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أشار في تقريره إلى ضرورة تغليظ العقوبات على المتسببين في أخطائها

»الشال«: إلغاء الفائدة على القروض
 عقوبة للدولة وإلغاء ألحد خياراتها اإلستراتيجية

أشار تقرير »الش����ال« األسبوعي الى انه 
في حكم لن يصمد ف����ي درجات التقاضي 
املدنية  التجارية  الدائرة  التالية، أصدرت 
حكما ببطالن احتساب الفائدة على قرض 
ترميم لصالح عميل لدى بنك الكويت والشرق األوسط بقيمة 
60 ألف دينار، ونعتقد ان األسس التي استند اليها احلكم غير 
صحيحة، رغم اعتقادنا بسالمة املقاصد، وهناك أكثر من حجة 

جتعلنا واثقني من عدم صمود احلكم ونوجزها بالتالي:
أوالها: ان القروض بش����قيها التقليدي واالسالمي متاحة، 
والصنفان بالتكلفة ذاتها والفرق بينها ان الفائدة في احداها 
ظاه����رة والثانية مبطنة، ولو لم تكن متس����اوية ملا اقترض 
احد تقليديا وتفوق حجم القروض التقليدية رمبا � في جزء 
منه � يعني ان متوسط التكلفة أعلى لالسالمية. وثانيتها: ان 
الربا أو الفائدة الصريحة احملددة س����لفا قضية خالفية على 
املس����توى االس����المي حتى ضمن املذهب الواحد وهي كانت 
قضية مس����يحية في عصور أوروبا الوسطى متاما كما هو 
حالها لدينا في الوقت احلاضر، وقد حس����موا أمرهم لصالح 
غلبة املنافع � تش����غيل أفضل للم����وارد وخلق فرص عمل.. 
إل����خ � لصالح جموع الناس، عند تدوير األموال من أصحاب 
الفائض الى من يرغبون في تشغيله. وثالثتها ان املصارف 

تقليدية وإس����المية ال تطبع نقودا وامنا هناك حد أدنى من 
التكلف����ة عليها عند حتصيلها تلك األم����وال � فوائد الودائع 
ومصروفات التش����غيل ومخاطر االق����راض، مثال � التي البد 
من تغطيتها وإضافة هامش ملس����اهميها وإال ال معنى اطالقا 
لوجودها. ورابعتها ان هناك معدال س����نويا للتضخم وحتى 
لو اقرض فردا لفرد آخر، وتسلم نقوده نفسها في آخر العام 
مثال، سوف تكون قوتها الشرائية أقل مبستوى التضخم أو 
يكون املقترض قد أكل الربا السالب. وفي كتاب حديث حول 
تاريخ أزمات العالم � This Time is Different � يعتقد الكاتبان 
ان معدل التضخم الس����نوي في العال����م للفترة 1914 � 2006 

كان 5% سنويا.
ذلك ال يعني ان املص����ارف بريئة وعند التدقيق عليها مت 
اكتش����اف ألوف املخالفات لديها، والب����د ان يعاقب املخطئ 
منها حتى يحترم مهنته ومصال����ح الناس، وألنها مصارف 
والبلد ينوي التحول الى مركز مالي فالبد ان تكون عقوباتها 
مغلظة سواء أخطأ في شق التمويل أو في االستثمار املخاطر 
ولكن في احلكم املذكور عقوب����ة للبلد وإلغاء ألحد خياراته 
االس����تراتيجية وهو بال سند حقيقي لذلك نؤكد انه حكم لن 
يصمد في درجات التقاضي التالية ويجب اال تبنى عليه أي 

خالصات أو استنتاجات.

