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 السلة االقتصادية 

  حماية المستهلك في الكويت 
  أصبحت ضرورة ملحة (١ـ ٣)

 من القواعد الرئيسية في 
شريعتنا حماية املستهلك، 
فبـــاب املعامالت فـــي الفقه 
إلى حماية  جميعه يقصـــد 
املستهلك من الغش والغرر 
والغنب واالحتكار وغيرها من 

األمور الضارة باملستهلك.
  فاملستهلك املسلم له احلق 
في احلصول على املعلومات، 
ففي احلديث الصحيح الذي 
البخاري عن حكيم  أخرجه 
بن زمان قال: قال رسول اهللا 

ژ: «البيعان باخليار ما لم يتفرقا، فإن صدقا 
وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا 
محقت بركة بيعهما»، وفي مسلم عن أبي هريرة 
ے، أن رسول اهللا ژ مر على صبرة طعام 
فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بلال فقال: «ما 
هذا يا صاحب الطعام؟» فقال: أصابته السماء 
يا رسول اهللا، قال: «أفال جعلته فوق الطعام 
كي يراه الناس»، كما نهى النبي ژ أن يبيع 
حاضر لباد أي يكون سمســـارا وقال: «دعوا 
الناس يرزقهم اهللا بعضهم بعضا، ونهى عن 
تلقي السلع قبل أن جتيء إلى السوق ملا فيه 
من تغرير للبائع فإنه ال يعرف السعر فيشتري 
منه املشـــتري بغير القيمة املستحقة، فهذه 
األحاديث مبجموعها تثبت أنه البد من توافر 
املعلومات األساسية للمستهلك املسلم حني 
شرائه للسلعة وضرورة أيضا توافر املعلومات 
للبائع واملشتري للمحافظة على نظام السوق 
وضمان عدم الغش والضرر، وحارب اإلسالم 
االحتكار بقصد حماية املستهلك فقال النبي ژ: 
«ال يحتكر إال خاطئ»، وأيضا جاء حترمي الغش 
في القرآن في ثمانية مواضع في سورة األنعام، 
األعراف، هود، يوســـف، اإلسراء، الشعراء، 
الرحمن، واملطففـــني، ومنها قوله تعالى في 
األنعام: (وأوفوا الكيل وامليزان بالقســـط)، 
وحرم اإلسالم الربا واستغالل حاجات الناس 
من خالل اإلقراض وغيـــره فقال اهللا تعالى 
(ميحق اهللا الربا ويربي الصدقات)، وأمرنا 
اهللا بأكل الطيبـــات من الطعام فحرم اخلمر 
وامليتة واخلنزيـــر وغيرها فقال اهللا تعالى 
(يأيها الذين آمنوا كلوا مما في األرض حالال 
طيبا)، يقول الشيخ ابن فوزان في كتابه القيم 
«األطعمة وأحكام الصيد والذبائح» «مجتمع 
يسوده الصدق في املعامالت والتغذي باملباحات 
يكون مجتمعا نظيفا مثاليا متعاونا متماسك 
اللبنات، ومجتمع تسود فيه الرشوة والغش 
والتغذي باحملرمات يكون مجتمعا منهزما ال 
يلبث أن يزول عند أدنى عاصفة ألن املطاعم 
اخلبيثة تفسد الطباع وتغذي غذاء خبيثا».

  ولم تقتصر حماية اإلســـالم للمســـتهلك 
على النصوص بل حث املســـلمني على بناء 
األنظمة حلماية املســـتهلك، فقوله سبحانه 
وتعالى (ولتكن منكم أمة يدعون إلى اخلير 
يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر)، كانت 
القاعدة التي انطلق منها املســـلمون على مر 
العصور اإلسالمية في إنشاء نظام احلسبة، 
وهو نظام رقابي شرعي اجتماعي اقتصادي 
ضابط ألداء املجتمع بناء على قاعدة الشريعة 
وإقرار العدالة، واستمر هذا النظام عدة قرون 
إلى أن حتول إلى نظام بلدي معاصر، وال أحب 
أن أطيل على القارئ فالقصد هو ذكر أن بناء 
أنظمة حماية املستهلك أصل أصيل في شريعتنا 
وتاريخنا فالواجب أن نكون أولى من غيرنا 

في بناء أنظمة حماية املستهلك.
  ملاذا نحن بحاجة إلى حماية املستهلك؟!

