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الربع األول شهد ثاني أعلى نسبة سيولة منذ الربع الثالث من 2008 

»الشال«: توقعات بزيادة السيولة العقارية إلى 2.105 مليار دينار للفترة المتبقية من 2010
ق���ال تقرير 
ان  »الشال« 
آخر البيانات 
التي وفرتها 
وزارة العدل � إدارة التس���جيل 
العقاري والتوثيق � وحتى نهاية 
الربع األول من عام 2010 تشير 
الى تراجع في مس���توى نشاط 
� س���يولة � الس���وق العقاري، 
مقارنة مبستوى مثيله املسجل 
في الربع الرابع من العام الفائت، 
وارتفاع طفي���ف عما كان عليه 
في الربع األول من العام الفائت. 
فقد بلغ���ت جملة قيمة بيوعات 
العقود وال���وكاالت للربع األول 
نحو 526.3 مليون دينار منها نحو 
422 مليون دينار عقودا ونحو 
104.3 ماليني دينار وكاالت، وهي 
أعلى مبا نسبته 12.6% من مثيلتها 
في الربع األول من العام الفائت 
والبالغة نحو 467.6 مليون دينار 
وبلغ نصيب الس���كن اخلاص � 
عق���ودا ووكاالت � من اإلجمالي 
نحو 57.3% مقابل 36.7% في الربع 
األول من العام الفائت، فيما بلغ 
نصيب االستثماري نحو %38.2 
مقابل 30.7% للربع األول 2009 
اما التجاري فقد بلغ نصيبه نحو 
4.5% مقابل 32.3% للربع األول 
2009 وأخيرا بلغ نصيب املخازن 
نحو 0.05% وقد ارتفعت بنسبة 
ملحوظة قيمة بيوعات الس���كن 

افترضنا استمرار سيولة السوق، 
خالل ما تبقى من السنة � ثالثة 
أرباع أخرى � عند املستوى ذاته، 
فسوف تصل قيمة تداوالت السوق 
� عق���ودا ووكاالت � الى 2105.4 
ماليني دينار تقريبا، أي أعلى مبا 
قيمته 227.5 مليون دينار ونسبته 
12.1% عن مستوى عام 2009 ما 
قد يعني بداية ارتفاع س���يولة 
سوق العقار احمللي، بعد التراجع 
الذي شهده هذا السوق خالل عام 
2008 وعام 2009 فس���يولة عام 
2008 انخفضت بنحو 38% مقارنة 
بسيولة عام 2007، وسيولة عام 
2009 انخفض���ت بنح���و %31.9 
مقارنة بعام 2008 وبدأ منحنى 
السيولة في الصعود، أي عكس 
الس���لبي، وهذا يعتبر  اجتاهه 
مؤشرا ايجابيا. وسيولة العقار من 
املؤشرات الرئيسية على استمرار 
األزم���ة أو بدء التعاف���ي منها، 
فاستمرار شراء السكن اخلاص 
أو االستثمار في العقار يحتاجان 
الى قرار ينظر الى ما هو أبعد من 
املدى القصير، وهو أمر مرتبط 
مبستوى الثقة ووفرة السيولة 
أو شحها، وبدء ارتفاع السيولة 
قد يش���جع تدريجيا على فتح 
قنوات التمويل وعودة التوازن 
الى التداول بزيادة نصيب العقار 
بنوعيه، االستثماري والتجاري، 
وهو ما قد يتأخر الى عام 2011.

اخل���اص واالس���تثماري، خالل 
الرب���ع األول من الع���ام احلالي 
مبا نسبته 75.7% و39.9% على 
التوالي، مقارنة مبا كانت عليه في 
الربع األول من العام الفائت، بينما 
انخفضت قيمة بيوعات التجاري 
واملخازن بنسبة ملحوظة بلغت 
84.4% و78.2% على التوالي. ولكن 
مقارنة سيولة شهر مارس 2010 
بسيولة شهر فبراير 2010 توحي 
بتحس���ن ملحوظ في مستوى 

الس���يولة، وبأكثر من الضعف، 
فقد بلغت قيمة تداوالت ش���هر 
مارس ما قيمته 241 مليون دينار 
مبعدل يومي لقيمة التداول بحدود 
11 مليون دينار مقابل 107 ماليني 
دينار لشهر فبراير ومبعدل يومي 
لقيمة التداول بحدود 5.9 ماليني 

