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أكد في تقريره األسبوعي أن االقتصاد ينمو اسميًا بمعدالت مرتفعة إال أن تنافسيته في تدهور

»الشال«: 39.7 مليار دينار الناتج المحلي اإلجمالي في 2008 بارتفاع بلغ %22.1

انحسار الثقة بالعالم.. وهبوط السوق بسبب أزمة »سعد والقصيبي«

1.7 مليار دينار قيمة التداوالت العقارية المتوقعة في 2009
ذكر تقرير الش����ال ان سيولة 
ارتفعت في  العقار احمللي  سوق 
شهر يونيو املاضي بنحو %16.9 
مقارنة بشهر مايو، اذ بلغت قيمة 
الشهر نحو 134 مليون  تداوالت 
دينار، مقابل 114.7 مليون دينار، 
لشهر مايو، ورغم ان شهرا واحدا 
ال يؤكد حتوال ف����ي االجتاه، فقد 
الس����وق متذبذبا بني  كان اجتاه 
شهر وآخر منذ بداية العام، اال ان 
االجتاه املوجب، وان كان متذبذبا 
يوحي بأن مرحلة الهبوط املتصل 
في السيولة قد توقفت، وتوزعت 
تداوالت شهر يونيو بني نحو 104 
مالي����ني دينار عق����ودا ونحو 30 

مليون دينار وكاالت.
وضمن تداوالت شهر يونيو 
ارتفع����ت بيوع الس����كن اخلاص 
بنس����بة طفيف����ة اذ بلغت عقودا 
ووكاالت نحو 62.8 مليون دينار 
اي ما نس����بته 46.8% من جملة 
قيمة البيوع، وبلغت قيمة بيوع 
السكن االس����تثماري نحو 58.6 
مليون دينار، اي ما نسبته %43.7، 
اي ان الس����كن بنوعيه »اخلاص 
واالستثماري« قد استحوذ على ما 
نسبته 90.5% من سيولة السوق 
العقاري ت����اركا 9.5% تقريبا من 
السيولة لتداوالت العقار التجاري، 
ولم يتم التداول على املخازن في 
شهر يونيو.واشار التقرير الى ان 
االرقام في الوقت نفسه تشير الى 
تراجع سيولة سوق العقار احمللي، 
في الربع الثاني مقارنة بالربع االول 
من العام احلالي، حيث انخفضت 
قيمة ت����داوالت الربع الثاني عن 
مستوى مثيلتها في الربع االول 
مبا نسبته 12.1% ومستوى مثيلتها 
في الربع الرابع من العام الفائت، 
مبا نس����بته 17%، وقاربت جملة 
العقود والوكاالت  قيمة تداوالت 
411.9 مليون دينار، منها نحو 281.5 
مليون دينار عقودا و130.4 مليون 
دينار وكاالت، والبد هنا من اعادة 
التذكير بأن جمع الرقمني فيه بعض 

اخلطأ ألن بعض الوكاالت تتحول 
الحقا الى عقود.وكانت جملة قيمة 
تداوالت العقود والوكاالت، خالل 
الربع األول، قد بلغت نحو 468.6 
مليون دينار لكنها انخفضت كما 
اسلفنا الى نحو 411.9 مليون دينار 
خ����الل الربع الثاني مما يعني ان 
الت����داوالت ال متض����ي في اجتاه 
تنازل����ي، وعليه فقد بلغت جملة 
قيمة بيوع السوق العقاري خالل 
النصف األول م����ن العام احلالي 

نحو 880.5 مليون دينار، اي ما 
نسبته نحو 31.9% من قيمة بيوع 
السوق العقاري خالل عام 2008 
كله، وما نسبته 19.8% من مستوى 
عام 2007 ولو افترضنا استمرار 
سيولة الس����وق العقاري، خالل 
ما تبقى من السنة ربعني آخرين 
عند املستوى نفسه فستبلغ قيمة 
تداوالت الس����وق العقاري عقودا 
ووكاالت نحو 1760.9 مليون دينار 
وهي قيمة ادنى بنحو 997.7 مليون 

دينار اي مبا نس����بته 36.2% عن 
مستوى عام 2008، الذي بلغ نحو 
2758.6 مليون دينار، مما يعني 
استمرار االنخفاض في مستوى 
السيولة ولكنه امر ال ميكن اجلزم 
به وخصوصا اذا بدأت السيولة 
بالتحس����ن في النص����ف الثاني 
م����ن العام.وانخفض����ت تداوالت 
السكن اخلاص في النصف االول 
من العام احلال����ي ببلوغها نحو 
40% من قيمة البيوع مقابل نحو 