  ١- استمرار لإلرث التاريخي كما ذكرنا وأمر 
اهللا سبحانه وتعالى لنا في كتابه ومن خالل 

سنة نبيه ببناء أنظمة حلماية املستهلك.
  ٢- عـــدم قـــدرة احلكومات علـــى حماية 
املستهلك بسبب تأثرها بذوي النفوذ والضغوط 
السياسية، ولذلك حركات حماية املستهلك في 
جميع دول العالم املتقدم أنشـــأتها منظمات 
املجتمع املدني، كما في الواليات املتحدة «احتاد 
املســـتهلكني» الذي أنشأه «رالف نادر» ١٩٣٠ 
 Butter Business Burue أو Cansumer Union
أو مكتب حماية التجارة، وعندنا في الكويت 
ال توجد مثل هـــذه املنظمات األهلية، ولذلك 

يبقى املستهلك دون حماية 
حقيقية.

  ٣- املستهلك الفرد حاليا 
ليس لديه القدرة على مواجهة 
التكتالت االقتصادية الكبيرة 
والتي تصل رؤوس أموالها 
املليارات وتســـتطيع  الـــى 
توظيفها في احلماية القانونية 
والسياسية، ولذلك البد من 
إنشاء منظمات مماثلة حلماية 
املستهلك تضم فئات مختلفة 
من املجتمع تعمل على حتقيق 
هذا الهدف، فعلى سبيل املثال احتاد املستهلكني 

في الواليات املتحدة يضم ٥ ماليني عضو.
  ٤- مع التطـــور التكنولوجـــي أصبحت 
وسائل الغش صعبة االكتشاف إال من خالل 
مختبرات متقدمة، ومتخصصني صادقني في 
حماية مجتمعاتهم محميني من الرشوة والتأثر 
باملاديات واملغريات التي تعطيها الشـــركات 
الكبيرة وذلك ال يتأتى إال من خالل منظمات 
مستقلة حلماية املســـتهلك، وفي إحصائية 
نشرتها صحيفة احلياة تبني أن الغش التجاري 
في البضائع املقلدة يبلـــغ ٧٨٠ مليار دوالر 
سنويا، وما بني ٥ و١٠٪ من التداول العاملي، 
وعلى مســـتوى الغذاء والدواء قدرت وزارة 
التخطيط السعودية وهيئة الغذاء أن الغش 
في هـــذا القطاع يبلغ ٨٨ مليـــار دوالر على 
مستوى العالم العربي، و٢٢٠٠ مليار دوالر 
على مســـتوى العالم، وهذا بال شك يتطلب 
مؤسسات ذات مستوى عال حلماية مجتمعنا 

من الغش املعاصر.
  ٥- مــــن األهمية مبكان توفيــــر املعلومات 
للمستهلك في مجتمعنا قبل شرائه للبضائع 
والسلع واخلدمات، من جهات معتمدة وصادقة، 
تتضمن املعلومات تقارير حول جودة السلع، 
وأثر السلع املشتراة على الصحة، ومعلومات 
حول األسعار، هل هي عادلة، وعموما توفير 
معلومات للمستهلك تساعده على الشراء الذكي، 
وهذه املعلومات املفروض أن تقدم من الهيئات 
احلكومية ولكن لألســــف ال مجيب أو مهتم، 
فاملفروض أن تكون عندنا مؤسســــات تقدم 
مثل هذه املعلومات للمستهلكني في مجتمعنا 
الصغير املليء بالسلع واخلدمات العاملية التي 

ال تخلو من الغش والتدليس كما بينا.
  ٦- املســـتهلك لدينا ال ميلك أن يشكل أداة 
ضغط على احلكومات وهيئاتها حلمايته من 
الغش، وأيضا للدفاع عن مطالبه أمام القضاء 
والبرملان، وهذا الدور صعب جدا على الفرد 
فالبد من وجود منظمات مجتمع مدني تقوم 
بهذا الدور نيابة عن املستهلك، ولقد تعرضت 
شخصيا لعدة نكسات على مستوى حماية 
املســـتهلك على مســـتوى خطوط الطيران، 
واملطاعم الكبيرة، وقدمت شكاوى وحاولت 
رفع قضايا ولكن لألسف ما من مجيب سواء 
من الشركات نفسها أو الهيئات احلكومية أو 
تبني احملامني الكويتيني لهذه القضايا والتي 
يعتبرونها تافهة لديهم وال حتقق لهم عوائد 
مادية، وعموما يقوم احتاد املستهلكني بهذه 
املهمة نيابة عن املســـتهلكني وتخشاه جميع 
الكبيرة  الشركات هناك بسبب التعويضات 
التي يحصلها لصالح املستهلكني والتي تصل 
إلى ماليني الدوالرات، وأما املستهلك لدينا فال 