2.6٪ النمو المركب بمباني الكويت في الفترة من 2000 - 2009 
اوضح تقرير الشال ان اجمالي عدد املباني في الكويت 
بلغ حسب االصدار االخير لدليل الهيئة العامة للمعلومات 
املدنية للمباني والوحدات، نحو 177.1 الف مبنى في نهاية 
ديس����مبر 2009، مقارنة بنحو 175.9 الف مبنى في نهاية 
2008، اي ان عدد املباني قد سجل معدل منو بلغ نحو %0.7، 
وهو ادنى من مثيله املسجل في نهاية عام 2008 والذي بلغ 
نحو 1.8%، بينما سجل في نهاية عام 2007 نحو 2.1%، وهذا 
االجتاه التنازلي يؤكد اس����تجابة السوق لتداعيات االزمة 
املالية، فهبوط معدالت النمو يعني انحسارا مقصودا في 
جانب العرض، اما بسبب االوضاع املالية الصعبة للمستفيد 

النهائي، او بسبب انحسار الطلب.
وتنقس����م املباني الى وحدات مختلفة بلغ عددها، في 
نهاية 2009 نحو 592.9 الف وحدة، مقابل 569 الف وحدة، 
في نهاية ديسمبر 2008، اي بارتفاع بلغت نسبته %4.2، 
وهذه النس����بة اعلى من مثيلتها املسجلة لعدد الوحدات، 
في نهاية ع����ام 2008، والتي بلغت نح����و 3.8%، ومقاربة 
ملثيلتها املسجلة في نهاية العام 2007 والتي بلغت %4.2 
وفي ذلك ميل للوحدات االصغر، وتلك ايضا، من خواص 

زمن االزمة.
وبلغ معدل النمو املركب لعدد الوحدات، خالل الفترة 

م����ن عام 2000 حتى 2009، نحو 3.8% في حني جاء املعدل 
املركب للنمو ف����ي عدد املباني، للفترة ذاتها، ادنى، اذ بلغ 
نحو 2.6% ما يؤكد استمرارية تصغير مساحة الوحدات، 

ضمن كل مبنى، اي تغير في منط الطلب.
وتستخدم غالبية املباني، في الكويت، للسكن، اذ تصل 
نسبة املباني السكنية الى نحو 68.4% من اجمالي عدد املباني، 
تليها تلك املخصصة للسكن والعمل، معا، وانخفضت نسبة 
املباني اخلالية حس����ب بيانات الهيئة العامة للمعلومات 
املدنية، في عام 2009، اذ بلغت نحو 11.5%، وبلغ عدد املباني 
اخلالية 20.3 الف مبنى، من اجمالي 177.1 الف مبنى، مقارنة 
بنح����و 22.1 الف مبنى خال، من اجمالي 175.9 الف مبنى، 

في نهاية 2008، اي ما نسبته %12.6.
وطبق����ا الحصائيات الهيئة العامة للمعلومات املدنية، 
تشكل الش����قق غالبية عدد الوحدات، اذ بلغت ما نسبته 
44.5%، من االجمالي، تلتها املنازل بنسبة 23.1% ثم الدكاكني 
بنسبة 17.9%، وحافظ قطاع الشقق واملنازل والدكاكني على 
زيادة حصته، بصورة منتظمة، من اجمالي عدد الوحدات 
من����ذ 2000 وحتى نهاية 2009 في حني انخفضت نس����بة 
املالحق، وبلغ معدل النمو املركب 2000 – 2009، للمنازل 
والدكاكني والش����قق، نحو 1.9% و4.4% و5% على التوالي، 

بينما انخفض معدل النم����و املركب للمالحق بنحو %1.6، 
وارتفعت نسبة اخلالي من الوحدات فبلغت نحو %33.1، 

بعد ان كانت نحو 32.3% في نهاية 2008.
ولئن كنا نعتقد ان هناك بعض اخلطأ في احصائيات 
الهيئ����ة العامة للمعلومات املدني����ة )وخاصة فيما يخص 
نس����ب اش����غال الوحدات(، اال انها تبقى املصدر، الوحيد 
والرسمي، الذي يقدم معلومات تفصيلية، فاملسح امليداني 
الذي نقوم به، ب����ني وقت وآخر، يثب����ت وجود فروقات، 
بعضها جوهري، فمثال، نس����بة الشاغر ادنى من مثيلتها 
التي تعكس����ها معلومات الهيئة، بل ادنى كثيرا، وس����وف 
يحتاج االمر بعض الوقت، وبع����ض املعلومات احلديثة، 
وعلى مدى زمني اقصر – ش����هري مثال – ملتابعة ومعرفة 