42.6% في النصف االول من العام 
الفائت، وانخفضت مساهمة القطاع 
االستثماري الى نحو 33.2% مقابل 
42.5% عن النصف االول من العام 
ارتف����اع تداوالت  الفائت، مقابل 
نش����اط القطاع التجاري، مقارنة 
بالنصف االول من العام الفائت، 
اذ بلغت نحو 26.6% مقابل نحو 
14.5% في النصف االول من العام 
الفائت، والرس����م البياني التالي 

يعرض الى توزيع املقارن.
وبقس����مة قيمة بيوع السكن 
بأنواعه، اخلاص واالس����تثماري 
والتجاري، عل����ى عدد صفقاتها، 
خ����الل النصف األول م����ن العام 
احلالي، مقارن����ة بالنصف االول 
من العام الفائت، نالحظ ارتفاعا 
في معدل قيم����ة الوحدة املبيعة 
بنس����بة 6.05% للسكن اخلاص 
و13.3% للقطاع التجاري، و%20.1 
لصفقات املخازن، بينما انخفضت 
قيمة صفقات السكن االستثماري 
مبا نسبته 35.6% وضمن تداوالت 
النصف األول من عام 2009، كان 
شهر يناير االكثر نشاطا اذ بلغت 
نس����بة تداوالت����ه 23% من جملة 
التداوالت، فيما كان ش����هر مايو 
االدنى، بقيمة تداوالت قاربت %13 

من االجمالي.

بني تقرير الشال ان من طبيعة 
االزمات املالية الكبرى كما ذكرنا في 
تقريرنا السابق، التذبذبات احلادة 
بني الصعود والهبوط، وبينما تكون 
احلصيلة صافي ارتداد سلبي في 
املرحلة الثاني����ة بعد االزمة وبعد 
مرحلة السقوط احلر وهو ما حدث 
ف����ي الربع االول من العام احلالي، 
في املرحلة الثالثة تكون محصلة 
االداء ايجابية وهو ما حدث في كل 
اسواق العالم تقريبا في الربع الثاني 
من العام احلالي، وما حدث لسوق 
االسهم الكويتي من ارتداد سلبي 
وكبير منذ بداية الربع الثالث، كان 
حالة عامة في كل اسواق العالم، وفي 
ال� 14  متابعتنا املتصلة لالسواق 
املمثلة السواق العالم، كان االرتداد 
السلبي بني بداية شهر يوليو ونهاية 
تعامالت يوم 2009/7/15 شامال كل 
االسواق دون استثناء، وهي حالة 

ال نعرف املدى الزمني لها وان بدأت 
في االرتداد املوجب، في منتصف 
االسبوع الفائت، النها ال تدوم، فهي 
تأتي نتيجة اصابة مباشرة ملستوى 
الثقة الهش بسبب الشك في جتاوز 
االزمة بعد صدور اخبار غير مواتية 

مثل ارتفاع معدالت البطالة، ولكن في 
حال صدور بيانات معاكسة موجبة 
عن النمو االقتصادي مثال او اداء 
مؤسسات رئيسية، تبدأ باالنحسار 
السريع، والزمن يعمل على اعطاء 
سياس����ات التحفي����ز االقتصادي 

الضخمة نتائجها االيجابية على 
مراحل، وحتى اخلروج من االرتداد 
السلبي لن يدوم، فهناك دائما احتمال 
للتأرجح احلاد بني االرتداد السلبي 
وااليجابي حتى نهاية العام احلالي 
على اقل تقدير، ولكننا نعتقد ان 

صافي احملصلة ملعظم االس����واق 
سيكون ايجابيا.

وبينما ميكن تبرير انحس����ار 
سيولة سوق االسهم الكويتي من 
149.8 مليون دينار للمعدل اليومي 
للتداول في الربع الثاني، الى 84.6 
مليون دينار ملعدل نصف الشهر 
اجلاري � يوليو 2009 باالنحسار 
العام ملستوى الثقة على مستوى 
العالم، وتعثر مجموعتي القصيبي 
وس����عد مع تأخ����ر االفصاح عن 
التورط املصرفي احمللي، والى وقف 
التسويات املتأخرة، وبعضه صحي،  
هناك ظاهرة جديدة تستحق التحليل 
واملراقبة وهي ظاهرة تركز السيولة 
الشديد على سهم »زين«، فمن اصل 
قيمة تداول لنصف الشهر اجلاري، 
بلغت نحو 930.2 مليون دينار، كان 
نصيب تداوالت »زين« منها نحو 

249.9 مليون دينار.