ناصر له وال حول وال قوة إال باهللا.
  ٧- في دراسة على االقتصاد التركي حول 
أهمية إنشاء جمعيات حماية املستهلك، أكدت 
الدراسة على ضرورة إنشاء مثل هذه اجلمعيات 
وإعطائها االستقاللية والغطاء القانوني الالزم، 
ألن إنشاء مثل هذه اجلمعيات سيساعد على 
رقابة انتاج الشـــركات من السلع واخلدمات 
وبالتالي زيادة جودتها وقدرتها على املنافسة 
مع املنتجات األوروبية واألميركية التي هي 
مراقبة جيدا من جمعيات حماية املســـتهلك، 
لذا فإن دفعنا ملوضوع حماية املستهلك يعني 
زيادة اجلودة للخدمات في اقتصادنا والذي 
هو في أشد احلاجة إلى تطوير جودة خدماته 
والسلع املنتجة فيه إذا ما أردنا أن نكون مركزا 

ماليا وإداريا عامليا. 
 qualitykw60@hotmail.com  

 بقلم: د. وليد عبدالوهاب الحداد

 أعلى بنسبة ١٨٫٧٪ عن جملة اإليرادات المقدرة للسنة المالية بالكامل

 «الشال»: ١١٫٥٣ مليار دينار جملة
  اإليرادات المحصلة للـ ٧ شهور من السنة المالية

 ١١٦٢٫٣ مليون دينار استثمارات «بيتك» في ٩ أشهر

 مؤشر الكويت الوزني يتفوق على ١٤ مؤشرًا

العام السابق، حيث كان قد بلغ نحو ٥٠٣٥٫٢ مليون 
دينار (٤٥٫٤٪ من اجمالي املوجودات).

  ولفـــت التقرير الى ان بند اســـتثمارات ارتفع 
بنحـــو ١٢٠٫٢ مليون دينار اي مبا نســـبته ١١٫٥٪ 
في سبتمبر ٢٠١٠ وصوال الى ١١٦٢٫٣ مليون دينار 
(٩٫٦٪ من اجمالي املوجودات)، مقارنة بـ ١٠٤٢٫٠٢ 
مليون دينار في نهاية عام ٢٠٠٩ (٩٫٢٪ من اجمالي 
املوجودات)، وارتفع بند اســـتثمارات بنحو ٨٥٫٩ 
مليون دينـــار، مقارنة بالفترة نفســـها من العام 
الســـابق البالغة نحو ١٠٧٦٫٣ مليون دينار (٩٫٧٪ 

من اجمالي االصول).
  وتشير نتائج حتليل البيانات املالية الى ان معظم 
مؤشرات الربحية للبنك قد سجلت تراجعا طفيفا، 
حيث تراجع كل من مؤشر العائد على معدل حقوق 
املساهمني اخلاصة مبساهمي البنك (ROE) من ٨٫٦٪ 
في نهاية ســـبتمبر ٢٠٠٩ الى نحو ٧٫٧٪ في نهاية 
سبتمبر ٢٠١٠ وسجل مؤشر العائد على معدل اصول 
البنك (ROA) تراجعا حني بلغ نحو ٠٫٧٪، قياســـا 
بنحو ٠٫٨٪ في نهاية الربع الثالث من العام ٢٠٠٩، 
وحقق العائد على رأســـمال البنك (ROC) تراجعا 
ايضا ببلوغه نحو ٣٤٪ مقارنة مبا كان عليه خالل 
الفترة نفســـها من العام املاضي (٤٠٫٧٪)، وبلغت 
ربحية السهم اخلاصة مبساهمي البنك (EPS) نحو 
٣٩٫٦ فلسا مقابل ٤٣٫٢ فلسا، للفترة نفسها من عام 
٢٠٠٩، ليحقق البنك عائدا سنويا على القيمة السوقية 
للسهم، بلغت نسبته ٢٫٨٪، مقارنة مبستواه البالغ 

٣٪ في سبتمبر ٢٠٠٩. 

