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 قال العضو املنتدب والرئيس 
التنفيذي لشــــركة غزال للتأمني 
الشــــركة  ان  توفيــــق  داوود 
اســــتطاعت أن حتقــــق أرباحــــا 
معقولة ومتوازنة مع اإليرادات 
التشغيلية واالستثمارية خالل 
الربع الثالث من العام احلالي، على 
الرغم مــــن األزمة املالية العاملية 
التي أطاحت بشركات كبرى في 
مختلف القطاعات االقتصادية في 
كثير مــــن دول العالم، والكويت 
ليست استثناء، مشيرا إلى ان ذلك 
االجناز يرجع إلى األداء التشغيلي 
الناجح مما يعد تأكيدا للخبرات 

الطويلة التي يتمتــــع بها اجلهازان اإلداري والفني 
في الشركة. وأشار الى ان الشركة متكنت من جتديد 
عدة عقود في مجال إعادة التأمني مع كبريات شركات 
إعــــادة التأمني العاملية في اململكــــة املتحدة وأملانيا 
االحتادية وسويسرا وغيرها، «لتعكس هذه اإلجنازات 
السمعة الطيبة التي تتمتع بها وسط شركات التأمني 
الكويتية». وأضاف توفيق في تصريح صحافي أن 
قبول هذه الشــــركات العاملية جتديد اتفاقياتها مع 
شركة غزال للتأمني يعتبر مؤشرا إيجابيا ملا تتمتع 
به الشــــركة من إمكانات ولتواصل هذه املؤسسات 

التعاون  العاملية تعهداتهــــا في 
لتقدمي أفضل اخلدمات التأمينية 
لعمالء «غــــزال» خارج الكويت. 
وأوضح توفيق أن فريق عمل من 
شركة غزال قام مؤخرا بزيارة عمل 
ناجحة في اخلارج، تخللها إبرام 
عقود وجتديد اتفاقيات ومذكرات 
تفاهم فاقت قيمتها اإلجمالية ١٠٠ 
مليون دوالر (٣٠ مليون دينار)، 
كجزء من اتفاقات متفرقة أخرى 
ضخمة تتالءم مع قدرات شركة 
غزال للتأمني التي استطاعت أن 
ترســــخ أقدامها في بعض الدول 
األوروبية خــــالل فترة وجيزة. 
وبّني أن الفريق جنح فــــي تغيير نظرة هذه الدول 
حول أوضاع قطاع التأمــــني في الكويت، وذلك من 
خالل تقدمي عروض مفصلة حول األداء التشغيلي 
لشــــركة غزال خالل ســــنتها األولى، باإلضافة إلى 
ملخص حتليلي ألوضاع قطاع التأمني والقطاعات 
األخرى التي تشكل عصب االقتصاد الكويتي بشكل 
عام. وأشار إلى أن مؤسسي شركة غزال اتفقوا على 
اســــتراتيجية واضحة املعالم منذ اليوم األول من 
والدتها اشــــتملت على التوجه نحو العاملية ليس 

فقط من أجل احلصول على الدعم العاملي. 

 نكمــــل في هــــذا املقال 
املقترحة  اخلامتة احللول 
العادة اختراع البلدية آملني 
ان جتد آذانا صاغية لدى 
حكومتنا الغراء ومجلسنا 

العزيز.
  3) الـخـصـخـصــــــــة: 
اخلصخصة كمفهوم إداري 
حديث أصبح من أســــس 
تقدمي اخلدمات العامة في 
دول العالم أجمع والبلدية 
يجب أن تتوجه لهذا االجتاه 
من أجــــل إعطــــاء القطاع 
اخلــــاص دوره في تقدمي 

خدمات ذات جودة للعمل البلدي، ومن أمثلة 
ذلك إعطاء املكاتب الهندسية املعتمدة واملهنية 
وذات السمعة العالية احلق في إصدار رخص 
البناء. وسبق أن قام مجلس الوزراء مع مجلس 
اخلدمة املدنية بدراســــة هذه املعاملة ووضع 
تصوراتها ونرجو أن تكون البلدية قد بدأت 
في ذلك، وهذا أيضا ينطبق على إدارة املساحة 
وبعض خدماتها، وعموما ميكن للبلدية تشكيل 
فرق عمل حتدد اخلدمات التي ميكن إعطاؤها 
للقطاع اخلــــاص لتنفيذها، وهذا يجعل دور 
اجلهــــاز التنفيذي في البلديــــة يتوجه نحو 
العمل االستراتيجي والتخطيط بشكل فاعل، 
وأيضــــا يعزز من قدرة اجلهاز على التوجيه 

