 

دوالرا للبرميل.
   ويرجع ارتفاع أسعار النفط 
اخلام أمس إلى انخفاض ســـعر 
صـــرف الـــدوالر األميركي أمام 
العمالت الرئيســـية في ســـوق 

العمالت بسبب إقبال املستثمرين 
ومخاطرتهـــم على خلفية جناح 
مزاد بيع سندات حكومية برتغالية 
امس االول األربعاء األمر الذي قد 
يبشر باخلير حيال مستقبل أزمة 

الديون األوروبية.
   وقد باعت البرتغال سندات 
حكومية بقيمة ١٫٦٢ مليار دوالر 
فـــي املزاد ممـــا يخفف بعض 
الضغط امللقى على عاتق هذا 
البلد املتخم بالديون في طلب 

مساعدات خارجية.
   واسهم استمرار إغالق خط 
أنابيب بوالية االسكا ينقل حوالي 
١٢٪من انتاج النفط اخلام األميركي 
بارتفاع أسعار النفط أمس وذلك 
عقب اكتشاف تسرب في ذلك اخلط 
وسط غموض حول موعد إعادة 
العمل فيـــه اثار بدوره املخاوف 
حول طـــول مدة إغالقـــه ما قد 
يقطع أوصال اإلمدادات النفطية 

األميركية.  

 أعلنت املؤسسة العربية لضمان االستثمار 
وائتمان الصادرات «ضمان» أنها ستنظم برنامجا 
تدريبيا حول «تعزيز القـــدرة املهنية والبنية 
املؤسسية جلهاز الترويج لالستثمار في الدول 
العربية» بالتعاون مع املعهد العربي للتخطيط، 
وذلك خـــالل الفترة ٦ ـ ١٠ مـــارس املقبل مبقر 

املعهد في الكويت.
  وأوضحت املؤسســـة في بيـــان صحافي أن 
البرنامج التدريبي يهدف إلى مساعدة دول املنطقة 
على اجتذاب الكوادر من خالل التعريف باإلطار 
العـــام الذي يحكم عملية الترويج لالســـتثمار 
واجلوانب املتعلقـــة بتطبيقها من حيث النهج 
والتقنيات، سبل تعزيز القدرة املهنية للعاملني 
بهيئات ترويج االستثمار العربية، واستعراض 
املستجدات التي عكست تطور تقنيات الترويج، 
واقتراح أفضل املمارســـات في الترويج للدولة 

كموقع جاذب لالستثمار األجنبي املباشر.
  وأشارت املؤسسة إلى أن البرنامج التدريبي 
ســـيركز على ٥ محاور رئيسية موزعة على ٥ 
أيام تتخللها حاالت عملية تطبيقية بنسبة ٤٠٪ 

من احملاضرات.
  يتضمن احملـــور األول تعريف االســـتثمار 
املباشر وأنواعه ومحدداته ومكونات  األجنبي 
مناخ االستثمار ومفهومة والتعرف على سياسات 
تشـــجيع وتنظيم وتوجيه االستثمار األجنبي 
املباشـــر وطبيعة تقنيات الترويـــج وأنواعها 
وأهميتها وتوقيت استخدامها والتطورات التي 

شهدتها.
  ويركـــز احملـــور الثانـــي على كيفيـــة بناء 
االنطباع العام االيجابي للبلد املضيف لالستثمار 
واستخالص مميزاته في إطار إستراتيجية تختار 
«املزيج األفضل» لالتصال وعبر إجراءات منها 
القائمني  مســـوحات النطباعات املســـتثمرين 
واحملتملني وحمالت ترويجية، ويتناول احملور 
الثالث من البرنامج التدريبي كيفية استهداف 
املستثمرين وســـبل توليد االستثمار واآلليات 

املتاحة ومنها املكاتب اخلارجية ودور املغتربني 
في دول املهجر والعائدين منها، وكيفية تطوير 
فرص االستثمار والسيما عبر تعزيز فرص شراكة 
احلكومة مع القطاع اخلاص من خالل أشـــكال 

