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مطلوب من مجلس األمة تغليب األولويات التنموية

النفط مورد رئيسي في االيرادات

تراجع ودائع البنوك بنسبة %0.8

»الشال«: غياب دور الحكومة فتح المجال
 للتكسّب السياسي على حساب مستقبل البلد 

الش����ال  قال تقرير 
االقتصادي االسبوعي 
انه خالل االسبوع 
احلالي يب����دأ دور 
االنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث 
عشر ملجلس االمة وتغيب اولويات البلد 
احلقيقية ويغيب معها بعد النظر وصناعة 
املس����تقبل، ويغلب عليها مبدأ االقتسام 
بدال من البناء، اذ يبلغ عدد مش����روعات 
القوانني املقدمة من اعضاء املجلس والتي 
تترتب عليها بنود انف����اق اضافية اكثر 
قليال من 30 مشروعا تبدأ بزيادة العالوة 
االجتماعية للعاملني ومنح غير العامالت 
من النس����اء رواتب ومنح الطلبة زيادات 
في املكافأة وال تنتهي مبقترحات لشراء 
القروض االس����تهالكية واملقس����طة، وال 
ميكن بدقة حساب التكلفة االجمالية لهذه 
املشروعات وهي مبليارات الدنانير، لكنها 
عملية تخريب كامل لتنافسية االقتصاد 

والنتاجية وانسانية االنسان.
واوضح التقرير انه في بداية الصيف 
املاضي قدم توني بلير ملخصا لدراس����ة 
حول مستقبل الكويت بحلول العام 2030، 
وحدد االختناق����ات املقبلة ورمبا القاتلة 
املقبلة، اهمها السيطرة على منو النفقات 
العامة، حتى انه حدد زمنا لبداية ظهور 
هذه االختناقات املالية يتراوح بني خمسة 
الى ثماني سنوات، والدراسة ممولة من 
حكومة الكويت وغرضها حتما ليس جمع 
املجلدات امنا فهم محتواها والتعامل املبكر 
لنتائجها واحلذر منها، لكن غياب احلكومة 
السياسي  فتح املجال واس����عا للتكسب 
على حساب مس����تقبل البلد ومصيرها، 
واملش����روعات آنفة الذكر والتي يبدو ان 
البعض في احلكومة يسوقها، تعني متاما 
السير عكس االجتاه الذي رسمته دراسة 
بلير وتعني التعجيل بحدوث االختناقات 

املذكورة.

ونحن ننصح بتحرك جاد وقوي حلماية 
البلد ومعظم ناسها ممن سيدفعون ثمن 
سياسة االقتسام احلالية في عمالة ابنائهم 
وتعليمهم وصحتهم، ونقترح استصدار 
قانون مينع طرح اي مشروع قانون يتطلب 
اي تكاليف مالية بعد اقرار املوازنة العامة 
للدولة، ففي ال����دول الدميوقراطية التي 
تعتمد في متويل ماليتها العامة على مصادر 
ضريبية، هناك توازن تلقائي، فما يعطى 
للبعض البد وان يأتي من البعض اآلخر، 
لذلك يصعب التكسب السياسي على حساب 
املالية العامة واصدار تش����ريع مانع في 
الكويت يشذب العمل الدميوقراطي ويعزز 
مكانته، والواقع ان حتييد مش����روعات 
التكس����ب السياسي على حس����اب املال 
العام، س����يعني توفير اجلهد والوقت ملا 
هو نافع، وسيحس����ن نوعية تش����كيلة 
احلكومة واملجلس، وحتما سيساعد على 
تقوية عناصر مواجهة الفساد، ونعتقد ان 

احلكومة وهي اكبر كتلة برملانية تستطيع 
ان مترر مثل هذا التشريع لو كانت راغبة 
ولو عملت ككتلة واحدة مع نواب واعني 
في املجلس يشعرون بحرج سياسي من 

سيل مثل هذه املشروعات.
ونقت����رح بعدها ان يص����رف كل من 
احلكومة واملجلس جهدا حقيقيا في قراءة 
وفهم دراسة بلير وقبلها كثيرا، وصياغة 
اولوي����ات البلد احلقيقي����ة والعمل على 
تنفيذها، فأكثر من نصف الشعب الكويتي 
من الصغار مسؤوليته في عنقهم، واضعاف 
هذا العدد لم يولدوا بعد ومصيرهم بعد 
60 عاما من عمر النفط، مازال مرتبطا به، 
لكنه لن يكون موجودا عندما يرون الدنيا، 
واليزال في الوقت متسع وفي املوارد ما 
يكفي، ومازال العيب اجلوهري في االدارة 
العام����ة، وال يجب ان نعج����ز عن تغيير 
االدارة او عل����ى االق����ل العمل اجلاد على 

تغيير نهجها.