والرقابة. 
  4) االستقاللية: من األهمية مبكان أن تأخذ 
البلدية استقالليتها اإلدارية واملالية عن اجلهاز 
احلكومي كحاله في جميع دول العالم، فالبلدية 
حتتاج إلى كفاءات فنيــــة وإدارية وقانونية 
وهذا ال يكون إال من رواتب مجزية قائمة على 
التوصيف الوظيفي والتقييم والذي يربط ما 
بني األجر واملسؤوليات والواجبات املطلوب 
تأديتها، وأيضا االستقاللية تبعد اجلهاز البلدي 
عن الروتني والبيروقراطية احلكومية والتي 
تكون البلدية بحاجة لها ألداء دورها اإلداري 
املتميز، ولرعاية اإلبــــداع والتميز في أدائها 

اإلداري وللعاملني في جهازها.
  5) إدارة مشاريع (اإليراد بدال من اإلنفاق): 
 Cost BeneÛt Analysis إدارة املشاريع القائمة على
مهمة إلدارة العمــــل البلدي فالبد من تطبيق 
هذا املفهــــوم إلزالة عبء ميزانية البلدية من 
احلكومة وتطوير وتنمية اإليرادات في البلدية، 
فالبلديات في دول العالــــم هي مصدر إيراد 
للحكومات وللمشاريع البلدية وليست مصدر 
إنفاق وحتميل املال العام عبء اإلنفاق، فالبلدية 
لديها مصادر ال حتصر في تنمية إيراداتها من 
خالل الرسوم على اخلدمات البلدية، وإيرادات 
اإلعالنات، والشــــراكة مع القطاع اخلاص في 
املشــــاريع التنموية وغيرها من األفكار التي 
البلدية اســــتقالليتها  ميمكن تطبيقها ألخذ 

املالية. 
  6) إعطاء البلدية دورا اقتصاديا أكبر: وذلك 
من خالل إشراكها في بناء إستراتيجية وخطط 
الدولة االقتصادية ومن خالل إنشــــاء إدارة 
متخصصــــة للدور االقتصــــادي في البلدية، 
واالســــتعانة بالــــدور االستشــــارية لوضع 

إستراتيجية لدور البلدية 
االقتصاديــــة ودورها في 

التنمية.
  7) بنــــاء نظــــام فاعل 
للقيادات: مهمــــا وضعنا 
من أنظمــــة إدارية وفنية 
فاعلة فبدون وجود قيادة 
القــــدرة علــــى قيادة  لها 
هــــذه األنظمــــة وحتقيق 
أهدافنا، فســــيكون عملنا 
هباء وحيادة عن حتقيق 
أهــــداف أنظمتنا احلديثة 
بسبب ضعف القيادة وعدم 
امتالكها للقدرات اإلدارية 
الفاعلة بسبب تعيينها بناء على أسس سياسية 
أو قبلية أو عائلية، وهذا النظام يقتل العمل 
اإلداري كما يحدث مع أنظمتنا اإلدارية احلالية 
فاالجتاه احلديث في تعيني القيادات يكون من 
خالل نظام واضح يحدد مدى مهارات القيادي 
وخبراته وقدرته على رسم اإلستراتيجيات 
وتنفيذها، وقدرته على إدارة األزمات، وقدرته 
على بناء رؤية لتطوير اخلدمات وقدرته على 
التطور الذاتي والفني واإلداري، وأيضا نظام 
القيادات يقوم على تدريب الصفوف الثانية على 
املهارات القيادية، وأيضا هذا النظام يحاسب 
القيادي على النتائج احملققة وليس على مدى 
التزامه بتوجيهــــات اإلدارة العليا، فيجب أن 
يكون للبلدية نظام واضح لتعيني القيادات 

وتدريبها والرقابة على إدارتها.
  8) بلديــــة مهمات: أي االبتعاد عن التوجه 
البيروقراطي والتركيز على النتائج من خالل 
بناء خطط سنوية وكل خمس سنوات واضحة 
والعمل على حتقيقها فالبلدية يجب أن تكون 
مهماتها واضحة من خالل االســــتراتيجيات 
واخلطط والبرامــــج، لتوجيه العمل اإلداري 
وإبعاده عن شــــبح البيروقراطية والروتني 

