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  استعرضنا في املقالني 
الســــابقني أهمية حماية 
املستهلك وكيف أصبح 
اجتاهــــا عامليــــا ودوليا 
مهمــــا فــــي ظــــل تطور 
وســــائل الغش بســــبب 
التطور التكنولوجي، كما 
استعرضنا حجم الغش 
التجاري العلمي وغيرها 
من النقاط املهمة، واليوم 
نستعرض أمرا مهما جدا 
وهو ماذا نخسر إذا أهملنا 

حماية املستهلك؟
األمـراض  انتشـار  ـ   ١  
ففــــي مقالة  فـي املجتمع: 
سابقة، ذكرنا كيف تراعي 

الشركات العاملية دولها في جودة منتجاتها 
بسبب خوفها من قوانني حماية املستهلك 
وعدم مراعاة ذلك في الدول النامية بسبب 
غياب مثل هذه القوانني، فالســــجائر اآلن 
مبيعاتها ٨٠٪ في الدول النامية و٢٠٪ في 
الدول املنتجة، ومعروف أن السجائر سبب 
رئيسي للسرطان وبالتالي الوفيات، وأيضا 
بدراسة في الواليات املتحدة ثبت أن حوالي 
ثلث حاالت السرطان وأمراض القلب و٨٠٪ 
من حاالت الســــكر ميكن الوقاية منها إذا 
تخلى الناس عن تناول الوجبات السريعة 
وغيروا عاداتهم الغذائيــــة، ولنا أن نعلم 
أن فــــي الكويت ١٥٪ من الســــكان مصابني 
بالسكر حسب إحصائيات منظمة الصحة 
العاملية في بلد ال يتجاوز ســــكانه املليون 
أي كأنه انتحار جماعي، وذلك بسبب إهمال 
الرقابة الغذائية وجودة املنتجات وحماية 
املستهلك، والعدد في ازدياد واحلبل لألسف 

على الغارب.
  واحتلت الكويت املرتبة األولى عامليا من 
حيث ارتفاع معدالت السمنة فيها، ومعلوم 
أن السمنة ستكون مسؤولة عن حدوث سبع 
وفيات من عشرة ٢٠٢٠، وفي دراسة ملركز 
السكر في الكويت يتناول الكويتي سنويا 
٣٧ كيلو من السكريات املضافة، بسبب غياب 
الرقابة هذا باإلضافة إلــــى تناول األغذية 
الغنية بالدهون والســــكريات، والتي هي 
مسبب ٩٠٪ للسمنة، وآخر إحصائية دلت 
على أن النساء في الكويت ٨٠٪ منهم يعانني 
من السمنة (حسب إحصائية وزارة الصحة) 
وهذا مؤشــــر خطير جدا ليس سببه عدم 
الوعي واإلهمال ولكن السبب الرئيسي نوعية 
األغذية غير املراقبة من ناحية اجلودة والتي 
نتناولها، وصرح وزير الصحة د.الساير بأن 
اإلحصائيات الصادرة عن منظمة الصحة 
العاملية واملســــوحات التي أجريت محليا 
أكدت خطورة مرض الســــرطان وأنه يعد 
من األسباب الرئيســــية للوفاة في البالد، 
وتسجل وزارة الصحة ١٣٠٠ إصابة جديدة 
بالسرطان في الكويت، ٥٠٪ منها فقط يتماثل 
للشفاء. باختصار، إذا استمررنا في إهمال 
حماية املستهلك فإننا نقتل أنفسنا وجنعل 
اآلخرين يقتلوننا لكن بصورة غير مباشرة 
من خالل األغذية الفاسدة والضارة، فيجب 
أن نضــــع حدا لهذا فإن األمراض ســــتزيد 

وتزيد وال مانع لها.
  ٢ ـ أوالدنـا ميوتـون فـي الطرقات:  ســــجلت 
اإلحصائيات أن الكويت من أعلى معدالت 
الوفيات املرورية في العالم، حيث تبني أن 
٤٥٠ حالة وفاة سنويا أغلبهم من الشباب، 
هذا فضال عن اإلعاقات التي تقدر باآلالف 
ســــنويا، ومعلوم أن عدد السيارات على 
الطرق تزيد مبعدل ١٠٪، ومعلوم أن مشكلتنا 

الرئيسية في هذا املجال تتمثل في:
  ـ غياب تطبيق القوانني املرورية واتخاذ 
إجراءات السالمة مثل حزام األمان، والقيادة 
أثناء التحدث باملوبايل، والطرقات السيئة 
بسبب إهمال إدارة املرور لدينا وال يوجد 
مــــن يدافع عن حقوق املواطنني املهضومة 

أمام هذه اإلدارة.
  ـ احتكار بيع السيارات من خالل إعطاء 
وكيل واحد للسيارات املستوردة مما يؤدي 
إلى إهمال الوكيل إلجراءات الســــالمة في 
الســــيارات فمثال أجهــــزة محاربة التلوث 
التي تنزع من الســــيارات املســــتوردة في 
الكويت، بينما هي موجودة في بلد املنشأ، 
وأيضا إهمال أجهزة السالمة في السيارات 
من ناحية اجلودة بال رقيب وال حســــيب، 
ومعلوم أن سيارات إحدى الوكاالت سحبت 
في أنحاء العالم بسبب سوء الفرامل وتسببها 
في وفيات، فيما عــــدا الوكيل في الكويت 

