
االحد 1 نوفمبر 2009   39اقتصاد

بطالة الكويتيين بلغت 14.3 ألف عامل
7.7% نسبة العمالة الوطنية في القطاع الحكومي

2.07 مليون عامل في الكويت
176.6 الف عدد املباني في الكويت بنهاية يونيو املاضي

6.2 مليارات دينار اإليرادات النفطية حتى نهاية أغسطس املاضي

تراجع بل����غ 0.6% )-1.2% املعدل 
السنوي املتوقع(، ليبلغ عددهم 

نحو 2.340.5 مليون نسمة.

العاملون في الكويت

واشار التقرير الى ان اجمالي 
عدد العاملني في الكويت بلغ نحو 
2.074 مليون عامل، اي ما نسبته 
نحو 59.4% من مجموع السكان، 
بينما بلغت هذه النسبة للكويتيني 
نحو 31.2% من اجمالي عدد السكان 
الكويتيني، ومن املالحظ ان نسبة 
العاملني غير الكويتيني من مجموعة 
الكويتيني قد بلغت  السكان غير 
نحو 73.9%. وقد ارتفعت نس����بة 
الكويتية في مجموع  العمل  قوة 
ع����دد العاملني ف����ي الكويت نحو 
16.1% في نهاية عام 2008 الى %16.6 

ف����ي النصف األول من عام 2009، 
وارتفعت نسبة عمالة االناث في 
جملة العمالة الكويتية الى نحو 
45.2% في نهاية االش����هر الستة 
األولى م����ن العام احلالي، بعد ان 
كانت عند 44.6% في نهاية العام 
املاضي، بينما بلغت نسبة عمالة 
االناث في جملة العمالة في الكويت 
نحو 25.6%. دوارتفع عدد العاملني 
الكويتيني خالل نصف سنة نحو 
7.3 آالف عام����ل، ليبل����غ عددهم 
نحو 343.6 الف عامل، وبلغ عدد 
العاملني منهم في احلكومة نحو 
265.9 الف عامل، اي ما نس����بته 
77.4% مرتفع����ا نحو 255.3 الف 
عامل، في نهاية عام 2007، و2627 
الف عامل في نهاية العام الفائت. 
بينم����ا مت اس����تيعاب نحو 6423 

وظيف����ة لكويتيني، خارج القطاع 
احلكوم����ي، وبنس����بة منو بلغت 
11.3% خالل نصف س����نة )%22.6 
املعدل الس����نوي املتوقع(. وبلغ 
اجمالي ع����دد العاملني في القطاع 
احلكومي نحو 377.9 الف عامل، 
اي ما نسبته 11% تقريبا، من حجم 
السكان، بلغت نسبة الكويتيني � من 
العاملني منهم � نحو 70.4%، وهكذا 
تكون نسبة العاملني الكويتيني في 
القطاع احلكومي من اجمالي عدد 
الس����كان 7.7% ويعتقد ان بطالة 
الكويتيني السافرة قد بلغت نحو 
14.3 الف عامل، اي ما نسبته %4.2 
من املجموع الكلي للعمالة الكويتية 
مقارنة بنسبة 4.9% في نهاية عام 
2008، وال يب����دو ان ضمنهم من 

يتلقون اعانات بطالة.

كانت الزي����ادة املطلقة لكامل عام 
2008 قد بلغت نح����و 113.7 الف 
نسمة. وزاد عدد الكويتيني خالل 
النصف األول م����ن العام احلالي 
بنحو 14.9 الف نسمة، اي مبعدل 
من����و ق����ارب 1.4% )2.8% املعدل 
الس����نوي املتوقع( ليبلغ اجمالي 
عددهم نحو 1.102 مليون نسمة. 
وارتفعت نسبة الكويتيني بشكل 
طفيف جدا في جملة السكان من 
نحو 31.6% في نهاية ديسمبر 2008، 
وصوال الى نحو 32% وفق االحصاء 
االخير. ويف����وق عدد االناث � في 
جملة السكان الكويتيني � والبالغ 
نحو 562.5 ألفا قليال، عدد الذكور 
البالغ 540 الفا. وتراجع عدد غير 
الكويتيني خالل نصف عام نحو 
الف نس����مة، مسجال معدل   13.8