اليومي.
  9) بلديــــة موجهه للمواطن (العميل): مع 
اجتاه املنظمات احلكومية للعمل وفق النظم 
اإلدارية احلديثة والتي تدعو بدرجة أساسية 
لتوجيه اخلدمات إلرضاء العمالء، فالبلدية يجب 
أن توجه خدماتها خلدمة املواطنني وأصحاب 
األعمال واملنظمات احلكومية وأن تعمل على 
إرضائهم وحتقيق احتياجاتهم ورغباتهم، وهذا 
ال يتأتى إال من خالل استخدام نظم إدارية حديثة 
 Total Quality مثل تطبيق نظام اجلودة الشاملة
Management وأيضــــا تطبيق أنظمة اجلودة 
احلديثة املتمثلة في األيزو احلكومي، وأيضا 
بناء وحدات متخصصــــة لتطوير اخلدمات، 
ووحدات متخصصة للشــــكاوى للعمل على 
استقبال الشكاوى وحلها واستخدام معلومات 
الشكاوى في تطوير اخلدمات.  ختاما هذه بعض 
املفاهيم احلديثة في إعادة االختراع وهي اليوم 
أكبر من ذلك بكثير بسبب تطور تطبيق مثل 
هذه املفاهيم، ولقد أعطينا بعض املفاهيم في 
مقالتنا هذه سعيا إلقرار الفكر اإلداري البلدي 
وسعيا لتطوير البلدية الغراء لتطوير دورها 

اإلداري في تنمية بلدنا وتطوره.
 qualitykw60@hotmail.com  

 السلة االقتصادية

  إعادة اختراع البلدية (٣ – ٣) 

 بقلم: د. وليد عبد الوهاب الحداد

 داوود توفيق

 ارتفاع ايرادات النفط الكويتي في شهري اكتوبر ونوفمبر 

 توفيق: «غزال للتأمين» تجدد اتفاقات
  بـ ١٠٠ مليون دوالر مع شركات تأمين عالمية

 «سيرفس هيرو»: المستهلكون راضون
  عن مستوى الخدمات ذات الطابع الترفيهي

 أظهر تقريـــر اقتصادي متخصص صادر عن 
سيرفس هيرو بشأن تقييم املستهلكني للخدمات 
التي تقدمها لهم الشركات نقاط قوة وأخرى ضعف 

في اخلدمات املقدمة من ١٥ قطاعا مختلفا.
  واعتمـــدت نتائج التقرير الذي أعده مؤشـــر 
سيرفس هيرو للمرة األولى في الكويت والشرق 
االوسط على استفتاء أقيم على امتداد شهر أكتوبر 
املاضي شـــمل ٨٧٠٠ صوت من املســـتهلكني في 
الكويت والذين قدموا آراءهم عن مستوى اخلدمات 

واملنتجات التي تقدمها الشركات.
  وكشـــف التقرير ان املستهلكني كانوا راضني 

إزاء مستوى اخلدمات التي يحصلون عليها في 
القطاعات التي تقدم خدمات ذات طابع ترفيهي، 
خصوصا تلك املقدمة في املقاهي واملطاعم السيما 

الفاخرة منها.
  وقام مؤشر «ســـيرفس هيرو» أيضا بقياس 
توقعات املستهلك بشأن خدمة معينة قبل جتربتها 
وأظهرت املقارنة بني مؤشر توقعات املستهلك من 
خدمة ومؤشر رضاه من ذات اخلدمة ان توقعاته 
من مستوى اخلدمات املقدمة في املقاهي واملطاعم، 
السيما الفاخرة كانت على مستوى اخلدمة التي 

حصلوا عليها. 

 «الشال»: توقعات بارتفاع إجمالي قيمة اإليرادات النفطية
  للسنة المالية الحالية إلى ١٩٫٥ مليار دينار 

 زيادة اإلنفاق االستثماري في الموازنة العامة
  بنحو ٦٧٫٤٪ و٣١٫٦٪ في الربعين األول والثاني

 ٤٫٥٪ نسبة ارتفاع مؤشر العائد على حقوق مساهمي «التجاري»

