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ــك برقان نتائج   اعلن بن
اعماله لفترة ٩ اشهر االولى 
من ٢٠١٠ حيث اثارت النتائج 
انه بعد خصم الضرائب على 
الشركات التابعة في اخلارج 
قد حقق البنك خسائر بلغت 
٣٫٠٢ ماليني دينار وبتراجع 
ــون دينار،  ــارب ١٦٫٥ ملي ق
ــا يعادل ١٢٢٫٤٪ مقارنة  او م
ــتوى ربحية مساهمي  مبس

البنك، للفترة نفسها من عام ٢٠٠٩، والتي بلغت نحو ١٣٫٥ مليون 
ــار، ويعود ذلك التراجع الى اتخاذ البنك مخصصات انخفاض  دين
ــلفيات بنحو ٦٦٫٠١ مليون دينار مقارنة مبا  قيمة القروض والس
قيمته ٥٠٫٢ مليون دينار للفترة ذاتها من عام ٢٠٠٩، وعليه تراجع 
ــتوى  ــالب ١٫٧٪، مقارنة مبس هامش صافي الربح، وصوال الى س

موجب بنحو ٦٫٩٪، للفترة نفسها من العام املاضي.
  وجتدر االشارة الى ان االيرادات التشغيلية للبنك قد تراجعت الى 
نحو ١٧٣٫٧ مليون دينار مقارنة بنحو ١٩٦٫٧ مليون دينار، للفترة 
نفسها من عام ٢٠٠٩، وهو تراجع جتاوز الـ ٢٣٫٠٣ مليون دينار، 
ــبته ١١٫٧٪ وقد جاء معظمه من تراجع ايرادات الفوائد  وقاربت نس
بنحو ٢٦٫٣ مليون دينار اي بنسبة ١٧٫١٪، وصوال الى ١٢٧٫٨ مليون 
دينار في سبتمبر عام ٢٠١٠، وتراجعت ايرادات اخرى بنحو ٥٫٩ 
ماليني دينار اي بنسبة ٦٤٪، وصوال الى ٣٫٣ ماليني دينار، مقارنة 
ــتثمارات  مع ٩٫٢ ماليني دينار، بينما ارتفع بند صافي ايرادات اس
ــو ٦٫٢ ماليني دينار اي نحو ١٥٠٫٢٪، وصوال الى ١٠٫٤ ماليني  بنح
ــار مقارنة بنحو ٤٫١ ماليني دينار للفترة عينها من عام ٢٠٠٩،  دين
ــد صافي ايرادات الفوائد بحدود ٤٫٤٪ او ما يعادل ٣٫٣  وارتفع بن
ماليني دينار، وصوال الى ٧٧٫٨ مليون دينار، بعد ان كان عند ٧٤٫٥ 
ــام ٢٠٠٩، وحتقق ذلك نتيجة  ــها من ع مليون دينار، للفترة نفس
تراجع مصروفات الفوائد بأكثر من ٣٧٫٢٪، وقد بلغ صافي هامش 
الفائدة «الفرق ما بني نسبة الفائدة احملصلة والفائدة املدفوعة» نحو 

٢٫٦٦٪، مقارنة بنحو ٢٫٤٤٪، للفترة نفسها من العام ٢٠٠٩.
ــي موجودات البنك قد  ــر ارقام البيانات املالية ان اجمال   وتظه
ــبته ١٫٨٪، ليبلغ نحو  ــو ٧٣٫٧ مليون دينار، او ما نس ــع بنح ارتف
ــل ٤١٠١٫٨ مليون دينار، في نهاية عام  ــون دينار، مقاب ٤١٧٥٫٥ ملي
٢٠٠٩، وهذا االرتفاع سيكون اكبر فيما لو قارنا اجمالي املوجودات 
للفترة نفسها من عام ٢٠٠٩، اذ سيقارب ١٦٣٫٥ مليون دينار، اي 
ما نسبته ٤٫١٪ حيث بلغ اجمالي املوجودات ٤٠١٢٫٠٢ مليون دينار 

في ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٩.
  اما بالنسبة للموجودات احلكومية «سندات واذونات» فقد ارتفعت 
لتصل الى ٤١٨٫١ مليون دينار «ومتثل ١٠٪ من اجمالي املوجودات»، 
ــبة ارتفاع بلغت ٠٫٣٪، اي ما قيمته ١٫٠٦ مليون دينار  محققة نس
ــة بإجمالي تلك املوجودات في نهاية عام ٢٠٠٩، عندما بلغت  مقارن
نحو ٤١٧٫٠٤ مليون دينار «وتساوي ١٠٫٢٪ من اجمالي املوجودات»، 
ــجلت املوجودات احلكومية ارتفاعا، بلغت نسبته ٩٫٢٪، اي ما  وس
قيمته ٣٥٫٠٥ مليون دينار، عند مقارنتها بحجمها الذي كانت عليه 
في سبتمبر ٢٠٠٩، والبالغ ٣٨٣٫٠٥ مليون دينار «وتعادل نحو ٩٫٥٪ 
من اجمالي املوجودات». وقامت ادارة البنك بخفض حجم محفظة 
القروض والسلفيات بنسبة ٥٫٥٪، حيث تراجعت الى ٢١٢٣٫٩ مليون 
دينار «٥٠٫٩٪ من اجمالي املوجودات»، بعد ان كانت قد بلغت، في 
ــو ٢٢٤٦٫٩ مليون دينار «٥٤٫٨٪ من اجمالي  نهاية عام ٢٠٠٩، نح
املوجودات»، ولو قارنا حجم هذه احملفظة بنظيره الذي كان عليه، 
ــها من العام املاضي، سنرى انها قد حققت تراجعا  في الفترة نفس
اكبر، قاربت نسبته ٦٫٧٪، اذ كانت نحو ٢٢٧٦٫١ مليون دينار «٥٦٫٧٪ 

من اجمالي املوجودات». 

 أعلن مدير االستثمار املباشر 
في شركة أركان الكويت العقارية 
عبدالرحمن العلوش عن مشاركة 
العقار  فــــي معــــرض  الشــــركة 
الكويتي «ســــيتي  واالســــتثمار 
ســــكوير العقاري» الذي تنطلق 
أنشطته خالل الفترة من ٢٧ الى ٣٠ 
اجلاري، حتت رعاية وحضور نائب 
الوزراء للشؤون  رئيس مجلس 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
التنمية ووزير الدولة لشــــؤون 
اإلسكان الشيخ أحمد الفهد، ويضم 
املعرض ٢٥ شــــركة تتوزع على 
شركات العقار احمللي واخلليجي 
والعربي وعدد من البنوك، فضال 
عن الشركات التي تقدم خدماتها 

العقارية في األسواق اإلقليمية.
   وأوضــــح العلــــوش انه بعد 
الذي حققته الشركة في  النجاح 
تسويق وبيع كامل مشروع أركان 
في «اخليران ١» مبدينة املستقبل 
في مدينة صباح االحمد البحرية 
«لؤلؤة اخليران املرحلة الثانية»، 
الفتا الى ان ڤلل املشروع القت قبول 
واستحسان العمالء ملا متيزت به من 
اخلصوصية التامة والتملك احلر 
بوثيقة متلك ومراعاة متطلبات 
املجتمــــع الكويتي في تصميمات 
الڤلل. وأوضح ان الشركة قررت 
ومن خالل مشاركتها في معرض 
سيتي سكوير طرح مشروع أركان 
في اخليران ٢ بالتعاون مع بيت 
التمويل الكويتي (بيتك) من خالل 
اتفاقية تعاون يتم مبوجبها منح 
عمالء بيتك مميزات خاصة تتضمن: 
خصما فوريا بقيمة ١٠٠٠ دينار، 

وتركيب مطبخ من شركات معتمدة 
بقيمة ١٠٠٠ دينار، وتركيب شتر 

أوتوماتيك جلميع نوافذ الڤيال.
  وأكد ان ڤلــــل املرحلة الثانية 
تتميــــز مبســــاحات أرض وبناء 
أكبر، مشيرا الى ان الشركة قامت 
بتشطيب وتأثيث وتوصيل التيار 
الكهربائي إلحدى ڤلل املرحلة األولى 
وجتهيزها كنموذج عرض ميكن أن 
يطلع عمالء الشركة من خالله على 
مستوى التنفيذ الذي تقوم أركان 