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي ارتفع إلى 11559 دينارًا في 2008 بارتفاع بلغ %20.6

الشال االقتصادي  قال تقرير 
الناجت احمللي  األس���بوعي حول 
اإلجمال���ي للعام 2008 ان اإلدارة 
املركزية لإلحصاء، نشرت أرقام 
الناجت احمللي اإلجمالي، وباألسعار 
اجلارية لعام 2008، وتشير هذه 
االرقام إلى أن حجم ذلك الناجت قد 
بلغ نحو 39787.4 مليون دينار، 
أي ما يقارب 148.2 مليار دوالر. 
وقد عدلت االدارة ارقام عام 2007 
إلى األعلى قلي���ال لتصبح نحو 
32586.3 ملي���ون دينار بدال من 
نحو 31841 مليون دينار � أي ان 
نس���بة التعديل قاربت +%2.3 � 
وليبلغ معدل النمو االس���مي في 
عام 2007 مقارنة مبثيله عام 2006 
نحو 10.6%، بعد أن كان نحو %8. 
وعليه، فإن معدل النمو االسمي، 
في عام 2008، مقارنة بعام 2007، 
قد بلغ نحو 22.1%. وارتفع نصيب 
الفرد من الناجت احمللي االجمالي من 
9258 دينارا، في عام 2006 الى نحو 
9584 دينارا في عام 2007 ليبلغ في 
عام 2008، نحو 11559 دينارا، وهو 
ما يعادل 43050 دوالرا، مسجال 

نسبة ارتفاع قاربت %20.6.
وبل���غ حج���م االنف���اق على 
االس���تهالك النهائي م���ن الناجت 
 16023.1 احمللي اإلجمالي نح���و 
ملي���ون دين���ار، أي ما نس���بته 

املالية، التأمني، العقارات وخدمات 
االعمال – ومعظمه قطاع خاص – 
وقد بلغت مساهمة القطاع اعاله 
نحو 6245.4 مليون دينار اي ما 
نسبته 15.7% من حجم الناجت احمللي 
االجمالي، اما قطاع خدمات املجتمع 
واخلدمات االجتماعية والشخصية 
– ومعظمه قطاع عام – فقد ساهم 
مبا قيمته 4596.8 مليون دينار، 
اي ما نسبته 11.6% من حجم الناجت 
احمللي االجمال����ي ثم قطاع النقل 
والتخزين واالتصاالت الذي ساهم 
بنح����و 2179.2 مليون دينار، اي 
ما نسبته 5.5% من حجم الناجت 
احمللي االجمالي، واخلالصة هي ان 
االقتصاد ينمو اسميا ومبعدالت 
مرتفعة، اال ان تنافسية االقتصاد 
على املديني املتوسط والطويل في 
تدهور ويفترض في عام 2008 ان 
تكون مساهمة القطاع العام فيه قد 
تعدت نسبة ال� 70 لتصبح الكويت 
اعل����ى دول العالم في مس����اهمة 
القطاع العام وخالفا للهدف املعلن، 
ويفترض ان يهبط مستوى الناجت 
احمللي االجمالي االسمي بنحو %20 
في عام 2009 بس����بب التطورات 
السلبية في سوق النفط- انخفاض 
االسعار ومستوى االنتاج – منذ 
النصف الثاني من عام 2008 اي ان 
يعود مستواه االسمي الى حدود 
ال� 32 ملي����ار دينار ما لم حتدث 
تطورات رئيسية غير متوقعة في 
سوق النفط في النصف الثاني من 

العام احلالي.

40.3% من اجمالي الناجت احمللي، 
مع العلم ان هذه النس���بة كانت 
نح���و 47.9%، 42.5 و43.7%، في 
االعوام 2005، و2006 و2007، على 
التوالي، وارتفع صافي االدخار من 
نحو 18001 مليون دينار، في عام 
2006، الى نحو 18262.9 مليون 
دين���ار في ع���ام 2007، ليواصل 
االرتفاع امللحوظ في عام 2008، 
ليبلغ 22708.3 ماليني دينار اي 
بارتفاع قاربت نس���بته %24.3، 
التكوين  وبلغت نس���بة صافي 
الرأسمالي نحو 13.3% من حجم 
الن���اجت احملل���ي االجمالي، وهي 
نس���بة مازالت متدنية، ونحتاج 
الى ضعفي هذه النسبة اذا اردنا 