 حول مالمح التقرير نصف السنوي 
عن خطــــة التنمية فقد جاء في التقرير 
انه من حق القائمني على خطة التنمية 
االنتظار حتى نشر التقرير املرحلي نصف 
السنوي، بكامله، للتعليق على محتواه، 
ولكن، ال يبدو مطمئنا ما نشر من مالمح 
موجزة حول محتواه ذكرت في مؤمتر 
صحافي لهم، ونأمل أن تكون التفاصيل 
أفضل. فالتركيز أو صلب الرسالة كان في 
مؤشرين اثنني، األول هو عدد املشروعات 
التي وقعت عقودها، وهي ٢٢٤ مشروعا 
او نحو ٣٠٫١٥٪ من نحو ٧٤٣ مشروعا، 
دخلت مرحلــــة العمل، أو نحو ٢٥٫٣٤٪ 
من مشــــروعات اخلطة حتى عام ٢٠١٤ 
البالغة نحو ٨٨٤ مشــــروعا. اما الثاني 
فهو قيمة تلك العقود، وانعكس ذلك على 
زيادة االنفاق االســــتثماري في املوازنة 
بنحو ٦٧٫٤٪ و٣١٫٦٪ في الربعني األول 
والثانــــي، على التوالي، للســــنة املالية 
احلالية ٢٠١١/٢٠١٠ مقارنة بنفس الربعني 
في السنة املالية الفائتة، منها توقيع عقود 
٣٥ مشــــروعا بوزارة االشغال، وحدها، 
بنحو ٦٠٠ مليون دينار. وذكر التقرير ان 
كل ما تقدم استطاعت الكويت أن تنجز 
أكثر منه ما بني منتصف ســــبعينيات 
القــــرن الفائت وبدايــــة ثمانينياته، إذا 
قيست باألسعار احلقيقية وحجم البلد 
في ذلك احلني، وكانت نتائجه مزيدا من 
االختالالت الهيكلية، فالصرف ليس غاية 
وإمنا وســــيلة فقط، وما لم يتم شرحه 
تفصيال، والبد من انتظار قراءة التقرير 
التفصيلي، هو كيف سيؤدي االنفاق على 
هذه املشروعات الى خفض تدريجي للدور 
احلكومي في االقتصاد ـ هيكل اإلنتاج – 
والدور احلكومي املهيمن في سوق عمل 
الكويتيني، ودور النفط ـ احلكومة ـ في 
متويل املاليــــة العامة، وتعديل تركيبة 
الســــكان، وتلك االختالالت، تتعارض، 
التنمية املســــتدامة.  مبدئيا مع مفهوم 
ونرجو أن يستعني فريق العمل املشرف 

على نفاذ اخلطة بنســــخ تقارير برامج 
وسياسات التحفيز ما بني الواليات املتحدة 
والصني واليابان، وخطاب االئتالف احلاكم 
في بريطانيا، وحتى جتربة منطقة الوحدة 
النقدية األوروبية وصندوق النقد الدولي 
حديثا، مــــع أزمة ايرلندا وازمة الكويت 
على املدى املتوسط الى الطويل اكبر. انها 
جميعا تتكلم لغة واحدة، االثر الرقمي 
على النمو احلقيقي املســــتدام، مع اخذ 
خطر التضخم في االعتبار، وكم فرصة 
عمل حقيقية ومستدامة ومنافسة ناجتة 
عنه، وسيعتبر اجنازا أي وفر في االنفاق 

على حتقيق هذه االهداف.
  وصلب النقاش القادم سوف ينصب 
على رقم ذكــــر في املؤمتــــر الصحافي 
التقدميي للتقرير نصف السنوي، وهو 
ان االنفــــاق على املشــــروعات انعكس 
على حتقيق ٦١٪ من سياســــات اخلطة. 
وسياسات اخلطة، ملن ال يعرفها، هي عالج 
االختالالت الهيكلية حتى يصبح النمو 
قابال لالستدامة، ودعم تنافسية الكويت 
في التحول إلى مركز مالي وجتاري، وال 
معنى لذكر نسبة اجناز دون تفصيل حول 
االثر على كل من تلك االهداف، والواقع ان 
ما حتقق في حدود املؤشرات املنشورة قد 
يعني ان التنفيذ يقود الى تعميقها، ومن 
امثلته احملتملة انشاء مدن حدودية ضخمة 
للسكن منخفض أو متوسط التكاليف، 
بكل ضغوطها على العمالة وعدد السكان 
ـ عمالة املنازل ـ والبنى التحتية ـ طرق 
ومجار وكهرباء وماء...إلخ ـ والحقا عن 
إنشاء بنك متويل حكومي، بكل ما يعنيه 
من احتماالت فســــاد وتوظيف سياسي 
وتقويض لهدف حتول الكويت إلى مركز 
مالي. ويظل ما نعرفه، حتى اآلن هو أن 
املسار املخطط له افضل من مسار غير 
مخطط له، واننا منلك احلق باملتابعة، 
من خالل تقارير دورية، وأن اجلدل حول 
التمويل املدعوم قد حصر، فقط في نشاط 

االسكان املدعوم. 