أوضح التقرير ان آخر احصاءات 
السكان والعمالة الصادرة عن الهيئة 
العامة للمعلومات املدنية تشير الى 
ان عدد السكان االجمالي في الكويت 
قد بلغ في نهاية يونيو 2009 نحو 
3.442.9 ماليني نسمة، ويعتبر هذا 
العدد األعلى على االطالق، اذ كان 
عدد سكان الكويت في نهاية عام 
2008 نحو 3.441.8 ماليني نسمة. 
وقد س����جل تعداد السكان معدل 
منو طفيف مبا نسبته 0.03%، عن 
نهاية ع����ام 2008 )0.06% املعدل 
أدنى  السنوي املتوقع(. ويعتبر 
معدل من����و منذ نهاية عام 2000، 
املالية األثر  العال����م  ولعل ألزمة 
األكبر في االنخفاض احلاد للنمو 
ان أعلى  التقرير  السكاني. وذكر 
نسبة ملعدل النمو السكاني كانت قد 
حتققت خالل عام كامل، هي %11.2، 
وذلك في نهاية عام 1994، مقارنة 
مبثيله املسجل، في نهاية عام 1993، 
اذا اس����تمرت � بعد هذه القفزة � 
معدالت النمو في الهبوط، ومرت 
بفترة من النمو السالب، سجل في 
نهايتي عامي 1999 و2000، لتعود 
الى االرتفاع، بقوة، مسجلة نحو 
4.1%، في نهاية عام 2001، و%4.8، 
في نهاية ع����ام 2002، و5.2% في 
نهاية عام 2003، و8.1%، في نهاية 
ع����ام 2004، و8.6% في نهاية عام 
2005، لتعود الى تراجع منو عند 
نحو 6.4% في نهاية عام 2006 ثم 
ارتفاع في نهاي����ة عام 2007 عند 
نح����و 6.8% وتراجع ملحوظ في 
معدل النم����و في نهاية عام 2008 

اذ بلغت نحو %1.2.
وأشار التقرير الى ان الزيادة 
املطلقة فقط خالل نصف عام بلغت 
نحو 1132 نسمة، وهو ما يعكس 
اجتاها لتراجع معدالت النمو، اذ 

33.19 مليار دينار القيمة السوقية
لـ 203 شركات مدرجة

في البورصة خالل أكتوبر

أش���ار التقرير الى ان اداء 
سوق الكويت لألوراق املالية، 
خالل شهر اكتوبر 2009، كان 
اقل نشاطا، مقارنة بأداء شهر 
سبتمبر 2009، حيث انخفضت 
جميع املؤشرات مبا فيها قيمة 
املؤش���ر العام، وكانت قراءة 
الشال، في نهاية يوم  مؤشر 
اخلميس 2009/10/29، قد بلغت 
نحو 498.5 نقطة، منخفضة 
بنحو 40.4 نقطة، اي ما يعادل 
7.5%، مقارنة مبثيلتها لشهر 
س���بتمبر 2009، حني بلغت 
نحو 538.9 نقطة، وبارتفاع 
بلغ 20.4 نقطة، اي ما نسبته 
4.3%، عن مستوى إقفال عام 

.2008
وق���د بلغت أعل���ى قراءة 
الش���هر،  للمؤش���ر، خ���الل 
عن���د 555.6 نقط���ة، بتاريخ 
2009/10/7، بينما بلغت أدناها 
عن���د 498.5 نقط���ة، بتاريخ 

.2009/10/29
وبلغت القيمة الس���وقية، 
املدرجة  الش���ركات  جلمي���ع 
والبالغ عددها 203 شركات، 
نحو 33.19 مليار دينار، وعند 
مقارنة جملة القيمة السوقية، 
ما بني سبتمبر واكتوبر 2009، 
لنفس عدد الشركات، نالحظ 
ان االنخفاض قد بلغ نحو 2.45 

مليار دينار، اي ما نس���بته 
.%6.9

التقري���ر ان عدد  وذك���ر 
الشركات، التي ارتفعت قيمتها 
الس���وقية، بلغ 33 شركة من 
اصل 203 شركات مشتركة، في 
حني انخفضت قيمة 132 شركة، 
ولم تتغير قيمة 38 ش���ركة 
اخرى، وبعد استثناء الشركات 
التي متت زيادة رأس���مالها، 
سجلت شركة املدار للتمويل 
واالس���تثمار اكبر ارتفاع في 
القيمة، بزيادة قاربت نسبتها 
30.8%، تلتها ش���ركة مشرف 
للتج���ارة واملقاوالت بارتفاع 
قاربت نس���بته 13.1%، بينما 
سجلت شركة مجموعة عارف 
اكبر خسارة في قيمتها، بهبوط 
قاربت نس���بته 35.8%، تلتها 
التراجع شركة املجموعة  في 
الدولية لالستثمار، التي خسرت 
نفس النس���بة والبالغة نحو 
35.8% من قيمتها، اما بالنسبة 
القطاع���ات، فقد حققت،  الى 
جميعها، تراجعا، ما عدا قطاع 
الشركات غير الكويتية والذي 
حقق ارتفاعا طفيفا بلغ نحو 
0.2%، وسجل قطاع االستثمار 
اكبر نس���بة انخفاض، بنحو 
11.5%، ت���اله قطاع اخلدمات، 

بنسبة %9.0.