حتفيز االقتصاد احمللي، ليخلق ما 
يكفي من فرص عمل، وهذا مؤشر 
مقلق، فالتح���دي احلقيقي ليس 
حتقيق معدل مرتفع للنمو االسمي 
بسبب تطورات سوق النفط، وامنا 
حتويل هذا النمو الى منو حقيقي 
ومستدام وقادر على خلق فرص 
عمل حقيقية، وهو ما لم يحدث 

حتى اآلن.
واوضح التقري����ر ان نصيب 
النفط اخلام والغاز الطبيعي في 
الناجت احمللي االجمالي بلغ نحو 
23608.1 مالي����ني دين����ار مرتفعا 
من نح����و 17347.6 مليون دينار 
في ع����ام 2007 محققا معدل منو 
قارب 36.1% كما بلغت مساهمته 

في الن����اجت احمللي االجمالي نحو 
59.3% مرتفعا م����ن نحو %53.2 
في عام 2007، وس����ترتفع نسبة 
مساهمة قطاع النفط في االقتصاد 
مبا نسبته 5.7% اذا اضفنا مساهمة 
صناع����ة مكررات النف����ط، وبلغ 
نصيب القطاع����ات غير النفطية 
نحو 16179.3 مليون دينار، مرتفعة 
من نح����و 15238.7 مليون دينار 
ومسجلة نسبة منو قاربت %6.2، 
وبلغت مساهمة هذه القطاعات في 
الناجت احمللي االجمالي ما نسبته 
40.7% منخفضة من نحو %46.8 
في عام 2007، واكبر القطاعات غير 
النفطية املساهمة في الناجت احمللي 
االجمالي هو قطاع املؤسس����ات 

توقعات بهبوط مستوى الناتج المحلي اإلجمالي االسمي بنحو 20% في 2009 النخفاض أسعار النفط

نصيب النفط اخلام والغاز الطبيعي في الناجت احمللي ارتفع بنسبة 36.1% العام املاضي

بيع مساهمات »هيئة االستثمار« بالشركات المدرجة مبدأ صحيح 
أوضح تقرير الش��ال ان معدل النمو السنوي 
ألصول ش��ركات االستثمار اإلسالمية للفترة بني 
2002 و2008 بل��غ نحو 43.8% وهذا املعدل يفوق 
معدل النمو في أصول شركات االستثمار التقليدية 
البالغ 18.4% للفترة ذاتها، أي ان منو أصول الشركات 
اإلسالمية تفّوق بأكثر من الضعف، وهو مؤشر على 
تفوق منو الطلب على اخلدمات املالية واملصرفية 
اإلسالمية.وتتميز املصارف اإلسالمية من التقليدية، 
بانخفاض متفاوت بني بلد وآخر في تكلفة األموال 
لديها ألسباب عقائدية، ألن مستوى احلسابات اجلارية 
� دون فوائد � أعلى من تلك التي لدى التقليدية مبا 

يضعها في موقف تنافسي أقوى.
 ونتيجة محدودية جانب العرض في التمويل، 
ألن أغراض البنوك اإلس��المية تتيح لها توظيف 
أموالها في كل نوافذ االس��تثمار املباش��ر وغير 
املباشر إلى جانب التمويل، يجعل موقفها التفاوضي 
قويا، ويجعلها قادرة على احتس��اب تكلفة أعلى 
لتمويالتها لعمالئها.لذلك ترغب البنوك التقليدية، 
وحتدي��دا القوية والقدمية منه��ا، إلى التحول إلى 
النظام اإلسالمي أو امتالك وحداته ألن تكلفة األموال 
أقل وتكلفة التمويل أعلى واألغراض أوسع، واملزاد 
على شراء حصة مؤثرة في بنك بوبيان بني البنك 
الوطني ومجموعة األوراق املالية وش��ركة الثريا 
أو مجموعة البنك التجاري الذي س��بق ان رفض 
طلبه التحول إلى إسالمي، هو تنافس قوي في هذا 
االجتاه.ويتنافس االثنان يوم االربعاء القادم على 
ش��راء ملكية الهيئة العامة لالستثمار البالغة %20 
من رأس��مال بنك بوبيان وبسعر ابتدائي هو 550 

