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»الشال«: إقرار الخطة الخمسية مجرد بداية 
في طريق طويل ووعر.. وال خيار سوى المضي فيه

على تدمير االنس���ان للبيئة، وهو مش���هد يجب اال 
يسمح بتكراره ألن خطأ واحدا ستمتد آثاره املدمرة 
الى كل االحياء بعدنا، لقد تعمق مفهوم التنمية ليغدو 
ارتقاء بنوعية حياة وليس مجرد تراكم كمي، وهو 
ما غير وس���ائل القياس واملقارنة بعد تقرير فريق 
س���اركوزي، من رقم مجرد لنصيب الفرد من الناجت 
احمللي االجمالي الى نوعية احلياة التي يحياها االنسان 
وبسبب هذا التغيير تخلفت دول املنطقة في جداول 

الرقي والتقدم. 
وعليه، فإننا نعتقد ان اجناز اقرار اطار اخلطة اخلمسية 
بقانون هو مجرد بداية طريق صحيح، لكنه طريق 
طويل ووعر، وال خيار للكويت س���وى املضي فيه، 
وان التحدي االكبر قد بدأ، وال ضمانة للنجاح فيه من 
دون قناعة مبواجهة مستمرة لتحدي خلق فرص عمل 
ذات نوعية واختصاص متقدمني، واي خطة خمسية 
قادمة لن تكون في بساطة اطار اخلطة احلالية، امنا 
س���تكون جزءا من رؤية طويلة املدى � قد متتد الى 
ربع قرن مثال � حتسب فيه كل املوارد واالحتياجات 
الضرورية وت���وزع ضمن مصفوفات معقدة لتكون 
رافدا لبعضها بعضا باجت���اه حتقيق هدف نهائي، 
وهو التحرر من عبودي���ة بيع ثروة زائلة وتوزيع 

مردود هذا البيع.

واول اعداء املشروعات هو الفساد، اذ ال ميكن ملشروع 
تنمية ان ينجح مع استشراء الفساد الذي يزيد الكلفة 
احلقيقية للمش���روعات اضعاف���ا ويزري بنوعيتها 
ويحصر دائرة املس���تفيدين منه���ا في قلة لن تعدم 
وس���يلة لتدويرها في غير عجل���ة االقتصاد احمللي 
لتبييض اموالها ومن يس���تذكر مش���روع الصرف 
الصحي )محطة مش���رف( او يسير باجتاه اجلنوب 
على الطرق الس���ريعة او يتفح���ص نوعية الطرق 
واالرصفة ف���ي املناطق النموذجية يعرف ما يعنيه 

التسامح مع الفساد. 
واشار التقرير الى ان هذه الضوابط يتعلق بتدمير 
البيئة، وجزيرة بوبيان وجون الكويت هما املنطقتان 
احلاضنتان الهم ما تبقى من االحياء املائية والبرية، 
واحلديث عن جسور وموانئ سيحرم الكويت واجياال 
كثيرة قادمة من وجود انواع ثمينة من تلك االحياء 
املائي���ة، وما حدث في جزيرة ام املرادم مثال صغير 

ق���ال تقرير الش���ال االقتصادي 
االسبوعي ان مجلس االمة اجاز 
باجماع اعضائه احلضور نهاية 
االسبوع قبل املاضي قانون خطة 
التنمية اخلمسية في مداولته االولى، ومن املرجح ان 
تصبح هذه اخلطة قانونا بعد املداولة الثانية خالل 
االس���بوع اجلاري وبعد النشر، ويبدو ان املوافقني 
ينقسمون ما بني مقتنع باخلطة ومقتنع بان اي وضع 
هو افضل م���ن الوضع احلالي، ونعتقد ان تصويت 
مجلس االمة كان في االجتاه الصحيح، وان احلكومة 
اصبحت ملزمة بالعمل وفقا لرؤية � اتفقنا او اختلفنا 
معها � تظل صاحلة لقي���اس اداء احلكومة واحلكم 
عليه، ومع بعض التطوير لوس���ائل القياس ميكن 
االرتقاء مبس���توى االجناز احلكوم���ي للخطة نحو 
االفض���ل، فبعد اقرار اخلطة بقانون زال اخلوف من 
ان يتسبب انتقادها في تعطيلها، اما وقد اقرت، فإننا 
نذكر انها ليست سوى اطار عام يحتاج اجناز محتواه 

الى بعض الضوابط. 
واوضح التقرير ان اول هذه الضوابط هو عدم االجنراف 
وراء ضرورة االسراع بتلزمي اكبر عدد من املشروعات 
بدعوى حتريك عجلة التنمية في البلد، فاملشروعات 

ما لم تكن منضبطة فقد تؤدي الى العكس، متاما. 