30 مشروعا تحتاجها الكويت من مجلس األمة في دور انعقاده الجديد

تقــرير

6.2 مليارات دينار اإليرادات النفطية في 5 أشهر

اشار التقرير الى ان وزارة املالية تشير في 
تقارير املتابعة الش���هرية الى حسابات اإلدارة 
املالية للدولة، لشهر أغسطس 2009 الى استمرار 
االرتفاع في جان���ب االيرادات رغم االنخفاض 
امللحوظ في معدلها الش���هري مقارنة بالسنة 
املالية الفائتة. فحتى 2009/8/31 � 5 أشهر من 
السنة املالية احلالية 2010/2009 � بلغت جملة 
االيرادات احملصلة نحو 6.641 مليارات دينار، 
أو ما نسبته 82.2% من جملة االيرادات املقدرة 
للس���نة املالية احلالية بالكامل، والبالغة نحو 
8.074 مليارات دينار وبانخفاض كبير قاربت 
نس���بته 48.3% عن مس���توى جملة االيرادات 
احملصلة خالل الفترة نفسها من السنة املالية 
الفائتة 2009/2008 والبالغة نحو 12.835 مليار 

دينار.
وفي التفاصيل، تقدر النشرة االيرادات النفطية 
الفعلية حتى 2009/8/31 بنحو 6.240 مليارات 
دينار أي ما نسبته 90.1% من االيرادات النفطية 
املقدرة، للسنة املالية احلالية بالكامل، والبالغة 
نحو 6.924 مليارات دينار وما حتصل من هذه 
االيرادات في 5 أشهر من السنة املالية احلالية 
كان أق���ل بنحو 6.033 ملي���ارات دينار أي مبا 
نسبته 49.2% عن مستوى مثيله، خالل الفترة 
نفسها من السنة املالية الفائتة، ومت حتصيل 
ما قيمت���ه 401.003 مليون دينار ايرادات غير 

نفطية، خالل الفترة نفس���ها، ومبعدل شهري 
بلغ 80.200 مليون دينار، بينما كان املقدر في 
املوازنة، للسنة املالية احلالية بكاملها نحو 1.15 
مليار دينار أي ان احملقق سيكون أدنى بنحو 
187.6 مليون دينار عن ذلك املقدر اذا افترضنا 
استمرار مس���توى االيرادات باملعدل الشهري 

املذكور نفسه.

اعتمادات المصروفات

وكانت اعتمادات املصروفات للس����نة املالية 
احلالية قد قدرت بنحو 12.116 مليار دينار وصرف 
فعليا � طبقا للنش����رة � حتى 2009/8/31 نحو 
2.391 مليار دينار مبعدل ش����هري للمصروفات 
بلغ 478.273 مليون دينار ولكننا ننصح بعدم 
االعتداد بهذا الرقم، ألن هناك مصروفات أصبحت 
مستحقة، ولكنها لم تصرف فعال، كما ان االنفاق 
في اشهر السنة املالية األخيرة أعلى من أشهرها 
األولى، ورغم ان النشرة تذهب الى خالصة مؤداها 
ان فائض املوازنة في نهاية الشهور اخلمسة هذه 
بلغ نح����و 4.250 مليارات دينار، اال اننا نرغب 
في نشره دون النصح باعتماده، اذ اننا نعتقد 
ان رقم الفائض الفعلي للموازنة في 5 أش����هر 
سيكون أقل من الرقم املنشور، فاملعدل الشهري 
لالنفاق سيكون تصاعديا مبا يعمل على تقليص 

الفائض مع صدور احلساب اخلتامي.

مثل املؤسس����ة العامة للتأمينات 
االجتماعية � ال يش����مل احلكومة 
� نح����و 23.8137 مليار دينار، اي 
يكون ما نسبته 86.8%، ونصيب 
الودائع بالدينار منها نحو 21.1478 
مليار دينار، اي ما نسبته %88.8 
ونحو 2.6659 مليار دينار بالعمالت 

االجنبية.