التطورات في سوق العقار، اوال بأول.
ونتوقع هبوطا اضافيا في املؤشرات االساسية للقطاع 
العقاري في عام 2010، بسبب تفوق مستوى العرض على 
الطلب، ولكن مع توقف بعض املشروعات اجلديدة، وتوقعاتنا 
باستمرار تعافي االقتصاد العاملي، ومعه االقتصاد احمللي، 
وبافتراض اداء افضل لالدارة االقتصادية احمللية، نعتقد 
أننا سنش����هد ارتفاعا تدريجيا الى االعلى، مع بدء اعطاء 

اشارات بالتماسك بحلول عام 2011.

»بيان«: 280.4 مليون دينار
 صافي أرباح 127 شركة بانخفاض ٪39.5

قال التقرير األسبوعي لشركة بيان 
لالستثمار انه لألسبوع اخلامس على 
التوالي، حافظ سوق الكويت لألوراق 
املالية على استقرار في أدائه العام، إذ 
اختتم تداوالت األسبوع املاضي على ارتفاع بسيط 
بنس��بة 1.03% ملؤشره السعري، والذي حافظ على 
إقفال يومية فوق مس��توى ال� 7.400 نقطة، فيما 

سجل املؤشر الوزني منوا بلغت نسبته %2.54.
وأضاف التقري��ر ان التراجع غلب على حركة 
السوق خالل جلسات التداول من األسبوع املاضي، 
وذلك في ظل تواجد فاعل لعمليات البيع بهدف جني 
األرباح. ولكن في املقابل س��اهمت عمليات الشراء 
االنتقائ��ي، والتي كان جزء منها ذا طابع مضاربي، 
في حتقيق التوازن ألداء الس��وق، بينما استمرت 
تعام��الت الدقائق األخيرة م��ن فترات التداول في 
دفع السوق لتحقيق مكاسب يومية بعد أن يكون قد 
أمضى اجلزء األكبر من معظم جلسات األسبوع في 
املنطقة احلمراء. ويأتي نشاط األسبوع املاضي على 
ضوء ترقب املتعاملني بالسوق لتطورات صفقة بيع 
أصول لشركة االتصاالت املتنقلة )زين( في القارة 
األفريقية من جهة والنتائج السنوية للشركات املدرجة 
التي لم يتم اإلفصاح عنها بعد من جهة أخرى. وقد 
وصلت صفقة زين إلى مرحلة حاس��مة مع اقتراب 
موعد التوقي��ع النهائي عليها بني األطراف املعنية، 
فمنذ اإلعالن عن تلك الصفقة في منتصف الشهر 
املاضي، حقق السوق منوا نسبته 11% تقريبا جلهة 
مؤشره الوزني وما يقارب ال� 4% للمؤشر السعري، 
ويعود هذا االرتفاع بش��كل عام إلى النشاط الذي 
شهده سهم شركة زين وأسهم الشركات ذات العالقة 
نتيجة للصفقة املعني��ة وبدرجة أكبر من االعتماد 

على التحسن في جوانب االقتصاد احمللي.
وأوضح التقرير ان الفت��رة احملددة لإلفصاح 
عن نتائج العام 2009 ش��ارفت على االنتهاء، إذ لم 
يتبق سوى أسبوع واحد من املهلة في الوقت الذي 
بلغت فيه نسبة الشركات التي أعلنت عن نتائجها 
السنوية ما يقارب 60% من إجمالي الشركات املدرجة 
في السوق الرسمي. هذا وحققت الشركات املعلنة 
280.42 مليون دينار أرباحا صافية، بانخفاض نسبته 
39.54% عن نتائج هذه الش��ركات في العام 2008. 
على صعيد آخر، ش��هد األسبوع املاضي منوا في 
مؤشرات التداول، خصوصا جلهة السيولة املوجهة 
للس��وق، حيث بلغ املتوسط اليومي لقيمة التداول 
80.80 مليون دينار بنمو نسبته 35.86% عن معدل 
األسبوع السابق، فيما ارتفع متوسط حجم التداول 
بنسبة 1.98% ليصل إلى 387.30 مليون سهم. وبالعودة 
إلى النشاط اليومي، استهل السوق تداوالت األسبوع 
على ارتفاع خالل جلسة يوم األحد ثم عكس اجتاهه 
في الساعة األخيرة ليقفل على تباين جلهة مؤشريه 
الرئيسيني، حيث انخفض السعري بنسبة بسيطة 
بلغت 0.08% في حني متكن الوزني من اإلغالق على 
منو بلغت نسبته 0.39%، وسط ارتفاع في كل من 