الكويت أمامها طريق طويل للمضي في املشاريع التنموية

ضرورة إنشاء مشروعات توفر دخالً بديالً وفرص عمل
اشار التقرير إلى ان ثالث الضوابط التي البد 
ان تس����ير عليها الدولة في اخلطة التنموية هو 
توجيه املشروعات خلدمة هدف استراتيجي واحد، 
فال� 130 مليار دوالر تقريبا، وهي جملة تكاليف 
اخلطة اخلمسية للسنوات ال� 4 املقبلة، هي كل ما 
وفره البلد من استبدال أصله النفطي الزائل، وما 
لم يستخدم هذا الوفر في مشروعات تستطيع ان 

توفر دخال بديال وفرص عمل، ستظل مجرد اموال 
مهدرة وغير مستردة، اما اذا كانت الكويت جادة في 
التحول الى مركز مالي وجتاري، فجواز مترير اي 
مشروع هو االرتقاء بتنافسيتها، للتفوق في هذا 
االختصاص، وهنا البد ان يعمل املال واإلنس����ان، 
تعليما وتدريبا، والبنى التحتية والسياسة الداخلية 

واخلارجية وعلم االجتماع، بتناغم تام.

6 مليارات دينار الفائض المتوقع للميزانية
أوضح التقرير ان وزارة املالية تش����ير في 
تقارير املتابعة الشهرية حلسابات االدارة املالية 
للدولة، لش����هر ديس����مبر 2009، الى استمرار 
االرتفاع في جانب االيرادات، رغم االنخفاض 
امللحوظ في معدلها الشهري، مقارنة بالسنة 
املالية الفائتة، فحتى 2009/12/31 )9( تس����عة 
شهور من الس����نة املالية احلالية 2010/2009 
بلغت جملة االيرادات احملصلة نحو 12.9029 
مليار دينار، اي اعلى مبا نس����بته 59.8% عن 
جملة االيرادات املقدرة للسنة املالية احلالية، 
بالكامل، والبالغة نحو 8.074 مليارات دينار 
وبانخفاض قاربت نسبته 30.5% عن مستوى 
جملة االيرادات احملصلة، خالل الفترة نفسها 
من السنة املالية الفائتة 2009/2008 والبالغة 

نحو 18.554 مليار دينار.
وف����ي التفاصيل، تقدر النش����رة االيرادات 
النفطية الفعلية حتى 2009/12/31 بنحو 12.179 
مليار دينار اي اعلى مبا نس����بته 75.9% عن 
االيرادات النفطية املقدرة للسنة املالية احلالية 
بالكامل والبالغة نحو 6.924 مليار دينار وما 
حتصل من هذه االيرادات في 9 أشهر من السنة 
املالية احلالية، كان أقل بنحو 5.396 مليارات 
دينار اي مبا نسبته 30.7% عن مستوى مثيله 
خالل الفترة نفسها من السنة املالية الفائتة، 
ومت حتصيل ما قيمته 724.323 مليون دينار 
ايرادات غير نفطية، خالل الفترة نفسها ومبعدل 
ش����هري بلغ 80.480 مليون دينار بينما كان 
املقدر في املوازنة للسنة املالية احلالية بكاملها 

نحو 1.150 مليار دينار اي ان احملقق سيكون 
ادنى بنحو 184.2 مليون دينار عن ذلك املقدر 
اذا افترضنا استمرار مستوى االيرادات باملعدل 