 أشار التقرير الى انه بانتهاء شهر 
نوفمبر ٢٠١٠ يتبقى شـــهر واحد على 
انتهاء السنة اجلارية، وعاد مع نهاية 
الشهر سوقان الى املنطقة السالبة، هما 
سوقا أبوظبي والبحرين ليصبح عدد 
األسواق اخلاسرة ٦ من أصل ١٤ سوقا 
ماليا منتقاة. وجاء معظم األثر السالب 
من جتدد املخاوف من أزمة ديون أوروبا 
السيادية وما صاحبها من اضطرابات 
وحتديدا في فرنسا، فبعد تأكيد ايرلندا 
على عدم حاجتها ملساعدة زميالتها في 
الوحدة النقديـــة األوروبية وصندوق 
النقد الدولي، عادت وقبلت مبشـــروع 
انقاذ بنحو ١١٣ مليار دوالر وبسياسات 
تقشف قاسية كشرط للمساعدة، وبينما 
رشحت البرتغال لسيناريو مشابه، تظل 
املخاوف احلقيقيـــة من احتمال حلاق 

اسبانيا بهما، وهي رابع أكبر اقتصاد 
في منطقة الوحدة النقدية األوروبية، 
وقد ال يكـــون باإلمكان حتمل تكاليف 
انقاذها، وقد تتبعها ايطاليا وفي زمن 
األزمات ال ميكن التمييز بعقالنية بني 
ما هو محتمل وما يصعب جدا حتققه 
فاملستوى الهش للثقة يضاعف دائما 

من اثر االشاعات.
  وأكد التقرير على ان ٤ أسواق مالية 
اقليمية شـــاركت في املنطقة املوجبة 
مقابل ٤ أخرى رئيســـية وناشئة كما 
كان التســـاوي ايضا هو صفة املنطقة 
السالبة اي ٣ أسواق من االقليم و٣ من 
خارجه. وحدها الكويت شاركت املنطقة 
املوجبة، وباملركز األول في مؤشـــرها 
الوزني وفي املنطقة السالبة مبؤشرها 
السعري. فرغم جتاذبات صفقة «زين» 

التي أفقدت املؤشر الوزني نحو ١٫٦٪ 
من قيمته في شهر نوفمبر، ظل املؤشر 
الوزني لسوق الكويت لألوراق املالية 
في صدارة العينة وبنمو موجب بنحو 
٢٠٫٩٪ مقارنة مبا كان عليه نهاية العام 
الفائت. وبدأت الفجوة تضيق بينه وبني 
منافسيه، وارتقى مؤشر سوق الدوحة 
الى املركز الثاني بإضافة نحو ٤٫٤٪ في 
شهر نوفمبر وحده، وهو يحقق منوا منذ 
بداية العام بنحو ١٧٪ متفوقا على السوق 
األملاني الذي جـــاء ثالثا، وفي املنطقة 
الســـالبة عاد مؤشر سوق الصني الى 
املؤخرة وعمق السوق الفرنسي وسوق 
املالي خسائرهما، واألخير خسر  دبي 
في شهر نوفمبر نحو ٥٫٤٪ من قيمته 
وتظل أكبر اخلسائر للسوق الفرنسي 
الذي فقد في شـــهر نوفمبر نحو ٥٫٨٪ 

بسبب مظاهرات سياسات التقشف.
  ونعتقد ان املخاوف ســـوف تهدأ 
في معظم األســـواق وان سوقني على 
األقل سوف يلحقان باملنطقة املوبجة 
ليصل عددها الى ١٠ أسواق على أقل 
تقديـــرـ  كنا توقعناها ١٢ ســـوقا في 
تقرير الشـــهر الفائت ـ بحلول نهاية 
العام. وعلى مستوى املقدمة يتعرض 
السوق الكويتي وهو السوق األفضل 
أداء في ١١ شهرا الى ضغوط من اجتاهني 
األول احتمال فقدانه بعض النقاط اذا 
ذهبت صفقة «زين» في االجتاه السلبي، 
والثاني قوة أداء مؤشر السوق القطري، 
التـــي يعززها حصول قطر على حق 
إقامـــة بطولة كأس العالم لكرة القدم 
في عام ٢٠٢٢ بكل ما يترتب على ذلك 

من نفقات ضخمة. 