فلسا للسهم، ويبدأ االثنان وفي الذهن على األقل 
ان كل من ميلك هذه الشريحة سيتحكم في حصة 
بحدود 40% في بنك بوبيان. فالبنك الوطني ميلك 
حت��ى نهاية تعامالت يوم 2009/7/15 ملكية معلنة 
بحدود 14.33% ومجموعة البنك التجاري يرجح انها 
تبدأ مبلكية 19.2% على أقل تقدير وان كانت ملكية 
متنازعا عليها مع ش��ركة دار االستثمار، إلى أمد 
طويل. وكانت التكلفة التاريخية األعلى للشريحة 
التي اشترتها دار االستثمار البالغة 19.2% بحدود 
702 فلس للسهم، وعندما يبدأ املزاد ب� 550 فلسا 
للس��هم بني عمالقني بهذا احلج��م، ويزيد بوحدة 
واحدة أي 10 فلوس، لن يكون من املستغرب ان تتم 
ترسية الصفقة عند هذا املستوى، وان كانت ظروف 
الس��وق احلالية مختلفة مبا يوحي بتوقف املزاد 
عند سقف أدنى.والتنافس بني طرفني بهذه القوة 
سيكون ملصلحة الهيئة العامة لالستثمار، ومبدأ قيام 
الهيئة ببيع حصصها في الشركات املساهمة املدرجة 
مبدأ صحيح ويفترض ان يكون عاما وحتديدا في 
فترات الرواج لكل مساهماتها غير االستراتيجية، 
على األقل، أو عندما يقدم عرض جاد في أي وقت. 
وتقدمي اخلدمات املالية ليس دور الدولة وان جلأت 
اليه في فترات استثنائية مثل فترات احلضانة أو 
ف��ي زمن األزمات الكبرى، وفي احلالتني يجب ان 
تكون ملكية مؤقتة. واختيار عنوان عريض لتوجه 
الدولة االستراتيجي أو خيار التحول الى مركز مالي 
وجت��اري، يتطلب من الدولة بيع ملكياتها القدمية 
كلها في البنوك وش��ركات االستثمار، خصوصا 

وهي بصدد تأسيس بنك إسالمي جديد.

تطور سيولة أسواق األسهم الخليجية السبعة خالل 2009
قيمة التداول اليومي السوق

قيمة التداول اليومي %للربع األول
قيمة التداول اليومي %للربع الثاني

من 1-15 يوليو 
1.109.306.589-43%541.950.667.429%1.269.875.336السعودي
292.984.159-44%161518.862.815%198.994.098الكويتي

16.301.497-46%11030.184.981%14.366.055سوق مسقط
73.357.349-51%25150.579.016%120.589.088سوق الدوحة
45.620.801-58%129108.363.562%47.385.309سوق ابوظبي

102.143.556-59%100246.281.915%123.223.023سوق دبي املالي
560.060-79%162.701.126%2.334.166سوق البحرين

األسواق المالية
التغيرالتغير2009/7/152009/7/12008/12/31

مقارنة مع نهاية المؤشرات
2008

مقارنة مع بداية 
يوليو 2009

6.0%75.1%3.1893.0081.820.81اس اس أي كومبوسيت � الصني
1.3%-1.8%8.6168.5048.776.39داوجونز � الواليات املتحدة

0.6%17.3%5.631.85.599.44.803.0سوق األسهم السعودي
0.5%2.5%4.9284.9054.810.20داكس � أملانيا

0.1%-2.0%4.3474.3414.434.20الفوتسي 100 � بريطانيا
-1.3%10.3%2.637.12.671.32.390.1سوق أبوظبي لألوراق املالية

-1.4%-1.4%3.1713.2173.217.13كاك 40 � فرنسا
-2.2%-21.2%6.267.46.407.36.886.1سوق الدوحة لألوراق املالية
-2.7%47.7%14.25314.6459.647.31بي اس أي سينسيكس � الهند
-4.3%-0.3%5.4275.6705.441.1سوق مسقط ل ألوراق املالية

-5.3%-16.5%1.507.01.590.61.804.1سوق البحرين لألوراق املالية
-6.0%4.6%1.712.01.821.21.636.3سوق دبي املالي

-6.5%5.0%427.1456.7406.7سوق الكويت � املؤشر الوزني 
-6.7%4.6%9.2699.9408.859.56نيكاي 225 � اليابان

-6.8%-3.0%7.545.78.098.97.782.6سوق الكويت � املؤشر السعري
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توزيع قيمة الصفقات العقارية ـ النصف االول 2009

استثماري %33.2

مخازن %0.2

تجاري
%26.6 

خاص 
%26.6

توزيع قيمة الصفقات العقارية ـ النصف االول 2008

استثماري %49.0

مخازن %0.5

تجاري 
%20.5

خاص
%30.0 