أسعار الفائدة

اما بالنسبة الى متوسط اسعار 
الفائدة على ودائع العمالء الجل 
بكل من الدينار الكويتي والدوالر، 
مقارن���ة بنهاي���ة يونيو 2009، 
فتذكر النش���رة انها قد واصلت 
انخفاضها، على كل من العملتني، 
ومازال الفرق في متوسط اسعار 
الفائدة على الودائع الجل، لصالح 
الدينار في نهاية الفترتني اذ بلغ 
نحو 0.970 نقطة لودائع شهر 
واحد ونحو 1.020 نقطة لودائع 
3 اشهر ونحو 1.048 نقطة، لودائع 
6 اشهر ونحو 0.912 نقطة لودائع 
12 شهرا فيما كان ذلك الفرق في 
نهاية يونيو 2009 نحو 0.989 
نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 
0.991 نقطة، لودائع 3 اشهر ونحو 
0.841 نقطة، لودائع 6 اشهر ونحو 
0.725 نقطة لودائع 12 شهرا وبلغ 
املتوسط الشهري لسعر صرف 
الدينار مقابل الدوالر »سبتمبر 
2009« نحو 286.665 فلسا لكل 
الدينار  دوالر، بارتفاع لصالح 
بلغ نحو 0.4%، مقارنة باملتوسط 
الش���هري ليونيو 2009 عندما 
بلغ نحو 287.759 فلس���ا لكل 

دوالر.

االسهم نحو 2.7570 مليار دينار 
اي ما نس����بته 33.6% من اجمالي 
التسهيالت الشخصية، وبلغت قيمة 
القروض االستهالكية نحو 611.8 
مليون دينار »في نهاية اغسطس 
2009«، وبلغت التسهيالت االئتمانية 
لقطاع العقار نحو 6.5655 مليار 
دينار، اي ما نس����بته 26.5% من 
االجمالي »نحو 6.3594 مليار دينار 
في نهاية يونيو 2009«، ولقطاع 
املؤسسات املالية � غير البنوك � نحو 
2.9186 مليار دينار، اي ما نسبته 
11.8% »نحو 2.7447 مليار دينار 
في نهاية يونيو 2009«، ولقطاع 
التجارة نحو 2.2121 مليار دينار، اي 

ما نسبته 8.9% »نحو 2.2139 مليار 
دينار، في نهاية يونيو 2009«.

اجمالي الودائع

واش����ار التقرير الى ان نسبة 
البنوك  ل����دى  الودائع،  اجمال����ي 
احمللية، قد بلغت نحو 27.4308 
مليار دينار، وهو ما ميثل 65.7% من 
اجمالي مطلوبات البنوك احمللية، 
بانخفاض طفيف بلغ نحو 215.6 
مليون دين����ار، عما كان عليه في 
نهاية يونيو 2009، وبنسبة %0.8، 
ويخص عمالء القطاع اخلاص من 
تلك الودائع بالتعريف الش����امل، 
اي ش����امال املؤسس����ات الكبرى، 

نحو 24.7783 مليار دينار، وهو 
ما ميثل نح����و 62.9% من اجمالي 
موجودات البنوك احمللية، بارتفاع 
بلغ نحو 465.2 مليون دينار، عما 
كان عليه في نهاية يونيو 2009، أي 
ما نسبته 1.9%، وبلغ منها اجمالي 
التسهيالت الشخصية نحو 8.1940 
مليارات دينار، أي ما نسبته %33.1، 
من اجمالي التسهيالت االئتمانية 
)نحو 8.1314 ملي����ارات دينار في 
نهاية يونيو 2009(، وبلغت منها 
قيمة القروض املقسطة نحو 4.4476 
مليارات دينار، أي ما نسبته %53.9 
من اجمالي التسهيالت الشخصية 
»في نهاية اغسطس 2009«، ولشراء 

أوضح التقرير ان بنك الكويت 
املركزي، ذكر في نشرته االحصائية 
النقدية الشهرية، لشهر سبتمبر 
2009، واملنشورة على موقعه على 
االنترنت، ان رصيد اجمالي أدوات 
الدين العام قد انخفض مبا قيمته 
415 مليون دينار، ليصبح 2026 
مليون دينار، في نهاية سبتمبر 
2009، بعدما كان 2441 مليون دينار، 
في نهاية يوني����و 2009، وأدوات 
العام تتكون من س����ندات  الدين 
اخلزانة األطول أمدا، برصيد 1876 
مليون دينار )2041 مليون دينار 
في نهاية يونيو 2009(، وأذونات 
اخلزانة برصيد 150 مليون دينار 
)400 مليون دينار في نهاية يونيو 
2009( وقد بلغ متوس����ط أسعار 
الفائدة على سندات اخلزانة، ملدة 
سنة، نحو 1.5% )في نهاية سبتمبر 
2009 بانخفاض من نحو 2% في 
نهاية مايو 2009(، وعلى أذونات 
اخلزانة، ملدة 3 شهور، نحو %0.723، 
وملدة 6 شهور، نحو 1.075% )في 

نهاية مايو 2009(.
وتس����تأثر البنوك احمللية مبا 
نسبته 92.4% من اجمالي أدوات 
الدين العام )نحو 93.8% في نهاية 
يونيو 2009(. وبذلك تبلغ جملة 
الدي����ن العام احملل����ي نحو 2026 
مليون دينار، أي ما نسبته %5.1، 
الناجت احمللي االجمالي  من حجم 
لعام 2008، والذي كان قد بلغ نحو 