الكويت بتقدميه لعمالئها.
  وتوقع العلوش استمرار حركة 
النشاط واإلقبال على مدينة صباح 
األحمد البحرية (مدينة املستقبل) 
ملا تتميز به من التخطيط اجليد 
التحتية املعدة بشــــكل  والبنية 
حديث ومتطور واإلطاللة البحرية 

جلميع أراضي املشروع.
  حيث يتوقع ان تكون املدينة 
جاهزة وكاملة املرافق من مدارس 
ومرافق صحيــــة وخدمية خالل 

السنوات املقبلة.
  ومــــن جانبه، قــــال مدير عام 
مجموعة املسار لتنظيم املعارض 
واملؤمترات سعود مراد ان مشاركة 
العقارية  الكويت  أركان  شــــركة 
باملعــــرض متثل قيمــــة مضافة 
انها  الوطني حيــــث  لالقتصــــاد 
تسوق في «سيتي سكوير» مشروع 
اخليران ٢ الواقع ضمن مشروع 
مدينة صباح االحمد البحرية، الذي 
يعتمد على أحدث ما توصل إليه 
العلم احلديث في مجال إنشاء املدن 
من حيث التخطيط واالجناز لكل 
التحتية واملرافق  البنية  خدمات 

واخلدمات على أعلى مستوى.
  وذكــــر ان مشــــروع مدينــــة 
صبــــاح األحمــــد البحرية يضم 
قنوات وممرات مائية ليصل طول 
الشواطئ املستحدثة في املشروع 
٨٤ كيلومترا طوليا، كما مت بناء 
وإقامــــة حواجز وكاســــر أمواج 
بامتداد خط الشــــاطئ في املدينة 

ملنع اجنراف الساحل الرملي مع 
تعاقب موجات املد واجلزر وهو ما 
يعتبر أحد رموز املشروع البارزة، 
إلى جانب توافر هيكل بطول ١٫٢ 
كيلومتر ككاســــر لألمواج يحمي 
املشروع مستخدمة وحدات حماية 
خرسانية مصممة خصيصا لضمان 
أقصى درجــــة من الكفاءة كما أن 
املشــــروع يعتبر صديقا للبيئة. 
وأشار إلى أن مشروع مدينة صباح 
األحمد البحرية يضم محطة فريدة 
لتنقيــــة مياه الصــــرف الصحي 
وتستوعب هذه احملطة حاليا أكثر 
من ١٥ ألف نســــمة وحني يكتمل 
استخدامها بالكامل ستستوعب 
أكثر من ٤٥ ألف نســــمة، كما مت 
إجراء دراسات مكثفة حتت إشراف 
فنيني عامليني متخصصني في علم 
البيولوجيا من أجل حتسني درجة 
حتمــــل التربة حتى عمق ٦ أمتار 
وذلك عن طريق الدمك والضغط 
الديناميكي للتربـة. وأشــــار إلى 

ان البنية التحتية واخلدمات في 
مدينــــة صباح األحمــــد البحرية 
جعلــــت منها صورة مســــتهدفة 
للكويت في املستقبل حيث يتمتع 
املشــــروع مببنى للبريد والبرق 
والهاتف خلدمة املدينة مع جتهيز 
املدينــــة بأحدث متديدات األلياف 
التي ســــتوفر بدورها  البصرية 
مســــاكن ومكاتب مزودة بكل ما 
توصلت إليه ثورة املعلومات من 
إنترنت واتصاالت لنقل املعلومات 
بسرعة فائقة، اضافة الى الترفيه 
التلفزيوني فائق الوضوح، وهي 
املرة االولى التي تســــتخدم فيها 
الكويت األلياف البصرية (الفايبر 
اوبتيك) من املقسم الى كل قسيمة، 
إذ مت إجناز كامل أعمال الشــــبكة 
للفترتني (A٢-A١) وجار استكمال 
 (A٣) أعمال الشبكة للفترة الثالثة
ليصل بذلك طول الشبكة املنجزة 
الى ٥٤١٥٠٠ متر طولي من كيبالت 

األلياف البصرية. 