الى ارباح قاربت ٩٫٤ ماليني دينار للفترة نفسها من 
هذا العام، وتراجعت جملة املصروفات التشغيلية 
للبنك بنســـبة ٢٫٢٪ من نحو ٣٥٦٫٧ مليون دينار 
الـــى نحو ٣٤٨٫٧ مليون دينار في نهاية ســـبتمبر 

من عام ٢٠١٠.
  واشـــار التقرير الى ان البيانـــات املالية للبنك 
تشـــير الى ان اجمالي املوجودات قد سجل ارتفاعا 
بلغ قدره ٧٦٤٫٤ مليون دينار ونسبته ٦٫٨٪ لتصل 
الى ١٢٠٥٥٫١ مليون دينار مقابل ١١٢٩٠٫٧ مليون دينار 
في نهاية عام ٢٠٠٩ وبلغ ارتفاع اجمالي املوجودات 
نحو ٩٦٣٫٨ مليون دينار اي ما نســـبته ٨٫٧٪ عند 
املقارنة بالفترة نفســـها من عـــام ٢٠٠٩، حيث بلغ 
١١٠٩١٫٣ مليون دينار وارتفع بند «مدينون» بنحو 
٥٤٣٫٢ مليون دينار في ســـبتمبر عام ٢٠١٠ اي مبا 
نســـبته ١٠٫٧٪ وصوال الـــى ٥٦٣٣٫٦ مليون دينار 
(٤٦٫٧٪ من اجمالي املوجودات) مقارنة بـ ٥٠٩٠٫٤ 
مليون دينار في نهاية عام ٢٠٠٩ (٤٥٫١٪ من اجمالي 
املوجودات)، وارتفع نحو ٥٩٨٫٤ مليون دينار، اي 
مبا نســـبته ١١٫٩٪ عند املقارنة بالفترة نفسها من 

 تنـــاول التقرير البيانات املالية لـ «بيتك» خالل 
فترة تســـعة االشهر من العام احلالي واملنتهية في 
٣٠ ســـبتمبر ٢٠١٠، والتي تشير الى ان البنك حقق 
ارباحا ملســـاهميه، بعد خصـــم الضرائب والزكاة، 
بلغت نحو ٩٧٫٣ مليون دينار، بتراجع مقداره ٩٫٠٤ 
ماليني دينار، ونســـبته ٨٫٥٪، مقارنة بنحو ١٠٦٫٤ 
ماليني دينار للفترة ذاتها من عام ٢٠٠٩، ومع تراجع 
االرباح تراجع هامش صافي الربح تراجعا طفيفا، 
الى ما نسبته ١٧٫٠٤٪ من نحو ١٧٫١٥٪ للفترة عينها 

من العام املاضي.
  وقال التقرير ان مجموع االيرادات في سبتمبر 
٢٠١٠، تراجع بنحو ٤٩٫١ مليون دينار، اي مبا نسبته 
٧٫٩٪ وصـــوال الى ٥٧١٫٤ مليون دينـــار مقارنة بـ 
٦٢٠٫٥ مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق، 
وتراجعت ايرادات االستثمارات بنحو ٩٣٫٨ مليون 
دينار وصوال الى ٤٥٫٢ مليون دينار مقارنة بـ ١٣٨٫٩ 
مليون دينار للفترة نفسه من العام السابق وتراجع 
ايضا بنـــد ايرادات متويل بنحو ١٣٫٣ مليون دينار 
اي مبا نسبته ٣٫٣٪ وصوال الى ٣٨٨٫٦ مليون دينار 
مقارنة بـ ٤٠١٫٩ مليون دينار للفترة نفسها من العام 
الســـابق فيما ارتفع بند ايرادات اخرى بنحو ٤٤٫٥ 
مليون دينار اي مبا نسبته ١٢٢٫٥٪، حيث ارتفع من 
٣٦٫٣ مليون دينار في سبتمبر عام ٢٠٠٩ الى ٨٠٫٨ 
مليون دينار في ســـبتمبر عام ٢٠١٠ وارتفع ايضا 
بند صافي الربح من العمالت االجنبية بنحو ١٣٫٢ 
مليون دينار، اي مبا نسبته ٣٤٤٫٥٪ حيث ارتفع من 
خسائر بنحو ٣٫٨ ماليني دينار في سبتمبر عام ٢٠٠٩ 

السبعة االولى من السنة املالية 
احلالية، قد بلغ نحو ٥٫٥٩٣٩ 
مليارات دينار، اال اننا ننشر هذا 
الرقم دون النصح باعتماده، اذ 
نعتقد ان رقم الفائض الفعلي 
للموازنـــة في هذه الشـــهور 
السبعة، سيكون أقل من الرقم 
املنشـــور، فاملعدل الشـــهري 
لإلنفاق سيكون تصاعديا مبا 
يعمل علـــى تقليص الفائض، 
كلما تقدمنا في شهور السنة 
املالية، ونتوقع ان يكون أقل مع 

صدور احلساب اخلتامي. 