 وحــــول بيانات البنك التجاري الكويتي كما في ٣٠ 
ســــبتمبر ٢٠١٠ فقد اعلن التجاري نتائج اعماله لفترة 
االشهر التســــعة األولى من العام احلالي ٢٠١٠، والتي 
تشــــير الى ان صافي ربح البنك بعد خصم الضرائب 
واحلصص غير املســــيطرة نحــــو ٢٠٫٥ مليون دينار 
مقارنة بخســــائر بلغت قيمتها نحو ١٫٧ مليون دينار 
خالل الفترة نفسها من عام ٢٠٠٩، اي ان البنك قد حقق 
ارتفاعا في ربحيته بلغت نحو ٢٢٫٢ مليون دينار وهو 
ارتفاع قاربت نسبته ١٢٩٨٫٥٪ ويعزى غالبية االرتفاع 
في مستوى االرباح الصافية الى تراجع بند هبوط القيمة 
ومخصصات اخرى مبا نسبته ٥٣٫١٪ وصوال الى ٤٧٫٢ 
مليون دينار في سبتمبر عام ٢٠١٠، مقارنة بنحو ١٠٠٫٧ 

مليون دينار في الفترة نفسها عام ٢٠٠٩.
  وجتدر االشارة الى ان اجمالي االيرادات التشغيلية 
للبنك قــــد تراجع الى نحو ١٢٩٫٩ مليون دينار مقارنة 
بنحو ١٧٩ مليون دينار للفترة نفســــها من عام ٢٠٠٩ 
اي تراجع جتاوزت قيمتــــه ٤٩٫٢ مليون دينار، وجاء 
معظمه من تراجع بنــــد ايرادات الفوائد والذي تراجع 
بنحو ٢٧٫٤ مليون دينار ليصل الى ١٠٢٫١ مليون دينار 
بعد ان بلغ نحو ١٢٩٫٥ مليون دينار للفترة نفسها من 
عام ٢٠٠٩ وتراجع صافي ايرادات الفوائد بنحو ١٣٫٤٪ 
وصوال الى ٦٣٫٨ مليون دينار في ســــبتمبر عام ٢٠١٠ 
مقارنة مبا قيمتــــه ٧٣٫٦ مليون دينار في الفترة ذاتها 
من عام ٢٠٠٩، وحتقق ذلك التراجع تزامنا مع تراجع 
في تكلفة ومصروفات الفوائد بنحو ٣١٫٥٪ اي نحو ٩٫٨ 
ماليني دينار اال ان ايراداته من الفوائد تراجعت بنحو 
اعلى وبحدود ٢٧٫٤ مليون دينار كما اســــلفنا سابقا، 

وقد انخفض صافي هامش الفائدة (الفرق ما بني نسبة 
الفائدة احملصلة والفائدة املدفوعة) من نحو ٣٫٦٪ في 
نهاية سبتمبر ٢٠٠٩ الى نحو ٢٫٨٪ للفترة نفسها من 
العام احلالي، باالضافة الى ذلك اســــهم تراجع صافي 
ارباح االســــتثمار في اوراق مالية في تراجع االيرادات 
التشغيلية حيث انخفضت تلك االرباح بنسبة قاربت 
٩٧٫١٪ اي مــــا قيمته ١٩٫٧ مليــــون دينار لتنخفض من 
٢٠٫٣ مليون دينار في نهاية ســــبتمبر ٢٠٠٩ الى نحو 
٥٧٩ الف دينار في نهاية سبتمبر ٢٠١٠، وارتفع هامش 
صافي الربح فبلغ نحو ١٥٫٨٪ بعد ان كان سالبا بنحو 