الزمالء  الكثير من   رغب 
والقراء في العودة ألسلوبي 
سابقا في السلة وهو التعليق 
على األحــــداث االقتصادية 
اإلدارية بشــــكل  والقرارات 
موجز وفاعــــل، فقررت أن 
أكتب محطات إدارية كل شهر 

مرة حتقيقا لهذا الهدف:

  ١ ـ إدارة األزمات ومحطة 
بوشهر النووية

  ما سمعناه من تعليقات 
وتصاريــــح حكومية حول 
يثيــــر  بوشــــهر  محطــــة 
أننا  االســــتغراب وأهمهــــا 

حصلنا على تطمينات إيرانيةـ  روســــية بأن 
املفاعل تطبيقاته ســــلمية وان التكنولوجيا 
املســــتخدمة فيه على اعلى مستوى ويراعي 
املعايير الدولية للسالمة، وهذه التصريحات 
تعيد للذهن املوقــــف الكويتي من الغزو من 
تطمينات عربية أن صدام لن يغزو الكويت.

  فنحن لألسف لم نستفد من الدرس، فوجود 
محطة بوشهر بالقرب من سواحلنا الشمالية 
أكبر خطر علينا واملفروض أن نتعامل معها 
بأسلوب إدارة األزمات، وهي دراسة األزمة قبل 
وقوعها ووضع احللول املناسبة لها، فأسئلة 
مثل: هل إسرائيل ستستأذن الكويت عند ضربها 
لهــــذا املفاعل؟ طبعا ال، وفي حالة حدوث هذا 
القصف هل ســــتنفعنا حبــــوب الصحة التي 
أعدتها لهذه املشــــكلة؟ «تصريح الصحة كان 
مثارا للسخرية من املتخصصني بها املجال»، 
طبعا ال ألن اإلشعاعات النووية الصادرة من هذا 
االنفجار لن تصدها ستة حوائط فوالذية، ماذا 
سنفعل حينئذ؟ هل سننتظر موت الكويتيني 
البطيء؟ أم نضع خطة لإلخالء من الكويت، 
أو بناء مالجئ مضادة لألشــــعة النووية، أم 
ماذا؟ واالحتمال اآلخــــر ماذا يحدث في حالة 
عدم تعرض احملطة للقصف وحدوث خطأ فني 
كون إيران جديدة في هذا املجال، والروس لهم 
جتارب باألخطاء مثل تشرنوبل، املفروض طبعا 
وضع فريق متخصص ملعاجلة هذه األزمة من 
العلماء سواء من خارج الكويت أو من داخلها 
لوضع احللول في حالة حدوث األزمة، ولنبتعد 

عن أسلوب «الهون أبرك ما يكون».

  ٢ ـ عصر احتكار البحر يجب أن ينتهي

  نحن نعاني من احتكار البحر في الكويت 
منذ أكثر من خمســــني عامــــا، فأجمل األماكن 
للســــباحة في الكويت مثل اخليران وبنيدر 
وميناء عبداهللا والزور لألســــف محتكرة من 
فئة قليلة في الكويت ال تتعدى ٠٫٥٪ من سكان 
الكويت، ومتنع الناس من الســــباحة في هذه 
األماكن اجلميلة على الرغم من أن قانون البلدية 
يفرض وجود ممرات إلى البحر ليستفيد منه 
اجلميع، مجموعة مــــن «اجلبرات» والبيوت 

املتناثرة تشوه وجه الكويت.
  وهذا طبعا ال يحدث إال في الكويت، وزيارة 
بســــيطة إلى الدول املجاورة جند هناك املدن 
البحرية اجلميلة والرائعة متاحة للجميع، مثل 
النخلة في دبي، وشواطئ اخلبر وغيرها، وفي 
زيارة لــــي إلى لؤلؤة اخليران وجدتها مدينة 
وال أروع، لكن يعيبها ارتفاع األســــعار وعدم 
وجود شواطئ عامة فيها، وأرى أن نقوم باتباع 
األسلوب نفسه على باقي شواطئ الكويت لكن 
بشرط وضع الشواطئ العامة ضمن هذه املدن 
وفتح املجال للجميع لالستفادة من البحر ونعيد 
للكويت وجهها احلضاري واإلنساني مرة أخرى 

من خالل القضاء على احتكار البحر.