أداء السوق في عشرة أشهر
بّين التقري��ر أنه ع�ند قياس اداء البورصة 
خالل الع��ش�رة اش���هر الماضي��ة من ال��س�نة 
»206 ايام عمل«، نجد ان قيمة االسهم المتداولة 
قد بلغت نحو 19.7 مليار دينار )68 مليار دوالر(، 
مقارنة بنحو 32.6 مليار دين��ار في الع��ش���رة 
اش�����هر االولى من ع���ام 2008، اي بانخ�فاض 

مل�ح�وظ بلغ قدره 12.9 مليار دينار ونس���بته 
.%39.5

اما المعدل اليومي لقيمة االسهم المتداولة، 
خالل الفترة، فقد قارب 95.8 مليون دينار مقارنة 
بنحو 158.3 مليون دينار لنفس الفترة من عام 

.2008

68% من مباني الكويت سكنية

ذك���ر التقرير ان اجمالي ع���دد المباني في 
الكويت، حسب آخر اصدار لدليل الهيئة العامة 
المدنية للمبان���ي والوحدات بلغ  للمعلومات 
نحو 176.6 الف مبنى، في نهاية يونيو 2009، 
مقارنة بنح���و 175.9 الف مبنى في نهاية عام 
2008، أي ان عدد المباني سجل معدل نمو بلغ 
نحو 0.4% )0.8% على اساس سنوي متوقع(، 
وهو اقل من نس���بة النمو المسجلة في نهاية 
عام 2008، مقارنة بنهاية عام 2007، التي بلغت 
1.8% وتنقسم المباني الى وحدات مختلفة، بلغ 
عددها في نهاية يونيو 2009 نحو 581.8 الف 
وح���دة مقابل 568.9 الف وحدة، في نهاية عام 
2008، اي بارتف���اع بلغت نس���بته نحو %2.3 

)4.5% على اساس سنوي متوقع(.
وهذه النسبة أدنى، قليال، من نسبة النمو 
المس���جلة لعدد الوحدات في نهاية عام 2008 
مقارنة بنهاية عام 2007، والتي بلغت 3.8% وقد 
بلغ معدل النمو المركب لعدد الوحدات، خالل 
الفترة من عام 1999 وحتى يونيو 2009، نحو 
3.6% في حين جاء المعدل المركب للنمو في عدد 
المباني للفترة ذاتها أدنى، اذ بلغ 2.6%، وهذا 
يعني استمرارا في تصغير مساحة الوحدات، 

ضمن كل مبنى، أو تغيرا في نمط الطلب.
واش���ار التقرير الى ان معظ���م المباني في 
الكويت تستخدم للسكن، وتبلغ نسب المباني 
السكنية نحو 68% من اجمالي عدد المباني، تليها 
تلك المخصصة للسكن والعمل معا بنحو %13.4، 
ثم تلك المخصص���ة للعمل فقط بنحو %6.5. 

وانخفضت نسبة المباني الخالية، في االشهر 
الستة االولى من العام الحالي، بما نسبته %3.5، 
وبلغت 21.4 الف مبنى، بعد ان كانت 22.1 الف 
مبنى، اي ما نسبته 12.1% من اجمالي المباني 
في نهاية يونيو 2009، مقارنة بنحو 12.6% في 

نهاية عام 2008.
وطبقا إلحصائيات الهيئة العامة للمعلومات 
المدنية، فإن الشقق تشكل معظم عدد الوحدات، 
اذ بلغت نسبتها 44.6% من االجمالي في نهاية 
يونيو 2009، تلتها المنازل بنسبة 23.5% ثم 
المحال التجارية بنسبة 17.3%. وحافظ قطاع 
الشقق والمنازل والمحال التجارية على زيادة 
حصته بصورة منتظمة من اجمالي عدد الوحدات، 
منذ عام 1999 وحت���ى يونيو 2009، في حين 
انخفضت نس���بة المالحق. وبلغ معدل النمو 
المركب 1999 - يونيو 2009 للمنازل والمحال 
التجارية والشقق، نحو 2.1% و3.9% و4.6% على 
التوالي، في حين انخفض معدل النمو المركب 

للمالحق بنحو %2.3.
وارتفعت نس���بة الوحدات الخالية في 30 
يوني���و 2009، فبلغت نحو 33% بعد ان كانت 

نحو 32.3% في نهاية عام 2008.
ونش����ير الى وج�ود ت�راج�ع في نس����بة 
المش���غول من الوحدات مع االرتفاع في العدد 
المطل���ق، وذل���ك نتيجة لالرتفاع ف���ي اع�داد 
الوح�دات الخالية وبن�سبة أعلى، بلغت %4.3 
م���ن االرتفاع في اجمالي ع���دد الوحدات التي 

بلغت نحو %2.3.