الذي يرى أن ســــياراته 
مــــن ذلك لكن  ال تعاني 
الســــبب الرئيسي أنه ال 
حســــيب وال رقيب على 
هذا الوكيل الذي اشترى 
ضمائر املسؤولني وسكتوا 
عنه، ولم تسحب سيارة 
واحدة منــــه في الكويت 
إلصالحها، وليموت أفراد 
الطمع  املجتمع بســــبب 
واجلشع الذي ال حدود له 
لألسف، وليموت شبابنا 
في الطرقات، فال حول وال 
قوة إال باهللا، وحسبي اهللا 

على الظاملني. 
  ـ إهمال إنشاء وسائل 
النقل العامة في الكويت بسبب نفوذ وكالء 
السيارات ومنعهم من إنشائها مثل املترو، 
وسكك احلديد، والباصات احلديثة خوفا 

على مبيعاتهم السنوية.
  ـ إهمال الرقابة املرورية على الطرقات 
من قبل إدارة املرور وترك الشباب ملصيرهم 
احملتوم النه ال يوجد من يراقبهم ويحاسبهم 
من جمعيات حماية املستهلك وغيرها من 
منظمــــات املجتمع املدنــــي. وأذكر انه كان 
لي لقاء مــــع أميركي، فقلت له ما رأيك في 
الكويت؟ فقال الكويت جميلة، لكن أخاف 
 ،crazy drivers من السير في الطرقات بسبب
والسؤال: أين الرقابة على مجانني السرعة 

والتجاوزات املرورية؟
  ـ عدم تطبيــــق معايير اجلــــودة على 
اإلطارات وغيرها من األجزاء املصنعة في 
السيارات وهي أهم أسباب احلوادث، ونكتفي 

بهذا القدر.
  ٣ـ  استمرار انتهاك املوظفني احلكوميني إلجراءات 
األمن والسالمة والرقابة: بسبب عدم وجود حوافز 
حتمي هؤالء أمام اإلغراءات املادية الكبرى 
للشــــركات لهؤالء فهم مستعدون يدفعوا 
مليون دينار مقابل مترير ١٠٠ مليون، وال 
يهم وفاة الكويتيني أم ال، وما حوادث اللحوم 
الفاسدة بآالف األطنان إال دليل على ذلك، 
وغيرها من املواد الغذائية الفاسدة والتي 
ستمر دون رقيب أو حسيب، وما قضية مدير 
األغذية املســــتوردة إال قضية مستمرة في 
البلدية منذ الثمانينيات عندما كنت موظفا 
واعتقل مراقب األغذية املســــتوردة بسبب 
الرشوة، لكن لم نكن نعلم أن هناك طوابير 
فاسدة منتظرة أن تعتلي هذا املنصب لإلثراء 
غير املشروع ولسهولته، فاحلل في الرقابة 
الشعبية وليس الرسمية من خالل منظمات 
حماية املســــتهلك وإال فسيستمر مسلسل 

األغذية الفاسدة إلى ما ال نهاية.
  ٤ ـ عدم التزام الشركات العاملية بجودة اخلدمات 
فـي الكويت: بينما هي ملتزمة فيها في الدول 
األخرى، فلنقارن جودة اخلدمة في املطاعم 
مثال بني الكويت وماليزيا، أو الدول املتقدمة، 
فلنقارن الشيكوالتة التي تأتي إلينا مصنعة 
مــــن إحدى الدول العربيــــة دون التزامات 
اجلودة بينما هي في دول مثل دبي تأتيها من 
بريطانيا. وهكذا، سنظل نعاني من انخفاض 
مستوى اجلودة إذا لم نحترم أنفسنا ونلزم 

هذه الشركات باجلودة العاملية.
ـ اخلسائر املادية في إصالح الضرر ستكون عالية جدًا:   ٥  
ما كلفة معاجلة ١٥٪من املجتمع الكويتي من 
مرض السكري؟ وما كلفة معاجلة السرطان؟ 
وما كلفة معاجلة ٨٢٪ من املجتمع يعانون 
من الســــمنة؟ وما الكلفة غير املباشرة من 
الوفيات وخســــائر األرواح؟ كل هذا ممكن 
جتنبه من خالل سياسة الوقاية من خالل 

حماية املستهلك.
  ٦ـ  غياب حماية املستهلك يعني غياب اجلودة عن 
منتجاتنا وخدماتنا: وهذا يعني عدم قدرتنا على 
املنافســــة االقتصادية احمللية واإلقليمية 
والدولية، وهذا فيه ضرر اقتصادي كبير 
باألخــــص من خالل إيجــــاد مصادر بديلة 
للدخل النفطي من خالل قطاع الصناعات 