دينار.
وأضاف التقرير انه مبقارنة 
بيوعات الرب���ع األول من العام 
احلال���ي مبثيلتها خ���الل الربع 

الرابع من الع���ام الفائت 2009، 
فإننا نالحظ انخفاضها مبا نسبته 
20.1% اذ بلغت بيوعات الربع الرابع 
من العام الفائت ما قيمته 658.9 
مليون دينار تقريبا، واعتبرت 
أعلى قيمة بيوعات ربع سنوية 
خالل عام 2009 وبالتالي يعتبر 
الربع األول من العام احلالي ثاني 
أعلى سيولة منذ الربع الثالث من 
عام 2008 عندما حققت السيولة 
نحو 545.8 ملي���ون دينار ولو 
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بزيادة 4 ماليين وهوامش ربحية الدينار األكثر جاذبية من الدوالر

2.029 مليار دينار إجمالي أدوات الدين العام نهاية مارس
تناول التقرير االحصائية لبنك الكويت املركزي عن شهر 

مارس املاضي والتي جاء فيها:
ان رصي���د اجمالي ادوات الدين العام، قد ارتفع مبا قيمته 
4 ماليني دين���ار فقط، ليصبح 2033 مليون دينار، في نهاية 
مارس 2010، بعدما كان 2029 مليون دينار، في نهاية ديسمبر 
2009. وأدوات الدين العام تتكون من سندات اخلزانة االطول 
أم���دا، برصي���د 1883 مليون دينار )1879 ملي���ون دينار، في 
نهاية ديسمبر 2009(، وأذونات اخلزانة برصيد 150 مليون 
دينار، منذ اغس���طس 2009. وقد بلغ متوسط اسعار الفائدة 
على سندات اخلزانة، ملدة س���نة، نحو 1.25% وعلى اذونات 
اخلزانة ملدة 3 شهور، نحو 0.784%، )في نهاية فبراير 2010(، 
وانخفاض معدالت الفائدة دليل على تخمة السيولة في البلد، 
وتستأثر البنوك احمللية مبا نسبته 91.7%، من اجمالي ادوات 
الدين العام، )نحو 94.7% في نهاية ديس���مبر 2009(. وبذلك 
يبلغ اجمالي الدين العام احمللي نحو 2033 مليون دينار، أي 
ما نس���بته 5.55%، من حجم الناجت احمللي االجمالي االسمي، 

املقدر بنحو 36.6 مليار دينار، لعام 2009.
ورغم ان نسبة القروض الى الودائع، توحي بأن القروض 
تبلغ نحو 88% من اجمالي الودائع، أو أعلى من نسبة ال� %85 
املس���موح بها، اال ان بنك الكويت املركزي، سبق وصحح لنا 
تعليق���ا مماثال، في فبراير عام 2006، مفاده بأن البس���ط، أو 
القروض احملتسبة، هي صافي الرصيد بعد جتنيب املخصصات، 
أي اقل من املنش���ور، كما ان املقام أو الودائع، اعلى، ش���املة 
القطاع اخلاص واحلكومة واملقيمني وغير املقيمني، لذلك نحن 

نفترض ان النسبة احلقيقية أدنى من ال� %85.
وأشار التقرير الى ان اجمالي التسهيالت االئتمانية للمقيمني، 
واملقدمة من البنوك احمللية، قد بلغ نحو 25.1289 مليار دينار، 
وهو ما ميثل نحو 62% من اجمالي موجودات البنوك احمللية، 
وبارتف���اع طفيف جدا بلغ نحو 24.4 مليون دينار، فقط عما 
كان عليه في نهاية ديس���مبر 2009، أي مبا نسبته 0.1%. مبا 
يعنيه ذلك من استمرار توقف النمو االئتماني بسبب االزمة 

املالية.
وبلغ اجمالي التسهيالت الشخصية منها نحو 8.3714 مليار 
دينار، أي ما نسبته 33.3% من اجمالي التسهيالت االئتمانية 
)نحو 8.3920 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2009(، وبلغت 
قيمة القروض االس���تهالكية منها نح���و 629.9 مليون دينار 
)ف���ي نهاية فبراير 2010(، كما بلغت التس���هيالت االئتمانية 
لقطاع العقار نحو 6.5630 مليار دينار، أي ما نسبته %26.1 
من االجمالي )نحو 6.5972 مليار دينار، في نهاية ديس���مبر 
2009(، ولقطاع املؤسسات املالية � غير البنوك � نحو 2.8812 
مليار دينار، أي ما نسبته 11.5%، )نحو 2.8967 مليار دينار، 
في نهاية ديسمبر 2009(، ولقطاع التجارة نحو 2.2544 مليار 
دينار، أي ما نسبته 9% )نحو 2.2562 مليار دينار، في نهاية 