٠٫٩٣٪ خالل الفترة املماثلة من عام ٢٠٠٩.
  وتشــــير االرقام الى ان موجودات البنك قد سجلت 
ارتفاعا بلغت قيمته ٤٣٫٣ مليون دينار ونسبته ١٫٢٪ 
لتصل جملة هذه املوجودات الى نحو ٣٦٣٨٫٦ مليون 
دينار بعد ان بلغت ٣٥٩٥٫٣ مليون دينار في ٣١ ديسمبر 
٢٠٠٩، بينما ســــجلت تراجعا بلغ نحــــو ٧٦٫٢ مليون 
دينار اي ما نسبته ٢٫١٪ عند مقارنتها مبا كانت عليه 
في الفترة نفســــها من عام ٢٠٠٩ عندما بلغت ٣٧١٤٫٨ 

مليون دينار.
  اما بالنسبة للموجودات احلكومية (سندات اخلزانة 
والبنك املركزي) فقد ارتفعت مبا نسبته ٣٨٫٧٪ لتبلغ 
نحو ٥٠١٫١ مليون دينار (١٣٫٨٪ من اجمالي املوجودات) 
مقارنة مبا قيمته ٣٦١٫٣ مليون دينار (١٠٫١٪ من اجمالي 
املوجودات) في نهاية عام ٢٠٠٩ وبارتفاع اعلى بلغت 
نسبته ٥٠٫٨٪ عن مستواها احملقق في سبتمبر ٢٠٠٩ 
والبالغ نحو ٣٣٢٫٣ مليون دينــــار (٨٫٩٪ من اجمالي 

املوجودات).

  وسجل اداء محفظة قروض وسلفيات العمالء تراجعا 
بحدود ٤٫٣٪ ليصــــل اجمالي رصيد احملفظة الى نحو 
٢٣٠٤٫٥ ماليني دينار (٦٣٫٣٪ من اجمالي املوجودات) 
مقارنة بديسمبر عام ٢٠٠٩، حيث تراجعت بنحو ٤٫١٪ 
مقارنة بالفترة ذاتها للعام ٢٠٠٩، وبلغ اجمالي ودائع 
البنك لدى البنوك واملؤسسات املالية االخرى نحو ٢٥٨٫٩ 
مليون دينار مقابل ٢٧٥٫٦ مليون دينار في نهاية ديسمبر 
٢٠٠٩، و٤٩٥٫٨ مليون دينار للفترة ذاتها في عام ٢٠٠٩. 
وتشــــير نتائج حتليالتنا للبيانات املالية الى ارتفاع 
مؤشر العائد على حقوق املساهمني اخلاص مبساهمي 
البنك (ROE) من سالب ٠٫٤٪ في نهاية سبتمبر ٢٠٠٩، 
الى نحو ٤٫٥٪ وحقق مؤشر العائد على رأسمال البنك 
(ROC) ارتفاعا من سالب ٠٫٥٨٪ الى نحو ١٦٫١٪ فلس، 
وارتفع ايضا العائد على معدل اصول البنك (ROA) من 
سالب ٠٫٠٤٪ في سبتمبر عام ٢٠٠٩ الى ٠٫٥٧٪ للفترة 
نفسها من عام ٢٠١٠، وارتفعت ربحية السهم ملساهمي 
البنك األم (EPS) من نحو ســــالب ١٫٣ فلس في الفترة 
نفسها من عام ٢٠٠٩ الى نحو ١٦٫١ فلسا للفترة نفسها 
هذا العام وحقق البنك عائدا سنويا على القيمة السوقية 
للسهم بلغت نسبته ٢٫٣٪ وهي نسبة اعلى من مثيلتها 
البالغة ســــالب ٠٫٢٪ في ســــبتمبر ٢٠٠٩ وبلغ مؤشر 
مضاعف السعر / ربحية السهم (P/E) نحو ٤٣٫٢ مرة 
 (P/B) وبلغ مؤشر مضاعف السعر / القيمة الدفترية
نحو ٢٫٥ مــــرة، ولعل االهم هو اضافــــة بنك آخر الى 
االداء االيجابي، ليس مهما مستواه على املدى القصير، 
وامنا اجتاهه ويبقى قابال للتحسن املطرد اذا استمرت 

االوضاع في االستقرار. 