.(PPP)و (B.O.T) متنوعة منها نظامي
  بينما يناقش احملور الرابع من البرنامج خدمة 
املســـتثمر ما قبل وما بعد االستثمار بوسائل 
عديدة منها النافذة املوحدة وصوال إلى مرحلة 
الالنافـــذة مع اســـتعراض لبيئـــة أداء األعمال 
وأهميتها، ويسلط احملور اخلامس واألخير على 
كيفيـــة تنظيم عملية الترويج في البلد والدور 
التوعوي لهيئة تشجيع االستثمار في حتسني 
مناخ االستثمار وفي تيسير اإلجراءات واكتشاف 
الثغرات وكيفية بناء الشراكات الفعالة وشبكة 
العالقات واالتصاالت، وكذلك قياس أداء وفاعلية 

وبرامج وأنشطة الترويج.
  وبينت «ضمـــان» في بيانهـــا الصحافي أن 
البرنامج التدريبي موجـــه إلى الكوادر املهنية 
العاملة في هيئات الترويج لالستثمار أو اجلهات 
األخرى التي تقوم بدور في هذا املجال في الدول 
العربيـــة، كما أن املشـــاركة فيه متاحة جلميع 
العاملني في هذا املجـــال في اجلهات احلكومية 
املختلفة داخل الدول العربية الســـيما أعضاء 
الديبلوماسية وامللحقني االقتصاديني  البعثات 
خصوصا ان الترويج لالســـتثمار مســـؤولية 
مشتركة للعديد من اجلهات ذات الصلة في كل 

دولة.
  وشـــددت املؤسســـة على أهمية الدور الذي 
تقوم به مؤسسات الترويج لالستثمار في تعزيز 
التدفقات االســـتثمارية اإلجمالية داخل القطر 
سواء االســـتثمار احمللي أو الوارد من اخلارج، 
السيما مع الدور الكبير الذي يقوم به االستثمار 
عموما واالستثمار األجنبي املباشر خصوصا في 
توفير التمويل الالزم خلطط التنمية ونقل نظم 
التسويق  املتقدمة والتقنيات وأساليب  اإلدارة 

احلديثة. 

 استقر سعر صرف الدينار أمس مقابل الدوالر 
عند مســـتوى ٠٫٢٨١ دينار في حني ارتفع سعر 
صرف اليورو لليوم الثاني على التوالي ليسجل 

٠٫٣٦٨ دينار مقارنة بأسعار أمس.
   وقال بنك الكويت املركزي في نشرته اليومية 
على موقعه االلكتروني ان سعر صرف الدينار 
مقابل اجلنيه االسترليني ارتفع ليسجل ٠٫٤٤٢ 
دينار بينما بقي سعر صرف الني الياباني دون 
تغيير عند ســـعر ٠٫٠٠٣ دينـــار في حني ارتفع 
سعر صرف الفرنك السويسري ليسجل ٠٫٢٩٠ 

دينار.
   ودفعـــت مجموعة من البيانـــات االيجابية 

الصادرة عن منطقة اليـــورو الى تعزيز وضع 
اليورو والتخفيف من اآلثار السلبية التي ولدتها 
أزمة الديون السيادية للبرتغال، إضافة الى انتظار 
اجلنيه االسترليني لقرارات اجتماع البنك املركزي 
البريطاني واملتوقع ان يبقي على برنامج شراء 

األصول كما هو بقيمة ٢٠٠ مليار جنيه.
   وساهم إعالن أملانيا امس عن حتقيقها منوا 
بنسبة ٣٫٦٪ خالل العام املاضي في تعزيز موقع 
اليورو مقابل العمالت الرئيسية األخرى حيث 
سجلت أملانيا في عام ٢٠٠٩ انكماشا في اقتصادها 
بلغ ٤٫٧٪ السيما ان املانيا تشكل احملرك االقتصادي 

الرئيسي للعملة االوروبية املوحدة. 