ديسمبر 2009(.
ويتابع التقرير مشيرا الى ان اجمالي الودائع لدى البنوك 
احمللية قد بلغ نحو 28.5447 مليار دينار، وهو ما ميثل نحو 
70.4% م���ن اجمالي مطلوبات البن���وك احمللية، بارتفاع بلغ 
نحو 440.3 مليون دينار عما كان عليه نهاية ديسمبر 2009، 

أي مبا نس���بته 1.6% ويخص عمالء القطاع اخلاص من تلك 
الودائع بالتعريف الشامل، أي شامال املؤسسات الكبرى مثل 
املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية � ال يشمل احلكومة � 
نحو 24.8353 مليار دينار � أي ما نسبته نحو 87% � ونصيب 
الودائع بالدينار الكويتي منها نحو 22.2781 مليار دينار � أي ما 
نسبته 89.7% � ونحو 2.5572 مليار دينار بالعمالت االجنبية، 

)نحو 2.7529 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2009(.
أما بالنسبة الى متوسط اسعار الفائدة على ودائع العمالء 
ألجل بكل م���ن الدينار الكويتي وال���دوالر االميركي، مقارنة 
بنهاية ديسمبر 2009، فقال التقرير انها قد واصلت انخفاضها، 
عل���ى كل من العملتني، ما عدا ارتفاعها على الدوالر االميركي 
لودائع 3 أشهر، ومازال الفرق في متوسط اسعار الفائدة على 
الودائع ألجل لصالح الدينار الكويتي، في نهاية الفترتني، اذ 
بلغ نحو 0.815 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.927 نقطة، 
لودائع 3 أش���هر، ونحو 1.030 نقطة، لودائع 6 أشهر ونحو 
1.048 نقطة، لودائع 12 شهرا، فيما كان ذلك الفرق، في نهاية 
ديسمبر 2009، نحو 1.113 نقطة لودائع شهر واحد ونحو 1.202 
نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 1.219 نقطة لودائع 6 اشهر ونحو 
1.116 نقطة لودائع 12 شهرا. أي ان الدينار أصبح اكثر جاذبية 
بقبول املودعني هوامش اقل بينه وبني الدوالر االميركي. وبلغ 
املتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدوالر 
)مارس 2009( نحو 288.305 فلسا لكل دوالر بانخفاض للدينار 
الكويتي بلغ نحو 0.9%، مقارنة باملتوسط الشهري لديسمبر 

2009 عندما بلغ نحو 285.609 فلسا لكل دوالر.

49.3 مليون دينار صافي حصيلة مبيعاتهم

المتداولون األفراد أكبر تعامالً في السوق بنسبة %49.8
الش���ركة  ان  التقرير  ق���ال 
الكويتي���ة للمقاص���ة أصدرت 
تقريرها »حجم التداول للسوق 
الرسمي طبقا جلنسية املتداولني« 
للربع األول 2010 وأفاد التقرير 
ب���أن األف���راد مايزال���ون أكبر 
الكويت  املتعاملني في س���وق 
لألوراق املالية، حيث استحوذوا 
على 49.80% من إجمالي قيمة 
األس���هم املباعة، و48.72% من 
إجمالي قيمة األسهم املشتراة، 
فقد باع املستثمرون األفراد أسهما 
بقيمة 2.2855 مليار دينار كما 
اشتروا اس���هما بقيمة 2.2361 
مليار دين���ار ليصبحوا بذلك 
املستثمرين األكثر بيعا، وكان 
صافي احلصيلة لصالح البيع 

نحو 49.396 مليون دينار.
وذك���ر التقري���ر ان قط���اع 
املؤسسات والشركات استحوذ 
على 22.75% من إجمالي قيمة 
األسهم املشتراة، و21.75% من 
اجمالي قيمة األس���هم املباعة، 
القطاع اس���هما  وقد اش���ترى 
1.04411 مليار دينار في  بقيمة 
حني باع اسهما بقيمة 998.062 
مليون دينار ليصبح من أكثر 
القطاعات الت���ي حققت فائضا 
لصالح الشراء، بصافي حصيلة 