 كشـــف تقرير شركة 
االقتصادي  الشـــال 
األسبوعي عن حجم 
النفطية  اإليـــرادات 
الفعلية التي حققتهـــا الكويت نهاية 
شهر ســـبتمبر املاضي مبا قيمته ٩٫٣ 
مليارات دينار لتحقق إيرادات نفطية 
خالل شهري أكتوبر ونوفمبر مبا قيمته 
٣٫٦ مليـــارات دينـــار تقريبا، وعليه 
ســـترتفع اإليرادات النفطية املتوقعة 
خالل فترة الـ ٨ أشهر الى نحو ١٣ مليار 
دينار، ورمبا اكثر اذا اخذ في االعتبار 
بيع املكررات أي أعلى مبا نسبته ٥٠٫٩٪ 
عن قيمة اإليرادات النفطية املقدرة في 
املوازنة للسنة املالية احلالية بكاملها 

والبالغة نحو ٨٫٦ مليارات دينار.
  وافترض التقرير استمرار مستويي 
اإلنتاج واألسعار على حاليهما ـ وهو 
افتراض، في جانب األسعار، على األقل، 
ال عالقة له بالواقعـ  فإن من املتوقع ان 
تبلغ قيمة اإليرادات النفطية احملتملة، 
ملجمل السنة املالية احلالية، نحو ١٩٫٥ 
مليار دينار، وهـــي قيمة أعلى بنحو 
١٠٫٩ مليارات دينـــار عن تلك املقدرة 
في املوازنة، ومع إضافة نحو ١٫١ مليار 
دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة 

إيرادات املوازنة، للسنة املالية احلالية، 
نحو ٢٠٫٦ مليار دينار، ومبقارنة هذا 
الرقم باعتمادات املصروفات البالغة نحو 
١٦٫٣١٠ مليار دينار، ستكون النتيجة 
حتقيق فائض افتراضي في املوازنة، 
يقارب ٤٫٣ مليارات دينار. ومن املتوقع 
الفائض، ولكن  اســـتمرار حتقق هذا 
مستوى األســـعار، خالل ما تبقى من 
السنة املالية ـ ٤ أشهر ـ هو ما سيقرر 

حجمه.
  وأشار التقرير الى انه بانتهاء شهر 
نوفمبر ٢٠١٠، تكون قد مضت ٨ أشهر من 
السنة املالية احلالية ٢٠١١/٢٠١٠، ومازالت 
أسعار النفط متماسكة. وبلغ معدل سعر 
برميل النفط الكويتي، لشهر نوفمبر، 
نحو ٨١٫٥ دوالرا، بارتفاع ملحوظ، بلغ 
نحو ٤٫٤ دوالرات للبرميل عن معدل 
شهر أكتوبر، والبالغ نحو ٧٧٫١ دوالرا 

للبرميل، وهو أعلى معدل للعام امليالدي 
احلالي وللسنة املالية احلالية، ومعه 
بلغ معدل سعر برميل النفط، لألشهر 
الـ ٨ األولى من السنة املالية احلالية، 
نحو ٧٥٫٥ دوالرا، بزيادة بلغت نحو 
٣٢٫٥ دوالرا للبرميل، اي مبا نســـبته 
٧٥٫٦٪، عن السعر االفتراضي اجلديد 
املقدر في املوازنة احلالية والبالغ ٤٣ 
دوالرا للبرميل، وهو سعر يزيد بنحو 
٩٫٨ دوالرات للبرميل، اي مبا نسبته 
١٤٫٩٪ عن معدل ســـعر برميل النفط 
الكويتي، لألشهر الـ ٨ األولى من السنة 
املالية الفائتة، والبالغ نحو ٦٥٫٧ دوالرا 
للبرميل، وهو، أيضا، يزيد بنحو ٦٫٨ 
دوالرات، اي مبا نسبته ٩٫٩٪ عن معدل 
ســـعر برميل النفط الكويتي، للسنة 
املالية الفائتة ٢٠١٠/٢٠٠٩، والبالغ نحو 
٦٨٫٧ دوالرا للبرميل. وللتذكير، فقد 
سجل معدل شـــهر يوليو ٢٠٠٨ أعلى 
معدل قياسي لسعر برميل النفط، وبلغ 
١٣٠٫٢ دوالرا للبرميل، في حني كان أدنى 
معدل لسعر برميل النفط الكويتي، بعد 
أزمة العالم املالية، والتي انفجرت في 
شهر ســـبتمبر ٢٠٠٨، هو معدل سعر 
شهر ديسمبر ٢٠٠٨، والذي بلغ ٣٧٫٧ 

دوالرا للبرميل. 