39.7874 مليار دينار.
وذكر التقرير ان نش����رة بنك 
الكويت املركزي تشير الى ان اجمالي 
التس����هيالت االئتمانية للمقيمني 
واملقدمة من البنوك احمللية قد بلغت 

27.4 مليار دينار إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية بانخفاض نسبته %0.8

سيولة أسواق الخليج في الربع الثالث.. تتراجعأداء مختلط للسوق خالل أسبوع
بني التقرير أن أداء س���وق الكويت لألوراق املالية، خالل األس���بوع املاض���ي كان مختلطا، حيث 
انخفضت جميع املؤشرات الرئيس���ية، بينما ارتفعت قيمة املؤشر العام. وكانت قراءة مؤشر الشال 
)مؤشر قيمة(، في نهاية تداول يوم اخلميس املاضي، قد بلغت نحو 535.3 نقطة وبارتفاع بلغ قدره 
2 نقطة، أي ما يعادل 0.4%، عن إقفال األس���بوع الذي س���بقه، وبارتفاع بلغ نحو 57.2 نقطة، أي ما 

يعادل 12%، عن إقفال نهاية عام 2008.
ويوضح اجلدول التالي التغيرات التي طرأت على أداء مؤشرات التداول خالل األسبوع املاضي.

ذكر التقرير أن اجلدول املرافق يعرض ألداء مؤش���ر 
السيولة ألسواق األسهم اخلليجية السبعة، وواضح من 
اجلدول انه بعد االرتفاع امللحوظ ملستوى سيولة تلك 
االس���واق خالل الربع الثاني، فإن االسواق السبعة قد 
سجلت هبوطا في مستوى سيولتها، خالل الربع الثالث 

مقارنة بالربع الثاني.
ومع بداية الربع الراب���ع، وحتى 15 أكتوبر اجلاري، 
فإن 5 أسواق من ال� 7 أسواق قد حققت منوا موجبا في 
مستوى سيولتها، وهما سوقا االمارات )دبي وابوظبي( اذ 
ارتفع مستوى سيولتهما بنحو 124% و91% على التوالي، 

وتالهما سوق الدوحة بنحو 47% ثم سوق مسقط بنحو 
29% وس���وق األسهم السعودي بنحو 22% اما السوقان 
اللذان ارتدا الى اجتاه سلبي فيما مضى من الربع الرابع  
حتى 15 أكتوبر 2009 فهما سوق البحرين بنحو -%46 

وسوق الكويت بنحو -%35.

24.7 مليار دينار التسهيالت االئتمانية
المقدمة من البنوك للمقيمين 

السوق
معدل قيمة التداول 
اليومي للربع األول 

2009

معدل قيمة التداول 
اليومي للربع الثاني 

2009

تغير الربع الثاني عن 
األول

معدل قيمة التداول 
اليومي للربع الثالث 

2009

تغير الربع الثالث عن 
الثاني

معدل قيمة التداول 
اليومي من 1 الى 15 

اكتوبر 2009
التغير عن الربع الثالث

$US12)2/1(3)3/2(4)4/3(

124%70384.966.181%100171.507.813%123.223.023246.281.915سوق دبي املالي

91%69142.260.105%12974.619.573%47.385.309108.363.562سوق أبوظبي لألوراق املالية

47%58128.978.085%2587.555.062%120.589.088150.579.016سوق الدوحة لألوراق املالية

29%8733.763.801%11026.258.699%14.366.05530.184.981سوق مسقط لألوراق املالية

22%541.277.110.681%541.048.781.715%1.269.875.3361.950.667.429سوق األسهم السعودي

-35%61207.330.290%161317.392.094%198.994.098518.862.815سوق الكويت لألوراق املالية

-46%59870.831%161.606.067%2.334.1662.701.126سوق البحرين لالوراق املالية

أداء مؤشرات التداول خالل األسبوع الماضي

البيان
التغير األسبوع الحادي واألربعوناألسبوع الثاني واألربعون

2009/10/222009/10/15%

55عدد أيام التداول

0.4%535.3533.3مؤشر الشال )قيم 41 شركة(

-1.3%7.607.97.707.9مؤشر السوق )أسعار(

179.050.005304.741.630قيمة األسهم املتداولة )د.ك(

-41.2%35.810.00160.948.326املعدل اليومي )د.ك(

936.590.0001.401.415.000كمية األسهم املتداولة )سهم(

-33.2%187.318.000280.283.000املعدل اليومي )سهم(

19.82229.850عدد الصفقات

-33.6%3.9645.970املعدل اليومي لعدد الصفقات