الكمية والقيمة وعدد الصفقات املنفذة.
وفي يوم االثنني أخذ الس��وق مس��ارا نزوليا 
اس��تمر طوال اجللسة، ولكن مبس��اعدة تداوالت 
اللحظات األخيرة، أقفل على مكسب متواضع ملؤشره 
السعري الذي منا بنسبة 0.13%، في حني حقق املؤشر 
الوزني ارتفاعا بلغت نس��بته 0.87% بفعل التركيز 

على مجموعة من األسهم القيادية.
أما في اليوم الثالث، ورغم املسار الهابط الذي ظل 
مهيمنا معظم اجللسة، بدأ السوق بتعويض خسائره 
في ربع الساعة األخير ومن ثم ساهمت اإلقفاالت 
من جديد في انتقال املؤشرين الرئيسيني إلى اللون 
األخضر ليقفال على مكاسب يومية إضافية، حيث 
منا الس��عري بنسبة 0.44% وارتفع الوزني بنسبة 

بلغت %0.28.
وفي يوم األربعاء، شهد السوق تذبذبا وسط منو 
الفت في مؤشرات التداول الثالثة، لينهي اجللسة 
على مكاس��ب ملؤشريه الس��عري والوزني بنسبة 

بلغت 0.18% و0.79% على التوالي.
وسجل السوق مكاسب يومية إضافية في آخر 
جلسات األسبوع التي ش��هدت تذبذبا في الساعة 
األولى، ثم حترك بعدها بصورة شبه أفقية ليقفل 
على منو بنس��بة 0.34% للمؤشر السعري و%0.18 

للمؤشر الوزني.
وأنهى املؤشر السعري تداوالت األسبوع مرتفعا 
بنسبة 1.03% بعد أن أغلق عند 7.489.8 نقطة، بينما 
أقفل املؤشر الوزني يوم اخلميس عند 444.21 نقطة، 
بنمو نسبته 2.54% عن إغالق األسبوع الذي سبقه. 
وعلى صعيد األداء منذ بداية العام، يكون املؤش��ر 
السعري قد صعد فوق مستوى إقفال العام املاضي 
مبا نس��بته 6.92%، فيما بلغت نس��بة منو املؤشر 

الوزني منذ بداية العام %15.15.
وصلت نسبة الشركات التي أعلنت عن نتائجها 
للعام 2009 إلى 60% من إجمالي الشركات املدرجة 

في السوق الرسمي.
ومع نهاية األسبوع املاضي، بلغ عدد الشركات 
املعلنة 127 شركة محققة ما يقارب 280.42 مليون 
دينار أرباحا صافية، بانخفاض نسبته 39.54% عن 
نتائج هذه الشركات لسنة 2008، والتي بلغت حينها 
463.85 مليون دينار، وقد بلغ عدد الشركات التي 
سجلت منوا في ربحية أس��همها 66 شركة، فيما 
تراجعت ربحية أسهم 60 شركة مع تكبد 44 شركة 

خسائر عن السنة املنقضية.
وعلى صعيد قطاعات الس��وق، وبحسب ما مت 
اإلع��الن عنه من نتائج، حقق قطاع اخلدمات أعلى 
متوسط ربحية ألسهم الشركات املدرجة فيه والذي 
بلغ 82.47 فلس��ا للسهم، وجاء ثانيا قطاع األغذية 
ب� 78.32 فلس��ا للس��هم، ثم قطاع الشركات غير 
الكويتية ف��ي املركز الثالث مبتوس��ط ربحية بلغ 
77.40 فلس��ا للس��هم، بينما بلغ متوسط الربحية 
للسوق ككل 46.03 فلسا للسهم، بحسب إقفاالت 

اخلميس املاضي واعالن النتائج السنوية.