الوطنية  الشـــركة   أعلنـــت 
لالتصاالت عـــن رعايتها للعام 
 Gulf» الثاني على التوالي لسباق
Run» في دورته السادسة والذي 
سينظم في مملكة البحرين خالل 
الفترة املمتدة من ٢٧ – ٢٩ يناير 
اجلاري وذلك في حلبة البحرين 

الدولية لسباق السيارات.
فـــي بيان  الشـــركة    وقالت 
صحافي ان هـــذه الرعاية تأتي 
انطالقا من حرصها على نشـــر 
الوعي حول أهمية تطبيق قواعد 
القيادة اآلمنة للحد من حوادث 
السير، واســـتنادا إلى التزامها 

االجتماعي.
  واوضحت ان هذ ا الســـباق 
يهدف الى إثارة حماس عشـــاق 
الســـيارات الرياضية مبشاهدة 
األحدث منها عالوة على تعزيز 
الســـالمة والقيادة اآلمنة  نظم 
الطريق، حيث  واتباع قواعـــد 
تنطلق املرحلة األولى منه اليوم 
وغدا في مول ٣٦٠ بإقامة عرض 
للســـيارات الرياضية املشاركة 

في الســـباق وعددها ٦٠ سيارة 
رياضية. 

  وستتخلل العرض إقامة سحب 
على جوائز قيمة مقدمة من عدد 
الراعية وسيعود  من الشركات 
ريع تذاكر السحب لصالح مركز 
احلياة لعالج مرضى السرطان.
أثنى مدير    وفي هذا الصدد، 
إدارة العالقات العامة في الوطنية 
البالول  لالتصاالت عبدالعزيز 

علـــى النجاح الـــذي حتقق في 
السباق خالل السنوات األخيرة 
مؤكدا أنه «ســـاهم فـــي ارتقاء 
وعي الســـائقني بأهمية تطبيق 
قوانـــني القيادة اآلمنة للحد من 
حوادث السيارات وهو األمر الذي 
أثلج صدورنا ودفعنا الى العمل 
لتكون الوطنية جزءا من اإلثارة 

والتشويق».
البالول على ســـعي    وأكـــد 
«الوطنية لالتصاالت» احلثيث 
الســـائقني خاصـــة  لتوعيـــة 
الشـــباب منهم بأهمية ممارسة 
البيئة  الســـيارات في  سباقات 
اآلمنة لذلك بدال من إقامتها في 
الشوارع والتسبب في املزيد من 

احلوادث.
  وأضاف أن الوطنية لالتصاالت 
تدعو اجلميع ملشاهدة هذا احلدث 
الرياضي املميز في مول ٣٦٠ الذي 
ترعاه الوطنية في إطار التزامها 
جتاه املجتمع ورغبتها الصادقة 
في رعاية الشـــباب وأنشطتهم 

الهادفة. 

 عبدالعزيز البالول

 ارتفعت ١٧٪ لتفوق تقديرات الميزانية لكامل السنة

 «الوطني»: اإليرادات غير النفطية مثلت ٨٠٪ 
  من الميزانية الحالية بما يفوق معدالتها التاريخية

 أشار بنك الكويت الوطني في 
إلى  موجزه االقتصادي األخير 
أن اإليرادات احلكومية ارتفعت 
خالل األشهر الثمانية األولى من 
السنة املالية ٢٠١١/٢٠١٠، مبقدار 
١٨٪ مقارنة مع الفترة نفســـها 

العام املاضي.
النفطية    وارتفعت اإليرادات 
نتيجـــة ارتفاع أســـعار النفط 
خالل هـــذه الســـنة املالية، في 
حني ارتفعت أيضـــا اإليرادات 
غير النفطية بفضل حتسن األداء 

االقتصادي.
أن  «الوطنـــي»    وأضـــاف 
املصروفـــات اإلجمالية ارتفعت 
مبقدار ٤٨٪ عن الفترة نفسها من 
العام املاضي، لتشكل ما نسبته 
٤٤٪ مـــن مســـتواها املقدر في 
امليزانية، وهي وتيرة أفضل من 
املعدل التاريخي، لكن املصروفات 
احملفزة للطلب التي لديها تأثير 
مباشر على االقتصاد شهدت منوا 
أقل زخما بلغ ١٠٪، ويعزى هذا 
التبايـــن في النمـــو عموما إلى 
التحويـــالت االســـتثنائية إلى 
التأمينات االجتماعية  مؤسسة 
وارتفاع تكلفة الوقود املستخدم 
لتوليـــد الطاقة الكهربائية هذه 