نحو 46.048 مليون دينار.
وثالث املساهمني في سيولة 
الس���وق هو قطاع حس���ابات 

اآلخرين من إجمالي قيمة االسهم 
املش���تراة نحو 5.05% وبلغت 
قيمتها 231.895 مليون دينار، في 
حني بلغت قيمة اسهمهم املباعة 
نحو 209.691 مليون دينار ومتثل 
نحو 4.57% م���ن اجمالي قيمة 
االس���هم املباعة لتشكل صافي 
تداوالتهم شراء بصافي حصيلة 

نحو 22.204 مليون دينار.
وبلغت حصة املستثمرين من 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
من اجمالي قيمة االسهم املشتراة 
نح���و 2.81% وبلغ���ت قيمتها 
128.757 مليون دينار في حني 
بلغ���ت قيمة اس���همهم املباعة 
نح���و 2.75% وبلغ���ت قيمتها 
126.422 مليون دينار لتش���كل 
صافي تداوالتهم وشراء لصالح 
شرائهم اس���هما بقيمة 2.3345 

مليون دينار.
وباملقارنة بني خواص التداول 
ما بني األش���هر الثالث���ة يناير 
وفبراير وم���ارس ظل التوزيع 
النسبي بني اجلنسيات كما هو 
تقريبا وبحدود 92% للكويتيني 
ونحو 5% لآلخرين اي اجلنسيات 
األخرى، ونحو 3% للمتداولني من 
دول مجلس التعاون اخلليجي، 
أي انها ظل���ت بورصة محلية 
بإقبال أكبر من جانب مستثمرين 
من خارج دول مجلس التعاون 

اخلليجي.

العمالء )احملافظ( فقد استحوذ 
على 20.62% من إجمالي قيمة 
األس���هم املباع���ة و20.23% من 
اجمالي قيمة االسهم املشتراة، 
وقد باع القطاع اس���هما بقيمة 
946.193 مليون دينار في حني 
اشترى أسهما بقيمة 982.493 
مليون دين���ار ليصبح صافي 
تداوالته بيعا بصافي حصيلة 

نحو 17.7 مليون دينار.
وأض���اف التقري���ر أن آخر 
املس���اهمني في السيولة قطاع 
صناديق االستثمار، فقد استحوذ 

على 8.30% م���ن إجمالي قيمة 
األسهم املش���تراة و7.84% من 
إجمال���ي قيمة األس���هم املباعة 
وقد اشترى القطاع اسهما بقيمة 
381.046 مليون دينار في حني 
باع اسهما بقيمة 359.998 مليون 
دينار ليصبح صافي تداوالته 
ش���راء بصاف���ي حصيلة نحو 

21.048 مليون دينار.
التقري���ر أن من  وأوض���ح 
خصائص سوق الكويت لألوراق 
املالية استمرار كونها بورصة 
محلية، فقد كان املس���تثمرون 

الكويتيون اكثر املتعاملني فيها، 
حيث باعوا اسهما بقيمة 4.2536 
ملي���ارات دينار مس���تحوذين 
بذلك على 92.68% من اجمالي 
قيمة االس���هم املباعة، في حني 
اشتروا اس���هما بقيمة 4.2291 
ملي���ارات دينار مس���تحوذين 
بذلك عل���ى 92.14% من اجمالي 
قيمة االسهم املشتراة، لتشكل 
صافي تداوالتهم، بيعا لصالح 
بيعهم اس���هما بقيم���ة 24.538 

مليون دينار.
وبلغت حصة املس���تثمرين 

اتجاه الثقل االقتصادي نحو الشرق
ودول المنطقة ال تشارك أو تستفيد منه

تطرق التقرير الى حركة منو االقتصاد العاملي 
ما بعد االزمة املالية، مشيرا الى ان وزير االقتصاد 
الفيدرالي الس����ابق الملانيا قدم محاضرة في ش����هر 
يناير املاضي وضع فيها تصورا ألثر االزمة املالية 
واالقتصادي����ة العاملية على حركة النمو في العالم، 
وحتديدا تغيير مواقع الصدارة في املس����اهمة في 
االقتصاد العاملي، من قبل دول ناضجة او ناش����ئة 
رئيسية، وهو باختصار يخلص الى نتيجة مؤداها 
ان االزمة سارعت في مسار حتول الثقل االقتصادي 
من الغرب الى الش����رق، او العودة الى واقع العالم، 
كما كان قبل نحو قرنني من الزمن، والفارق هو ان 
اوروبا اعتمدت في نهضتها قبل قرون على متويل 
االس����تثمار واالستهالك فيها بنقل الثروة قسرا من 
اقصى الشرق ومن اقصى الغرب او العالم اجلديد في 
االميركتني، بينما الشرق يعتمد حاليا وطوعيا على 
استثمارات الغرب وثقل الشرق السكاني وتشابك 
مصالح العالم او العوملة اجلديدة وس����هولة انتقال 