21.4 ألف مبنى خاٍل في األشهر الستة األولى من العام الحالي

 »الشال«: 15.1 مليار دينار اإليرادات النفطية
المتوقعة للسنة المالية 2010/2009

قال تقرير الشال االقتصادي 
األس����بوعي انه بانتهاء ش����هر 
أكتوبر تكون قد مضت سبعة 
اشهر من السنة املالية احلالية 
2010/2009 ومازالت اس����عار 
النفط متماسكة وسجل سعر 
الكويتي اعلى  النف����ط  برميل 
مع����دل ل����ه منذ بداية الس����نة 
املالي����ة احلالي����ة، ببلوغه 77 
دوالرا للبرمي����ل، في تعامالت 
يوم االثنني املوافق 2009/10/26 
وبلغ معدل سعر برميل النفط 
الكويتي، ملعظم ش����هر اكتوبر 
نحو 69.6 دوالرا بارتفاع بلغ 
نح����و 2.3 دوالر للبرميل عن 

معدل شهر س����بتمبر، والبالغ 
67.3 دوالرا ومنخفضا ما قيمته 
1.8 دوالر للبرميل عن اعلى معدل 
بلغه في شهر اغسطس الفائت 
عند 71.4 دوالرا للبرميل ومعه 
بلغ معدل س����عر برميل النفط 
الكويتي للسبعة اشهر األولى 
من الس����نة احلالية نحو 63.8 
دوالرا بزيادة بلغت نحو 28.8 
دوالرا للبرميل اي ما نس����بته 
82.3% عن الس����عر االفتراضي 
اجلديد املقدر في املوازنة احلالية 
والبالغ 35 دوالرا للبرميل ولكنه 
ادنى بنحو 41.3 دوالرا للبرميل 
اي مبا نسبته 39.3% عن معدل 
سعر برميل النفط للسبعة اشهر 
األولى من السنة املالية الفائتة، 
والبالغ 105.1 دوالرات للبرميل 
وايضا ادنى بنحو 15.7 دوالرا 

اي مبا نسبته 19.7% عن معدل 
الكويتي  النفط  س����عر برميل 
للسنة املالية الفائتة 2009/2008 

والبالغ 79.5 دوالرا للبرميل.
وللتذكير فقد س���جل معدل 
ش���هر يوليو 2008 اعلى معدل 
قياس���ي لس���عر برميل النفط 
الكويتي ببلوغه 130.2 دوالرا 
للبرميل في حني كان ادنى معدل 
لسعر برميل النفط الكويتي بعد 
ازمة العالم املالية، والتي انفجرت 
في ش���هر سبتمبر 2008 معدل 
شهر ديسمبر 2008 عندما بلغ 

مستواه 37.7 دوالرا للبرميل.
واوضح التقرير انه وطبقا 

لألرقام املنش���ورة ف���ي تقرير 
املتابعة الش���هرية حلس���ابات 
االدارة املالية للدولة اغسطس 
2009 الصادر عن وزارة املالية 
ايرادات نفطية  الكويت  حققت 
فعلية حتى نهاية شهر اغسطس 
الفائت 5 ش���هور، مب���ا قيمته 
6.240 مليارات دينار، ويفترض 
ان تك���ون الكوي���ت قد حققت 
ايرادات نفطية خالل ش���هري 
س���بتمبر واكتوبر بحدود 2.6 
مليار دينار وعليه، س���ترتفع 
االيرادات النفطية احملققة خالل 
الفترة - 7 شهور - الى نحو 8.8 
مليارات دينار، ورمبا اكثر، اذا 
اخذنا في االعتبار بيع املكررات، 
اي اعلى مبا نسبته 27.1% عن 
قيمة االيرادات النفطية املقدرة 
في املوازنة للسنة املالية بكاملها، 

والبالغة نحو 6.924 مليارات 
دينار واذا افترضنا اس���تمرار 
مس���تويي االنتاج واالس���عار 
على حاليهما فإن قيمة االيرادات 
النفطية املتوقعة، ملجمل السنة 
املالية س���تبلغ نحو 15.1 مليار 
دينار وهي قيم���ة اعلى بنحو 
8.2 ملي���ارات دين���ار، عن تلك 
املقدرة في املوازنة، ومع اضافة 
ايرادات  نحو 1.15 مليار دينار 
غير نفطية، فإن جملة ايرادات 
املوازنة االفتراضية، للس���نة 
املالية احلالية، ستبلغ نحو 16.25 
مليار دينار مقارنة باعتمادات 
املصروفات فيها، والبالغة نحو 
12.116 مليار دينار، اي ان النتيجة 
ستكون حتقيق فائض افتراضي 
في املوازنة يقارب 4.1 مليارات 

دينار.

تقــرير

4.1 مليارات دينار فائض الموازنة العامة االفتراضي

تطور نسبة الخالي والمشغول لعدد الوحدات )1999 ـ يونيو 2009(
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