الشهري املذكور نفسه.
وبنينّ التق����ري����ر ان اعتمادات املصروفات 
للس����نة املالية احل��الية كانت قد قدرت بنحو 
12.116 مليار دينار وصرف فعليا طبقا للنشرة 
حتى 2009/12/31 نحو 5.6854 مليارات دينار 
ومبعدل ش����هري للمصروف����ات بلغ 631.710 
مليون دينار ولكننا ننص���ح بعدم االعتداد بهذا 
الرقم، ألن هناك مصروفات اصبحت مستحقة، 
ولكنها لم تصرف فعال ورغ����م ان النش����رة 
تذهب ال����ى خالصة مؤداها ان فائض املوازنة 
في نهاية الشهور التسع���ة هذه قد بل����غ نحو 
7.2175 مليار دينار اال اننا نرغب في نش����ره 
دون النص����ح باعتماده، ألن���ه رقم افتراضي، 
اذ اننا نعتقد ان رقم الفائض الفعلي للموازنة 
سيكون اقل، لكامل السنة املالية احلال����ية من 
الرقم املنش����ور للفائض في الشهور التسعة 
منها، فاملع����دل الشهري لإلن���فاق سوف يكون 
تصاعديا مبا يعمل على تقل���يص الف�����ائض 
مع صدور احلساب اخلت����امي وكنا قد قدرنا 
الفائض احملتمل بحدود 5.3 ملي����ارات دينار 
عند معدل اس����عار النفط لتس����ع����ة الشهور 
األولى من السنة املالية احلالية بحدود 66.6 
دوالرا للبرميل ولكنه ق����د يرتف����ع ما يرفع 
معدله، ومعه الفائ����ض احملتمل الى حدود 6 

مليارات دينار.

تخفيض سعر الخصم قد يعيد بعض الثقة12.9 مليار دينار جملة اإليرادات المحصلة في 9 أشهر
ويشجع التوجه نحو إنجاز المشروعات المؤجلة

ذكر التقرير في فقرة س����ابقة 
بتاري����خ 2009/12/13، رأيا حول 
استحقاق خفض سعر اخلصم على 
الدينار الكويتي، واوضح انه تلقى 
تعليقات كثيرة، اهمها كان حول 
تفسير االبقاء عليها عند ال� 3% من 
قبل بنك الكويت املركزي، وحول 
تسليمنا بأن قرار البنك املركزي � 
مهما كان رأينا � يفترض انه القرار 
الصحيح. وألننا ال منلك معلومة 
حول مبررات بنك الكويت املركزي 
باالبقاء على سعر اخلصم عند هذا 
املستوى، فسنجتهد في قراءة تلك 
املبررات، ونحاول مناقشتها، ولو 

من باب اثراء احلوار.
فالبن����ك املركزي، في أي دولة 
ف����ي العالم، تنحص����ر اهدافه في 
محاربة التضخم وحتفيز النمو، عن 
طريق توجيه االئتمان، من خالل 
حركة اس����عار الفائدة وأي ادوات 
مساندة اخرى، مثل سعر الصرف 
والتدخل املباشر، ولن يتحقق أي 
من هذي����ن الهدفني ما لم يحرص 
على حماي����ة النظ����ام املصرفي، 
بوحداته وعمالئ����ه. وألن هدفي 
التضخم والنمو في االقتصادات 

قال التقرير األسبوعي 
لش���ركة املش����ورة 
لالستش���������ارات 
االقتصادية ان مؤشرات سوق 
الكويت لألوراق املالية استأنفت 
ارتفاعها لهذا العام والذي توقف 
خالل األسبوع الثاني من هذا 
الشهر وس���ط عمليات جني 
أرباح واس���عة ليبقى املؤشر 
يدور في فلك مستوى 7 آالف 
نقطة دون أن يخرج منها الى 
مستويات أعلى أو حتى أدنى 
من ذلك، وسيطرت على السوق 
خالل األسبوع املاضي بعض 
العوامل والتي تتفاوت أهميتها 
وإمكاني���ة رؤيتها على ارض 
الواق���ع، وكان آخرها وأهمها 
املال  إقرار إنشاء هيئة سوق 
من قبل مجل���س األمة والذي 
طال انتظاره، ومقترح إنشاء 
محفظة ملياريه خاصة بالبنوك 
لشراء األصول ذات اجلدارة من 
شركات متعثرة، واقتراحات 
دعم حكومي والبنك املركزي 
لتم���ول البن���وك م���ن خالله 
القادمة،  التنموية  املش���اريع 
وكانت املقترحات األخيرة من 
البن���وك احمللية  إدارات  قبل 
كما ج���اء على صدر صفحات 