فعليا حتـــى ٢٠١٠/١٠/٣١ نحو 
٥٫٩٤١٦ مليارات دينار، مبعدل 
شهري للمصروفات بلغ نحو 
٨٤٨٫٨٠٤ مليون دينار، لكننا 
ننصـــح بعدم االعتـــداد بهذا 
الرقم، ألن هنـــاك مصروفات 
أصبحت مســـتحقة لكنها لم 
تصرف فعال، كما ان اإلنفاق في 
االشهر االخيرة من السنة املالية 
يكون أعلى من مثيله في االشهر 
االولى، ورغم ان التقرير يذهب 
الى خالصة مؤداها ان فائض 
الشـــهور  املوازنة، في نهاية 

كان املقدر في املوازنة للسنة 
املاليـــة احلالية، بكاملها نحو 
١٫١٠٣ مليار دينار، أي ان احملقق 
سيكون اعلى قليال جدا للسنة 
املالية احلالية بكاملها، بنحو ٢٠ 
مليون دينار، عن ذلك املقدر، 
اذا افترضنا استمرار مستوى 
االيرادات غير النفطية باملعدل 

الشهري املذكور نفسه.
الى ان  التقريـــر    وأشـــار 
اعتمادات املصروفات، للسنة 
املالية احلالية، كانت تقدر بنحو 
١٦٫٣١٠ مليـــار دينار، وصرف 

االيرادات احملصلة، وذلك بسبب 
ارتفاع سعر النفط. وما حتصل، 
من االيرادات النفطية، خالل ٧ 
شهور من السنة املالية احلالية، 
كان أعلى بنحو ١٫٧٤٢٦ مليار 
دينار، أي مبا نســـبته ١٩٫١٪، 
عن مســـتوى مثيلـــه، خالل 
الفترة نفسها من السنة املالية 
الفائتة. ومت حتصيل ما قيمته 
٦٥٥٫٣٠٨ مليون دينار ايرادات 
غير نفطية، خالل الفترة نفسها 
بلـــغ نحو  ومبعدل شـــهري 
٩٣٫٦١٥ مليـــون دينار، بينما 

 حلل تقرير 
«الشـــال» 
االسبوعي 
بيانـــــات 
املتابعة الشـــهرية حلسابات 
املالية للدولة، لشهر  االدارة 
اكتوبر ٢٠١٠، والتي تشير الى 
اســـتمرار االرتفاع في جانب 
االيرادات، فحتى ٢٠١٠/١٠/٣١ 
-٧ شـــهور من السنة املالية 
احلاليـــة ٢٠١١/٢٠١٠ - بلغت 
جملة االيرادات احملصلة نحو 
١١٫٥٣٥٥ مليار دينار، أي أعلى 
مبا نســـبته ١٨٫٧٪ عن جملة 
االيرادات املقدرة، للسنة املالية 
احلالية بكاملها، والبالغة نحو 
٩٫٧١٩٣ مليارات دينار وبارتفاع 
ملحوظ، قاربت نسبته ١٩٫١٪، 
عن مستوى جملة االيرادات 
احملصلة، خالل الفترة نفسها 
الفائتة  املاليـــة  الســـنة  من 
٢٠١٠/٢٠٠٩، والبالغـــة نحو 

٩٫٦٨٧٤ مليارات دينار.
  وفي التفاصيل قال «الشال» 
ان االيرادات النفطية الفعلية، 
حتـــى ٢٠١٠/١٠/٣١ تقدر بنحو 
١٠٫٨٨٠٢ مليـــارات دينار أي 
أعلى مبا نســـبته ٢٦٫٣٪ عن 
االيرادات النفطية املقدرة للسنة 
املالية احلالية بالكامل، والبالغة 
نحـــو ٨٫٦١٦٦ مليارات دينار، 
ومبا نسبته ٩٤٫٣٪ من جملة 

 ارتفاع أسعار النفط العاملية انعكس إيجابا على اإليرادات احملصلة 

 تقـرير 