  ٣ ـ فلنحارب الفساد من خالل حماية 
المستهلك

  في العام ١٩٨٦ كنت مديرا ملكتب الشكاوى 
وخدمة املواطن فــــي بلدية الكويت، وجاءتنا 

شــــكوى أن مراقب األغذية 
يقبــــض األمــــوال وميــــرر 
األغذية الفاســــدة، ووصلنا 
اخلبــــر للوزيــــر أبوهيثم ـ 
عبدالرحمن الغنيم ـ بدوره 
اتصــــل بالداخليــــة وأعدوا 
كمينا ومت واحلمد هللا ضبطه 
أبا  باجلرم املشــــهود، لكن 
هيثم حفظــــه اهللا لم يكمل 
مسيرته في البلدية ويبدو 
أن هنــــاك طابورا من نفس 
شــــاكلة هذا املراقب ينتظر 
الدور ليأخذ مثل هذا املنصب، 
واليوم أمام فضيحة اللحوم 
الفاسدة واستمرار هذا املكان 
ألكثر من ٢٩ سنة في الفساد وإدخال األطعمة 
الفاســــدة للكويت من دون رقيب أو حسيب 
يجعلنا نطالب بإعادة التفكير بصورة صحيحة 
فالفســــاد ال يقضى عليــــه وال يحارب إال من 
خالل اجلهود الشعبية، ففي الواليات املتحدة 
منذ قامت إحدى الشركات األميركية العمالقة 
لصناعة السيارات بصناعة سيارة سيئة ألنها 
إذا اصطدمت مــــن اخللف تنفجر وميوت من 
فيها، ومع تعدد احلوادث وعدم قدرة األجهزة 
الرسمية على مقاومة هذه الشركة العمالقة، 
نشأت حركة شعبية بقيادة رالف نادر حملاربة 
هذه الشــــركة وجنحت هذه الشركة الشعبية 
بامتياز وسميت حركة حماية املستهلك، واليوم 
احتاد املستهلكني يضم ٥ ماليني عضو، ولديه 
مختبرات تقوم باختبار ومعاينة ١٥٠٠ سلعة 
وإن كان هناك ضرر على املستهلكني تقوم برفع 
قضايا وتنشــــر في مجلة جلميع املستهلكني 
بعدم شراء السلعة ووضع تقارير عنها، وبهذا 
ارتفع مســــتوى اجلودة للمنتجات األميركية 
من خالل الرقابة الشــــعبية، فما نحن بحاجة 
إليه هو حركة شعبية حلماية املستهلك وبطل 
إصالحي كويتي مثــــل رالف نادر يقوم بهذه 
احلركة، وأال نقوم بانتظار املوت حتى نحارب 
هذا الفساد وهذه الشــــركات في إدخال املواد 

الفاسدة في الكويت؟

  ٤ ـ ليش نبيع شركات الكويت الناجحة

  بعد أن قامت تاتشر بخصخصة الشركات 
البريطانية وطرح أسهم شركة برتيش بتروليم 
للبيع قامت الكويت بشراء حصة أكثر من ٢٠٪ 
من أسهم الشــــركة فقامت القيامة ولم تقعد 
لشراء هذه النسبة من األسهم، وعندها طلبت 
بريطانيا من الكويت تخفيض النسبة ألقل من 
٨٪، هذه احلادثة تذكرني ببيع الشركات الوطنية 
الكبيرة بالكويت بأرخص األسعار للمستثمرين 
الوطنية وحاليا  اخلارجيني مثل: االتصاالت 
شركة زين، كبرى الشركات الكويتية والتي 
تســــيطر على حجم ٢٥٪ من تعامالت سوق 
الكويت لــــألوراق املالية وتعتبر ممثال رائعا 