السنة.
  وتشير البيانات حتى اآلن إلى 
حتقيق فائض مبقدار ٦ مليارات 
دينـــار، وتوقـــع «الوطني» أن 
يتراوح حجم هذا الفائض، بعد 
إجراء التعديالت املعهودة ألرقام 
املصروفات بنهاية العام، ما بني 

٣٫٥ و٥٫٣ مليارات دينار.
  والحظ «الوطني» أن اإليرادات 
النفطية منت بنحو ١٧٪ مقارنة 
بالفترة نفسها من العام املاضي، 
ويعزى هذا النمـــو إلى ارتفاع 
متوســـط ســـعر برميل اخلام 
إلـــى ٧٦ دوالرا خالل  الكويتي 
هذه السنة املالية مقارنة مع ٦٦ 
دوالرا في العام املاضي، وقد فاقت 
البالغة ١٢٫٣  النفطية  اإليرادات 
مليار دينار مستواها املقدر ملجمل 
ميزانية السنة املالية ٢٠١١/٢٠١٠، 

لتشكل ما نسبته ١٤٣٪ منها.
  من جهة ثانية، أشار «الوطني» 
إلى أن اإليـــرادات غير النفطية 
شهدت زيادة كبيرة بلغت ٤١٪ 
هذه السنة، وقد مت تسجيل معظم 
هذه الزيادة في شهر نوفمبر حتت 
بند «عائدات ورسوم متفرقة»، 
ومن املرجح أن ذلك يعزى إلى 

مبلغ بقيمة ١٧٠ مليون دينار ميثل 
إحدى دفعات جلنة تعويضات 
األمم املتحدة، ومع انقضاء ثمانية 
أشهر من السنة املالية ٢٠١١/٢٠١٠، 
بلغت اإليرادات غير النفطية ٨٠٪ 
من امليزانية، ما يفوق معدالتها 

التاريخية.
ارتفعـــت «الرســـوم    كمـــا 
اجلمركية» إلى ١٤٠ مليون دينار 

مسجلة زيادة ســـنوية مبقدار 
٢٥٪. ورأى «الوطنـــي» أن هذا 
النمو اجليد  يبدو منسجما مع 
الذي حققه االئتمان املمنوح إلى 
قطاع التجارة، األمر الذي يشير 
إلى ازدياد النشاط التجاري، وقد 
يعـــزى ذلك في جـــزء منه الى 
استيراد املواد اإلنشائية ومواد 

أخرى مشابهة من اخلارج.

  من جهة أخـــرى، انخفضت 
إيـــرادات الضرائب على صافي 
إلى  الدخل واألرباح مبقدار ٦٪ 
٦٦ مليون دينار. ومع ذلك، كان 
االنخفاض مقتصرا على الضرائب 
علـــى الشـــركات األجنبية غير 
النفطية (انخفضت مبقدار ٣٥٪)، 
أما الضرائب على الشركات املدرجة 
في سوق الكويت لألوراق املالية 

فقد ارتفعت مبقدار ٣٤٪.
  ورأى «الوطني» أن هذا ينسجم 
مع نظرته اإليجابية إلى حد ما 
حيال الشركات احمللية املدرجة 
واالقتصاد احمللي، وفي املقابل، 
ســـجلت املصروفات اإلجمالية 
ارتفاعـــا جيدا بلـــغ ٤٨٪ خالل 
الســـنة، إال أن منو املصروفات 
احملفـــزة للطلب جاء أبطأ قليال 
وبلغ ١٠٪ حتى اآلن، ورغم ذلك، 
يعتبر هذا االرتفاع قويا، السيما 
بالنظر إلى كون تلك املصروفات 
شكلت ما نسبته ٤٠٪ من مستواها 
املقدر في امليزانية، وهي وتيرة 

أعلى من معدالتها التاريخية.
  واستنادا إلى مسارها األخير، 
قدر «الوطني» أن تصل املصروفات 
احملفزة للطلب مع نهاية العام إلى 
٩٫٨ مليارات دينار، بنمو ١٥٪ عن 

مستواها للسنة السابقة.
  على صعيد آخـــر، واصلت 
املصروفـــات على «املشـــاريع 
اإلنشائية والصيانة واالستمالكات 
العامة» (البـــاب الرابع) منوها 
لتشـــكل مـــا نســـبته ٣٨٪ من 
امليزانية،  مستواها املعتمد في 
مقارنـــة مع معدلهـــا التاريخي 