»دار الخبير«: السوق لم يتفاعل بالقدر الكافي
مع قرب إعالن صفقة »زين«

ذكر التقرير األسبوعي لشركة دار 
اخلبير لالستش��ارات االقتصادية 
واإلدارية انه على الرغم من وضع 
اللمسات األخيرة على صفقة شركة 
زين � افريقيا التي من املتوقع ان يعلن عن نتائجها 
األسبوع اجلاري إال إن هذا لم ينعكس إيجابا على 
الس��وق احمللي الذي شهد ارتفاعا طفيفا ليغلق 
مؤش��ره السعري عند 7.490 مرتفعا بنسبة %1، 
وقد انتهى االس��بوع املاضي أيضا مع تطورات 
سياسية ايجابية متثلت في إعادة الثقة في احلكومة 
بعد استجواب وزير اإلعالم والذي شغل الرأي 
العام خالل األسبوعني املاضيني. وقال التقرير ان 
هناك حالة ارتباط واضحة بني احلالة السياسية 

ومؤشرات التداول في السوق احمللي، ومن ناحية 
أخرى، لفت التقرير الى استضافة الكويت اجتماع 
محافظي البنوك املركزية اخلليجية والذي أكد على 
هامشه محافظ بنك الكويت املركزي متانة وكفاءة 
وسالمة البنوك احمللية وهو األمر الذي يبدو فيه 
تفاعل قطاع البنوك مع تلك التصريحات حيث شهد 
حالة من اإلقبال عبر عمليات شراء وخصوصا 
على س��هم بنك الكويت الوطني والذي جنح في 
اإلغالق على ارتفاع وتبدو أن توجهات املستثمرين 
قد مالت نحو أسهم الشركات الرخيصة التي مرت 
في الفترة املاضية بعمليات تصحيح ألسعارها، 
باإلضافة إلى التوجه نحو عمليات شراء على شركة 

زين ومجموعة الشركات املرتبطة بها.

استخدامات المباني )ديسمبر 2009(
٪ في المحافظةالجملةاستخدام المباني كما في ديسمبر 2009المحافظة

مشغوليةخاليأخرىخاليسكن وعملعملسكن
96.4%3.6%19.7182.2123.1219322426.007العاصمة
90.0%10.0%20.0631.2356.2823.0502330.653حولي

81.5%18.5%22.2532.6405.2686.838036.999األحمدي
86.7%13.3%20.6363.4503.0274.166031.279اجلهراء

84.7%15.3%20.2761.3564.9504.802631.390الفروانية
97.3%2.7%18.2248781.124558120.785مبارك الكبير

88.5%11.5%121.17011.77123.77220.34654177.113اإلجمالي
100%0.0%11.5%13.4%6.6%68.4%% من اإلجمالي

الفرق مع نهاية 
01.253)1.798(2.248485318ديسمبر 2007

0.7%0.0%-8.1%1.4%4.3%1.9%% النمو
املصدر: الهيئة العامة للمعلومات املدنية: إحصاءات املباني والوحدات � ديسمبر 2009.