للكويت على مستوى العالم.
  وهذا ال يعني أننا ضد االستثمار األجنبي 
ولكن املستثمر األجنبي املفروض أن يعطينا 
إضافة ويطور خدمات وصناعات محددة في 
البلد مثل صناعــــة البتروكيماويات وإدخال 
تكنولوجيا جديدة وبناء محطات ومصانع وفتح 
فروع لشركات خدمات مالية كبرى لالستفادة 
ولنا خير مثل في شراكتنا مع الداو في شركة 
إيكويت والتي أخذنــــا التكنولوجيا احلديثة 
منها في صناعة البتروكيماويات ونحن قدمنا 
املواد األولية واآلن بعد شراكة عشرين عاما 
نحن مستفيدون ١٠ مليارات أرباح، فمبدأ بيع 
الشركات الكبرى والناجحة سلفا بعد بناء لها 
ألكثر من خمسة وعشرين عاما مبدأ مرفوض 
ويتطلــــب تدخل احلكومة الفــــوري ملنع بيع 
مثل هذه الشركات وبسبب أن مستثمرا محليا 

يريد البيع.
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 السلة االقتصادية 

 محطات إدارية

 يقام برعاية وحضور الشيخ أحمد الفهد وتنظمه «المسار» وينطلق ٢٧ الجاري 

 «أركان» تطرح مشروع «الخيران ٢» بالتعاون
  مع «بيتك» في معرض «سيتي سكوير العقاري»

 للسنة المالية ٢٠١٠/ ٢٠١١ وبنسبة ارتفاع بلغت ٢١٫١٪

 الشال: ٩٫٩ مليارات دينار إجمالي
  قيمة اإليرادات المحصلة بالكويت خالل ٦ شهور

 كشف تقرير شركة 
لالستشارات  الشال 
االقتصادية األسبوعي 
عــــن ارتفاع نســــبة اإليرادات 
احملصلة بالكويت خالل ٦ شهور 
من السنة املالية احلالية ٢٠١٠/ 
٢٠١١ لتبلــــغ جملــــة اإليرادات 
احملصلة، نحو ٩٫٩٤٩ مليارات 
دينار أو أعلى مبا نسبته ٢٫٤٪ 
عن جملــــة اإليــــرادات املقدرة 
للســــنة املالية احلالية بكاملها 
والبالغة نحــــو ٩٫٧١٩ مليارات 
دينار وبارتفاع ملحوظ قاربت 
نسبته ٢١٫١٪ عن مستوى جملة 
االيرادات احملصلة خالل الفترة 
نفسها من السنة املالية املاضية 
٢٠٠٩/ ٢٠١٠ والبالغة نحو ٨٫٢١٥٥ 

مليارات دينار.
  وفي تفاصيل تقرير املتابعة 
الشهري حلسابات اإلدارة املالية 
للدولة جاءت االيرادات النفطية 
الفعلية، حتى ٢٠١٠/٩/٣٠، بنحو 
٩٫٣٧١٥ مليارات دينار أو أعلى 
مبا نسبته ٨٫٨٪ عن االيرادات 
النفطية املقدرة، للسنة املالية 
احلاليـــة، بالكامـــل، والبالغة 

نحو ٨٫٦١٦٦ مليارات دينار وما 
نسبته ٩٤٫٢٪ من جملة االيرادات 
احملصلة، وذلك لزيادة أسعار 
برميل النفط وما حتصل، من 
اإليرادات النفطية، خالل ٦ شهور 
من السنة املالية احلالية، كان 
أعلى بنحو ١٫٦٢٧٢ مليار دينار، 
أي ما نسبته ٢١٪، عن مستوى 
مثيله، خالل الفترة نفسها من 

السنة املالية الفائتة.
  ومت حتصيـــل مـــا قيمته 
٥٧٧٫٥٢٦ مليون دينار ايرادات 
غير نفطية، خالل الفترة نفسها، 
ومبعدل شـــهري بلغ ٩٦٫٢٥٤ 
مليون دينار بينما كان املقدر في 
املوازنة، للسنة املالية احلالية، 
بكاملها، نحو ١٫١٠٣ مليار دنيار 
أي ان احملقق ســـيكون أعلى 
املالية، بكاملها، بنحو  للسنة 
٥٢ مليون دينار عن ذلك املقدر، 
اذا افترضنا استمرار مستوى 
االيـــرادات باملعدل الشـــهري 