الصحف احمللية.
وقال التقرير انه مع استعادة 
السوق لنفس التفاؤل املشوب 
باحلذر بسبب العوامل السابق 
ذكره���ا، ارتفعت مؤش���رات 
املشورة لألسهم وفق الشريعة 
واألسهم املتوافقة مع الشريعة 
وبوتي���رة أعلى م���ن ارتفاع 
مؤشرات األس���هم التقليدية، 
حيث حقق مؤش���ر املشورة 
لألسهم وفق الشريعة ارتفاعا 
بنسبة 0.6% بعد أن أضاف 3 

إع���الن 4 مص���ارف  وزاد 
أموالها  ع���ن زي���ادة رؤوس 
دفعة واح���دة من احلذر لدى 
املستثمرين، فكما هي البنوك 
تتحوط كثيرا من خالل زيادة 
رسملتها فإن املستثمر يتريث 
حتى تتضح الرؤى، والبعض 
يقدر أن تؤثر مثل تلك الزيادات 
في مس���توى سيولة السوق، 
وي���رى البعض اآلخر ان مثل 
تلك الزيادات في رؤوس األموال 
موجودة فعال باملصارف والتي 
التي  هي متخمة بالس���يولة 
تتحني الف���رص ذات املخاطر 
احملدودة للدخول وأسعار زيادة 
رؤؤس أموال معظم البنوك لهي 
من االستثمارات قليلة املخاطر 
وبالتالي ستصبح هدفا لتلك 
الس���يولة املتحفزة ملثل هذه 
االستثمارات دون تأثير على 
سيولة السوق املتداولة بشكل 

يومي.
وأداء الس���وق األفقي خالل 
الفترة املاضية جاء بسبب عدم 
الش���ركات  التيقن من خروج 
املتعثرة من أزمتها خصوصا 
ان بعضها شركات ذات أهمية 
كبي���رة ف���ي قطاع��اتها ومن 
األسهم الش���عبية، كما ان أمر 
بعضها أصبح بني أروقة احملاكم 
والت���ي كان أوله���ا إعالن بنك 
بوبيان رفع دعوى إفالس ضد 
شركة أبراج لتوقفها عن سداد 
مديونيتها، ويعتبر هذا اإلعالن 
األول من نوعه والذي يش���ير 
الى إمك�انية حكم باإلفالس على 
إحدى الشركات املتع����ثرة مما 
يرجح أن تكون هن����اك قضايا 
مماثل����ة حيث ان صبر املصارف 
قد بدأ ينف���د وأصبح أمر تلك 

الشركات بني مفترق طرق.

في تداوالت الس���وق، فإقرار 
هيئة س���وق املال ومقترحات 
اجتماع رؤساء البنوك احمللية 
عوامل ذات أث���ر ايجابي غير 
أن اس���تمرار عزوف األسهم 
القيادية عن إع���الن نتائجها 
املالي���ة اضافة ال���ى تقديرات 
ارتفاع حجم املخصصات في 
ميزانيات املصارف لعام 2009 
يشير الى تقلص توزيعات تلك 
البن���وك مما يربك حس���ابات 
املستثمرين ويجعلهم يتريثون 
كثيرا قبل معرفة التوزيعات ثم 
يتخذون قراراتهم االستثمارية 

بعد اتضاح الرؤية.

488 نقطة.
ولفت الى ان مكاسب السوق 
توقفت بعد جلستني متتاليتني 
خالل يومي الثالثاء واألربعاء 
في تداوالت نشطة في اجللسة 
األخيرة والتي اعتراها تباين 
كبي���ر، وكان واضحا تفاوت 
أداء األس���هم فت���ارة يغل���ب 
عليها الشراء في حني تنشط 
املضاربات لتربك اللون األخضر 
وتعيد الس���وق الى اخلسائر 
ليقفل السوق على نقطة إقفاله 
السابق ودون اي تغير وهو ما 
يحدث نادرا جدا، ويشير الى 
تباين قراءات العوامل املؤثرة 

نقاط ليقفل مؤش���ر املشورة 
لألس���هم وفق الشريعة على 
مس���توى 456.7 نقطة، وكان 
ارتفاع نس���بة النشاط األكثر 
وضوحا بينه وبني املؤشرات 
األخرى حي���ث ارتفعت كمية 
األس���هم اإلس���المية بنسبة 
54% لتستحوذ على أكثر من 
املتداولة  نصف كمية األسهم 
في السوق عامة، كذلك كمية 
املتوافقة مع  وقيمة األس���هم 
الشريعة بنسبة 35% و%22.3 
على التوالي واستقر مؤشرها 
الوزني على مكاسب بنصف 
نقطة مئوية ليقفل على مستوى 