البالغ ٢٧٪.
  وقد منت املصروفات على هذا 
الباب ٣٧٪ إلى ٨٠٣ ماليني دينار. أما 
املصروفات على البنود األخرى، 
فأشار «الوطني» إلى أنها جاءت 
متوافقة إلى حد ما مع االجتاهات 
املألوفة، حيث ارتفعت املصروفات 
على «األجور والرواتب» مبقدار 
٦٫٥٪ خالل السنة املالية احلالية، 
ويتوقع لها أن تقترب من تقديرات 
امليزانية مع نهاية السنة نظرا 
للتأخير االعتيادي في اإلفصاح 

عنها.
  وكانـــت املصروفـــات على 
«اآلليات واملعدات» (الباب الثالث) 
هي الوحيدة التي سجلت تراجعا 
هذا العـــام مبقدار ٤٦٪، غير أن 
تأثيرها على إجمالي املصروفات 

محدود للغاية.
  وأخيرا، ارتفعت «املصروفات 
والتحويالت املختلفة» (الباب 
اخلامس مـــن امليزانية) مبقدار 
التحويـــالت  نتيجـــة   ،٪٦٨
االســـتثنائية حصريـــا (بلغت 
التحويالت االستثنائية ملؤسسة 
التأمينات االجتماعية ٩٠٨ ماليني 
دينار، لتساهم مبا يعادل ٤٠٪ 
من الزيادة املسجلة في إجمالي 

املصروفات).
  وبناء على االجتاهات األخيرة، 
توقـــع «الوطنـــي» أن حتقـــق 
امليزانية فائضا يتراوح بني ٣٫٥ 
و٥٫٣ مليارات دينار بنهاية السنة 

املالية احلالية. 

 اإليرادات والنفقات ثمانية أشهر من السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠
 ٨ أشهر: كنسبة من الميزانية 

 مستويات
  (مليون دينار كويتي) 

 تغير سنوي
 ٪  

 السنة المالية
٢٠١١/٢٠١٠   

 ٪  

 مقابل
  متوسط *

 ٪  
 ١٤٨٫٨  ١٣٦٫٠  ١٨٫٣  ١٣٫٢١٩  مجموع اإليرادات 
 ١٥٩٫٦  ١٤٣٫٢  ١٧٫٠  ١٢٫٣٤١  اإليرادات النفطية 

 ٧٢٫٧  ٧٩٫٦  ٤١٫٠  ٨٧٧  اإليرادات غير النفطية 
 ٤٠٫١  ٤٤٫٤  ٤٨٫١  ٧٫١٧٨  مجموع املصروفات 
 ٣٧٫٦  ٤٠٫٢  ٦٫٥  ١٫٤٣٨  األجور والرواتب 

 ٣١٫٩  ٤١٫٤  ٩٥٫٩  ١٫٢١٦  املستلزمات السلعية واخلدمات 
 ١٦٫٧  ٢٧٫٧  -٤٥٫٦  ٦٢  اآلليات واملعدات 

 ٢٧٫٠  ٣٨٫٣  ٣٦٫٨  ٨٠٣  املشاريع اإلنشائية والصيانة واالستمالكات العامة 
 ٤٨٫٤  ٥٠٫٠  ٦٨٫٢  ٣٫٦٥٩  مصروفات وحتويالت مختلفة 

 ...  ...  -٤٫٥  ٦٫٠٤١  الفائض (قبل استقطاع حصة صندوق األجيال القادمة) 
 ٣٧٫١  ٤٠٫١  ٩٫٩  ٤٫٣٠١  املصروفات احملفزة للطلب 

 * متوسط آخر خمس سنوات 

 * المصروفات المحفزة للطلب هي تلك الفئات من المصروفات التي تقود الطلب المحلي. وتستثنى من تلك الفئات بنود مثل التحويالت الى المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، والتحويالت الخارجية، واإلنفاق على التسليح والتعزيزات العسكرية، 
وأسعار الوقود والدعم المرصود لها وإعفاءات القروض السكنية. 