املذكور نفسه.
  وكانت اعتمادات املصروفات، 
للسنة املالية احلالية، قد قدرت 
بنحـــو ١٦٫٣١٠ مليـــار دينار 

وصرف فعليا – طبقا للنشرة 
– حتى ٢٠١٠/٩/٣٠ نحو ٤٫٥١٩٣ 
مليارات دينار، مبعدل شهري 
للمصروفات بلغ ٧٥٣٫٢١٧ مليون 
دينار لكننا ننصح بعدم االعتداد 
بهذا الرقم، ألن هناك مصروفات 
أصبحت مســـتحقة، لكنها لم 

تصرف، فعال.
  كمـــا ان اإلنفاق في أشـــهر 
الســـنة املاليـــة األخيرة أعلى 
من أشـــهرها األولى، ورغم ان 
النشـــرة تذهب الـــى خالصة 
مؤداها ان فائض املوازنة، في 
نهاية الشهور الستة األولى من 
السنة املالية احلالية بلغ ٥٫٤٢٩٧ 
مليارات دينار، اال اننا نرغب في 
نشره دون النصح باعتماده، اذ 
نعتقد ان رقم الفائض الفعلي 
للموازنـــة، في هذه الشـــهور 
الرقم  الستة، سيكون أقل من 
الشـــهري  املنشـــور، فاملعدل 
لإلنفاق سيكون تصاعديا، مبا 
يعمل على تقليص الفائض، كلما 
تقدمنا في شهور السنة املالية، 
وتوقع ان يكون أقل مع صدور 

احلساب اخلتامي. 

 ٢٠٩٫١ ماليين دينار إجمالي قيمة بيوع 
العقود والوكاالت حتى نهاية أكتوبر الماضي 

 بنسبة ارتفاع بلغت ١٦٫٩٪ مقارنة بسبتمبر الماضي 

 أشارت آخر البيانات الصادرة عن وزارة العدل 
ـ ادارة التسجيل العقاري والتوثيق لشهر اكتوبر 
٢٠٠٩ ـ وتغطـــي تداوالت حتى ٢٨ اكتوبر املاضي 
محســـوبة على أساس شهري، الى ان جملة قيمة 
بيوع العقود والوكاالت بلغت نحو ٢٠٩٫١ ماليني 
دينـــار، أي انها ارتفعت بنســـبة ملحوظة قاربت 
٣١٫٧٪، مقارنة مبثيلتها في الشهر نفسه من العام 
املاضي، وبنســـبة ارتفاع قاربـــت ١٦٫٩٪، مقارنة 
مبثيلتها في شهر سبتمبر الفائت، حني بلغت نحو 
١٧٨٫٨ مليون دينار، وشهر اكتوبر هو ثالث اعلى 
قيمة حققتها التداوالت خالل هذا العام بعد شهري 
مايو ومارس، علـــى التوالي. وفي قراءة إلجمالي 
تداوالت عام ٢٠١٠ ـ حتى نهاية شهر اكتوبر ٢٠١٠ 
ـ جند أن جملة قيمة بيوع العقود والوكاالت بلغت 

نحو ١٨٢٠٫٧ مليون دينار.
  وبلغ نصيب السكن اخلاص، عقودا ووكاالت، من 
االجمالي نحو ٥٥٫٢٪ فيما بلغ نصيب االستثماري 
نحو ٣٣٫٩٪، ونصيب التجاري ١٠٫٥٪ اما نصيب 
املخازن فقد بلغ نحو ٠٫٤٪ ومقارنة باجمالي عام 
٢٠٠٩ بلغ نصيب السكن اخلاص، عقودا ووكاالت، 
من االجمالي نحو ٤٣٫٧٪، ونصيب االستثماري نحو 
٣٧٫٩٪، ونصيب التجـــاري نحو ١٨٪، أما نصيب 

املخازن فقد بلغ مستواه ذاته أو نحو ٠٫٤٪.