ارتفاع العمالة الكويتية في 2009 لمبررات توزيع الدخل
أوضح التقري���ر ان آخر احصاءات 
السكان والعمالة، الصادرة عن الهيئة 
العامة للمعلومات املدنية تشير الى أن 
إجمالي عدد السكان في الكويت قد بلغ 
نحو 3.484 ماليني نسمة، في نهاية عام 
2009، وقد زاد اجمالي عدد السكان في 
الكويت، خالل النصف األول، بنس���بة 
طفيفة بلغت نحو 0.03%، مقارنة بزيادة 
نسبتها 1.2%، خالل النصف الثاني، وذلك 
نتيجة تراجع عدد السكان غير الكويتيني 
في النصف األول بنحو 0.6%، مقارنة 
بنمو بلغ نحو 1.1%، في النصف الثاني، 
رمبا نتيجة بدء الشعور باخلروج من 
االزمة. وقد زاد اجمالي عدد الس���كان، 
في نهاية عام 2009، بنس���بة 1.3% عن 
مثيله املسجل في نهاية عام 2008. وكان 
العدد االجمالي للس���كان قد حقق منوا 
موجبا، بنس���بة 1.2%، في عام 2008، 
مقارن���ة بنح���و 6.8% و6.4%، و%8.6 
في االعوام 2007 و2006 و2005، على 
التوالي، وبلغت الزيادة املطلقة، خالل 
العام 2009، فقط نحو 43.1 الف نسمة، 
إذ زاد عدد السكان الكويتيني بنحو 31 
الف نس���مة، مبعدل منو نسبته %2.9، 
ليبلغ اجمالي عددهم نحو 1.118 مليون 
نسمة، وارتفعت مساهمة الكويتيني، في 
جملة السكان، من نحو 31.6%، في نهاية 
العام الفائت، إلى نحو 32.1%، ويفوق 
عدد االناث البالغ نحو 570.6 الفا عدد 

الذكور البالغ نحو 548.3 الفا، في املقابل، 
زاد عدد السكان غير الكويتيني، بنحو 
11.7 ألف نسمة، اي مبعدل منو قاربت 
نسبته 0.5%، ليبلغ عددهم نحو 2.365 
مليون نسمة، مقارنة مبعدل منو سنوي 
مركب، خالل السنوات 2001-2008، بلغ 
نحو 5.9%. ويالحظ االنخفاض الكبير 
في معدالت منو السكان غير الكويتيني، 
في عامي األزمة 2008 و2009، ولكنه ظل 
منوا موجبا، بينما حتول إلى السالب 
في دولتني، على االقل، من دول مجلس 

التعاون اخلليجي الست.
وبلغ اجمالي عدد العاملني في الكويت 
نحو 2.09 مليون عامل، أي ما نسبته 
60.1% من مجموع السكان، بينما بلغت 

هذه النسبة للكويتيني نحو 31.4% من 
إجمالي عدد الس���كان الكويتيني، ومن 
املالحظ ان نسبة العاملني، غير الكويتيني، 
من مجموع السكان غير الكويتيني قد 

بلغت نحو %73.6.
وق���د ارتفعت نس���بة ق���وة العمل 
الكويتية في مجموع عدد العاملني في 
الكويت من نحو 16.1%، في عام 2008، 
الى 16.8% في عام 2009، وارتفعت نسبة 
عمالة االناث في جملة العمالة الكويتية 
إلى نحو 45.8% نهاية عام 2009، بعد 
ان كان���ت عند 44.6% نهاية عام 2008، 
بينما بلغت نسبة عمالة االناث في جملة 
العمالة في الكويت نحو 26.7%. وارتفع 
عدد العاملني الكويتيني، خالل عام 2009، 

بنحو 15.1 ألف عامل ليبلغ عددهم نحو 
351.4 ألف عامل، وبلغ عدد العاملني منهم، 
في احلكومة، نحو 270.6 الف عامل، أي 
ما نسبته 77%، مرتفعا من نحو 262.7 
ألف عامل، في نهاية عام 2008، بينما مت 
استيعاب نحو 11221 وظيفة لكويتيني 
خارج القطاع احلكومي، وبنسبة منو 
بلغت 19.7%. وارتفاع منو عمالة اإلناث 
في جملة العاملني الكويتيني الى اكثر 
من 45%، أسوة بالدول املتقدمة، وليس 
هذا دليال على توظيف العمالة املنتجة، 
خلدمة متطلبات النمو االقتصادي، ولكن 
ألن العمال���ة، معظمها، عمالة حكومية 
وأهم مبرراتها توزيع الدخل ال احلاجة 

االنتاجية.

تـقـارير