املعرفة والسلع واخلدمات.
وقال التقرير ان الوزير االملاني يعتقد انه بحلول 
العام 2020 س����يبلغ حجم االقتصاد الصيني حجم 
االقتصاد االميركي، لتبدأ منازعته صدارة العالم، لكن 
بحلول عام 2050 س����يبلغ حجم االقتصاد الصيني 
نحو 1.79 ضعف حجم االقتصاد االميركي، وسيوازي 
حج����م االقتصاد الصيني � الناجت احمللي االجمالي � 
حج����م االقتصاد االميركي، زائد االقتصاد االوروبي 
واالقتصاد الياباني، ويعتقد ان منافس����ة االقتصاد 
الصيني ما بعد ذلك التاريخ ستأتي من الهند، فهو 
يعتقد ان الهند ستتفوق بعدد سكانها على الصني، 
خالل الفترة ما بني 2025 و2030، ألن سياسة االبن 
الواحد في الصني ستهبط مبعدل منو السكان الصيني 
للفترة 2005 الى 2050 الى حدود 0.17%، بينما ستبقى 
للهند بحدود 0.79% وذلك يعني تفوق الهند في عدد 
السكان، في س����ن النشاط، ومبساندة من استهالك 

فيه هامش كبير غير مشبع، وسيبدأ الطلب الداخلي 
مع نظ����ام تعليمي متقدم في الهند على حتريك آلة 
النمو االقتصادي، اما توزيع الناجت احمللي العاملي في 
عام 2050 فسيكون نحو ربعه للصني � حاليا ربعه 
للواليات املتحدة االميركي����ة � وربعه اآلخر للدول 
الصناعية، احلالية، او الواليات املتحدة االميركية، 
واوروبا واليابان واقل قليال من الربع لبقية دول ال� 
BRIC او البرازيل وروس����يا والهند واكثر قليال من 
الربع لبقية دول العالم. وأوضح التقرير ان صلب 
احملاضرة � او تفاصيلها � يحلل جهود ادارة االزمة 
الكبرى في دول رئيس����ية ناضجة او ناش����ئة مثل 
الواليات املتحدة االميركية واليابان واملانيا وفرنسا 
والصني والهند وقيمتها � اي احملاضرة � على املدى 
القصير، هي في وس����ائل قياس اس����اليب املواجهة 
مبا سيكون له اثر كبير في ادبيات مواجهة االزمات 
في املس����تقبل، لكن كما لألزمة واساليب مواجهتها 
إس����قاطات ايجابية وسلبية على مستوى كل دولة 
وعلى املدى القصير، فهي حتما ستساهم في اعادة 
تشكيل العالم كما حدث بعد ازمة ال� 1929 وبعد ازمة 
سبعينيات القرن املاضي، ويبدو ان لالزمة احلالية 

آثارا جوهرية في اعادة صياغة االقتصاد العاملي.
ورغم متيز محت����وى احملاضرة، يبقى باالمكان 
قراءة الكثير م����ن االوراق والبحوث املماثلة ملراكز 
ابحاث متفوقة حول العالم قد تختلف في اساليب 
التحليل وبعض النتائ����ج، لكنها تتفق على ان هم 
العالم هو املستقبل، وان اجتاه الثقل االقتصادي ومعه 
القوة والنفوذ الى الش����رق ال خالف عليه، واملؤذي 
واحمل����زن ان يتركز اهتمام دول املنطقة في العودة 
الى املاضي، وهو امر مستحيل، وفي احسن االحوال 
احملافظة على احلاضر الهش، والنظر بغير ذكاء الى 
الس����ماء ملشاهدة التحول من الشرق الى الغرب ثم 
من الغرب الى الشرق، مرورا عابرا بفضائنا، نشترك 

فقط مبشاهدته وال نشارك او نستفيد منه.
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