  وعند مقارنة معدل قيمة الصفقة، خالل الفترة 
املاضية من عام ٢٠١٠، مبستوى معدل قيمة الصفقة 
في عام ٢٠٠٩، نالحظ انخفاض معدل قيمة الصفقة 
الواحدة، حيث بلغ هذا املعدل نحو ٢٩٥٫٦ ألف دينار، 
مقارنة مبـــا قيمته ٣٦٠ ألف دينار، في عام ٢٠٠٩، 
وكان ثاني أعلى معدل قيمة بيوع للصفقات العقارية 
منذ عام ١٩٩٥، أي انه انخفض فيما مضى من العام 
احلالي بنسبة ملحوظة بلغت ١٧٫٩٪، تقريبا. وقد 
انخفض معدل قيمة بيوع الصفقات العقارية ملكونات 
قطاع املخازن بنســـبة بلغت ٣٩٫٦٪، تاله النشاط 
االستثماري، بنسبة تراجع بلغت نحو ١٧٫٢٪، تاله 
قطاع الســـكن اخلاص بانخفاض بنحو ١٫٧٪، ثم 

القطاع التجاري بنسبة تراجع بلغت ١٫٦٪.
  وإذا افترضنا اســـتمرار سيولة السوق، خالل 
الشهرين املتبقيني من السنة احلالية، عند املستوى 
ذاته، فستبلغ قيمة تداوالت السوقـ  عقودا ووكاالت 
ـ نحو ٢١٨٤٫٨ مليون دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 
٣٠٦٫٩ ماليني دينار، ومبا نسبته ١٦٫٣٪، عند مثيلتها 
احملققة لعام ٢٠٠٩. ومع ارتفاع السيولة، قد يتبوأ 
عام ٢٠١٠ املرتبة الثامنة في قيمة التداوالت العقارية 
القياسية االســـمية منذ عام ١٩٩٥، بعد أعلى قيم 
حققها الســـوق العقاري، خالل السنوات ٢٠٠٢ - 

٢٠٠٨ وعام ١٩٩٦.

 تقرير 
 مخصصات «برقان»  وراء تراجع

  نتائجه المالية خالل ٩ أشهر 

 «اتصاالت» توقع اتفاقية في أفغانستان
 وقعت اتصاالت أفغانستان، اململوكة بالكامل 
لشركة اتصاالت اإلماراتية اتفاقية مع هيئة تنظيم 
االتصاالت في أفغانستان لبناء ٢٣ محطة تغطية 
(بي.تي.اس) لتوفير خدمـــات االتصاالت في ١٧ 

منطقة ريفية في ٩ واليات أفغانية.
  وقد وقع االتفاقية كل من رئيس هيئة تنظيم 
أفغانســـتان م.وكيل شـــيرغول  االتصاالت في 
والرئيس التنفيذي التصاالت أفغانستان سعيد 
الهاملي، بحضور نائب وزير االتصاالت وتقنية 
املعلومات للشؤون الفنية باريالي حسام ونائب 
وزير االتصاالت وتقنية املعلومات للشؤون اإلدارية 
سادات حسام وعدد من أعضاء مجلس إدارة هيئة 

تنظيم االتصاالت واملسؤولني من الوزارة.
  وبهذه املناسبة، قال الرئيس التنفيذي التصاالت 
أفغانســـتان سعيد الهاملي: «نهدف الى ان نكون 

االختيار األول لسكان أفغانستان من حيث اخلدمات 
وجودتها، ونحن نسير قدما نحو إيصال خدماتنا 
جلميع أرجاء أفغانســـتان، كمـــا أن إبرامنا هذه 
االتفاقية يعد ترجمة اللتزامنا جتاه أفغانستان 
بتوفيـــر خدمات االتصاالت للقاطنني في األماكن 
النائية ونحن على ثقة بأننا بالتعاون مع هيئة 
تنظيم االتصاالت في أفغانستان ووزارة االتصاالت 
وتقنية املعلومات سنتمكن من حتقيق التغيير 
اإليجابي في حياة األشخاص املتواجدين في هذه 
املناطق وحتقيق مزيد مـــن التنمية االجتماعية 

فيها».
  وأضاف: «سنســـتمر في احملافظة على موقع 
ريادي في قطاع االتصاالت األفغاني وفي التوسع في 
شبكاتنا وبنيتنا التحتية من أجل توفير مجموعة 

كبيرة من اخلدمات لعمالئنا في أفغانستان». 