من جانب واعالن حتقيق ارباح، 
من جانب آخر. وما ندعو اليه، عند 
احلديث عن خفض سعر اخلصم، 
ايضا هو دعم املص����ارف، ولكن 
على نحو غير مباش����ر، ففي زمن 
التضخم الس����الب، قد يكون فاقد 
قيمة االصول وتعثر عمالء أعلى 
أثرا، على بيانات املصارف املالية، 
من الزيادة في االيرادات املباشرة. 
فقد يؤدي خفض سعر اخلصم الى 
حتقيق مبكر لهدف استعادة بعض 
الثقة، ومعها تثبيت قاع ألسعار 
االصول، على نحو يشجع اصحاب 
الودائع على اس����تبدال رصيدهم 
السائل بأصول، مبا يحقق بعض 
االرتف����اع أو حتى ثبات اس����عار 
االصول، ولكنه يحقق دعم سيولة 
تبادلها، وهو الهدف االهم. وذلك 
قد يحقق خفضا حقيقيا لرصيد 
مخصصات انخفاض قيمة االصول، 
من جان����ب، ويقلل حاالت التعثر 
احملتمل لعمالء البنوك، من جانب 
آخر، وقد يشجع، مبرور الزمن، على 
املضي في اجناز بعض املشروعات 
اخلاصة املؤجل����ة، مبوازاة البدء 

ببعض املشروعات احلكومية.

و2%، يحقق دعما مباشرا اليرادات 
البنوك، اذ ميكن للهامش الواسع 
ما بني تكلفة االموال على البنوك 
� شامال الودائع احلكومية أو شبه 
احلكومية البالغة نحو ثلث اجمالي 
الودائع � وتكلفة اقراض العمالء، 
ان يك����ون مبنزلة دعم مباش����ر 
إلي����رادات البنوك، مبا ميكنها من 
تكوي����ن املخصصات الضرورية، 

احمللي أو تضخم اسعار االصول. 
وفي زمن أزمة، ووضع ضمنت فيه 
الدولة كل ودائع املصارف، ينحصر 
دور بنك الكويت املركزي في دعم 
املصارف، لتج����اوز االزمة وابقاء 
سعر اخلصم عند 3%، مع هامش 
للبنوك حتى 4% فوق سعر اخلصم 
إلقراض عمالئها. وانخفاض معدل 
الفائدة على الودائع، الى ما بني 1 

الصغي����رة املفتوحة على العالم، 
والتي يلعب فيها االنفاق العام � 
السياسة املالية � الدور الرئيسي 
في حتفيز النمو أو اذكاء التضخم، 
ال ميكن للسياسة النقدية ان تكون 
فعالة في حتقيقهما، متيل وظائف 
البنك املركزي الى اجلانب الدفاعي، 
مثل حماية مدخرات الناس وحماية 
االقتصاد من التضخم ذي املنشأ 

»المشورة«: 54% ارتفاعًا في كمية األسهم اإلسالمية لتستحوذ على أكثر من نصف الكمية المتداولة

تقــارير

أكد في تقريره األسبوعي أن أول أعداء المشروعات هو الفساد الذي يضاعف الكلفة الحقيقية ويزري بنوعيتها 

ملخص التداوالت لألسبوع المنتهي في 2010/1/21

المؤشراألسبوع
الكمية المتداولة خالل األسبوع 

)سهم(
القيمة المتداولة خالل األسبوع 

)دينار(
المؤشر الوزنيعدد الصفقات

2010/1/15
العام

2.659.927.500284.357.22031.810382.14
2010/1/223.310.472.500328.059.78037.850383.99

650.545.00043.702.5606.0402الفرق
0.5%19.0%15.4%24.5%التغير

2010/1/15
املتوافق

1.817.307.500195.827.45022.843486.37
2010/1/222.453.337.500229.642.69027.943488.68

636.030.00033.815.2405.1002الفرق
0.5%22.3%17.3%35.0%التغير

2010/1/15
الوفق

1.144.945.000116.256.41015.073454.21
2010/1/221.769.620.000151.973.20019.829456.72

624.675.00035.716.7904.7563الفرق
0.6%31.6%30.7%54.6%التغير

عمليات جني أرباح مكثفة رفعت مؤشرات السوق الرئيسية