 بلغت ٣٫٦ مليارات دينار خالل شهري أكتوبر ونوفمبر 

 ٣٥٧٤٠٫٩ مليون دينار
  إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة

 وكان أداء سوق الكويت لألوراق املالية، خالل شهر نوفمبر ٢٠١٠، أقل 
نشاطا من مثيله في الشهر الذي سبقه، حيث انخفضت جميع املؤشرات 
الرئيسية مبا فيها املؤشر العام، وكانت قراءة مؤشر الشال للبورصة، في 
ــهر نوفمبر ٢٠١٠، قد بلغت نحو ٥٤٨٫٣ نقطة، منخفضة بنحو  نهاية ش
ــهر الذي  ــبته ٢٫٢٪ مقارنة مبا كانت عليه في الش ١٢٫٣ نقطة، أي ما نس
سبقه «أكتوبر ٢٠١٠»، عندما كانت تلك القراءة قد بلغت نحو ٥٦٠٫٦ نقطة، 
ــبته ٢٤٫٧٪، عن اقفال نهاية عام  ــة بنحو ١٠٨٫٧ نقاط، أي ما نس ومرتفع
٢٠٠٩، وقد بلغت أعلى قراءة للمؤشر خالل الشهر ٥٧٤٫٣ نقطة، بتاريخ 

٢٠١٠/١١/٣، بينما بلغت أدناها عند ٥٤٦٫٨ نقطة بتاريخ ٢٠١٠/١١/٢٨.
ــوقية ملجموع الشركات املدرجة البالغ عددها ٢١٣    وبلغت القيمة الس
ــركة، نحو ٣٥٧٤٠٫٩ مليون دينار، وعند مقارنة ٢١٣ شركة مشتركة،  ش
ما بني نهاية شهر نوفمبر وشهر أكتوبر من هذا العام، نالحظ أن القيمة 
السوقية البالغة نحو ٣٥٧٤٠٫٩ مليون دينار قد حققت انخفاضا قدره ٦٣٤ 
مليون دينار، أي ما نسبته ١٫٧٪ في شهر واحد، وكانت القيمة السوقية 
املسجلة، في نهاية شهر أكتوبر املاضي، قد بلغت ٣٦٣٧٤٫٩ مليون دينار، 
وفي حال مقارنة القيمة السوقية لـ ٢٠٤ شركات مشتركة، ما بني نهاية 
نوفمبر من هذا العام ونهاية عام ٢٠٠٩، جند أن هذه القيمة سجلت ارتفاعا 
قدره ٥٦٥٣٫٨ مليون دينار ونسبته ١٨٫٩٪، مقارنة بالقيمة السوقية لنهاية 

عام ٢٠٠٩، والتي كانت قد بلغت نحو ٢٩٩٥٥٫٩ مليون دينار.
  أما قيمة األسهم املتداولة (١٧ يوم عمل) فقد بلغت نحو ٧٦٠٫٥ مليون 
ــجلة انخفاضا بلغ قدره ٤٥٣٫٩ مليون دينار ونسبته ٣٧٫٤٪،  دينار، مس
ــهر أكتوبر ٢٠١٠، عندما بلغت قيمة األسهم  مقارنة مبا كانت عليه في ش
املتداولة نحو ١٢١٤٫٤ مليون دينار، وكانت أعلى قيمة تداول في يوم واحد 
قد حتققت، خالل الشهر، عند ٨٦٫٦ مليون دينار، بتاريخ ٢٠١٠/١١/٢، في 
حني سجلت البورصة أدنى قيمة للتداول خالل الشهر، بتاريخ ٢٠١٠/١١/٣٠ 
ــهم  ــت نحو ١٣٫٧ مليون دينار، أما املعدل اليومي لقيمة األس عندما بلغ
ــو ٤٤٫٧ مليون دينار، وهو خامس  ــهر، نح املتداولة فقد بلغ، خالل الش
أدنى معدل قيمة تداول شهري خالل ما مضى من عام ٢٠١٠، وبلغ اجمالي 
كمية األسهم املتداولة نحو ٤٣٤٢٫٦ مليون سهم، منخفضة بنحو ٣٦٫٨٪ 
ــهر أكتوبر ٢٠١٠ حني بلغت نحو ٦٨٧٢٫٤ مليون  عند مقارنتها بنهاية ش
سهم، أما املعدل اليومي، فقد قارب ٢٥٥٫٤ مليون سهم، منخفضا بنحو 
٧١٫٨ مليون سهم، أي ما نسبته ٢١٫٩٪، مقارنة مبعدل شهر أكتوبر والبالغ 

نحو ٣٢٧٫٢ مليون سهم. 
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