واخلدمات.
  ٧ ـ عدم قدرتنا على التحويل إلى مركز مالي وإداري 
عاملي: ألننا لن نستطيع أن ننافس من ناحية 
اجلودة في املنتجات واخلدمات والتي هي 
أساس وقاعدة في رغبة املستثمرين وغيرهم 
في االســــتفادة من خدماتنــــا ومنتجاتنا، 
فعنايتنا بحماية املســــتهلك ووجود مثل 
هذه املنظمات يضمن لنا اجلودة واملنافسة 
العاملية واســــتخدام منتجاتنا وخدماتنا 

والتحول إلى مركز مالي وإداري عاملي.
 qualitykw60@hotmail.com  

 بقلم: د.وليد عبدالوهاب احلداد 
 البورصة تترقب الدور اجلديد لهيئة اسواق املال في ٢٠١١ 

 شعار املعرض

 الصراف: معرض «مسباح» األول يشهد إقباًال متزايدًا للمشاركة فيه
 قال رئيس اللجنــــة التنظيمية ملعرض 
مسباح، عبداللطيف الصراف ان املعرض يشهد 
املزيد من اإلقبال على املشــــاركة فيه بشكل 
ملحوظ من جميع املهتمني بهذه الصناعة من 

مختلف دول العالم.
  واضاف الصرافـ  في تصريح صحافيـ  ان 
االقبال متزايد على املشاركة في املعرض منذ 
اإلعالن عن إطالق انشطة املعرض، الذي تقيمه 
شركة أحمد عبداللطيف الصراف وشركاؤه 
ومؤسسة  MBHللهدايا والكماليات بالتعاون 
مع شركة وي للخدمات اإلعالمية املتكاملة، 

خالل الفترة من ٢٩ إلى ٣١ يناير املقبل.
  وأكد أن معرض مسباح يعد األول من نوعه 
في منطقة الشرق األوسط ككل واألكبر على 

مستوى دول مجلس التعاون اخلليجي نظرا 
لقيمة املعروضات التي ستعرض خالله ألول 
مرة من املسابيح العتيقة والنادرة ومسابيح 
األحجــــار الكرمية والكهرمان، باإلضافة إلى 
متيزه مبزاد علني على مجموعة من القطع 
الثمينة والنادرة، ولهذا لقي املعرض استحسان 
العديد من اجلهات التي أكدت مشاركتها في 
املعرض ومن بينها مؤسسة بحر البلطيق، 
مؤسسة النخبة، مؤسسة ديوان املسابيح، 
مؤسســــة بيت الكهرمان الكويتي، مؤسسة 
العثماني وغيرها من اجلهات احمللية املعتمدة، 
مضيفا أنه وحتــــى الوقت الراهن ال ميكننا 
حصر جميع اجلهات املشاركة سواء الرعاة 
أو املشاركون إال أن معظمهم ميثلون الكويت، 

اليونان،  دول اخلليج العربــــي، بريطانيا، 
تركيا، مصر، لبنان وغيرها.

  وحول انشطة املعرض، قال الصراف ان 
املعرض سيســــتمر ملدة ثالثة أيام متتالية، 
وفي اليومني األول والثاني ستعرض تشكيلة 
واسعة من املسابيح التي تتميز بدقة التصنيع 
اآللي أو الصناعة اليدوية للمعاينة وللبيع، 
أما في اليوم الثالث فسيختتم املعرض مبزاد 
علني على مجموعة من القطع النادرة والثمينة 
والتي ال تتوافر في أي متجر أو في أي وقت 
ولهذا نتوقع أن ترتفع أســــعارها مع تزايد 
دقات الساعة، خاصة أن الناس لم تتعود على 
مشــــاهدة مجموعة قيمة كهذه من املسابيح 
وســــيكون لهم حرية االختيار مبا يناسب 

أذواقهم فكل مسباح ميثل قطعة فنية قائمة 
بذاتها ومتى ما بيع يتــــم التفكير في قطع 

أخرى مختلفة متاما.
  واوضح أن اللجنة التنظيمية تضم كال 
من عبداللطيف أحمد الصراف ممثال شركة 
أحمد عبداللطيف الصراف وشركاؤه، محمود 
بن حســــني مديــــر مؤسســــة MBH للهدايا 
والكماليات، شركة وي للخدمات اإلعالمية 
املتكاملة، حصة احلميضي، وسارة النفيسي 
من شــــركة رو ديزاين ستديو، ورمي ودالل 
الصانع كمصممتي ديكور مستقلتني، وبيبي 
الغامن، مشــــيرا إلى أنهــــم يجمعون ما بني 
هواية جمع املسابيح وحب اإلبداع الشرقي 
والتصاميــــم العصرية، إلــــى جانب خلفية 

معلوماتية ثرية وعالقات اســــتثنائية في 
مجال هذه الصناعة ولهذا يطمحون إلنشاء 
مركز ثقافي خاص يســــتطيعون من خالله 
مشــــاركة حبهم وإعجابهم وتبادل خبراتهم 
ومعلوماتهم حول هذا االهتمام املشترك فيما 

بينهم.
  من جانبه، قال الشريك في املعرض محمود 
بن حسني ان معرض مسباح سيقام مبستوى 
يوازي أرقى املعارض العاملية وقد حرصت 
اللجنة التنظيمية على أن يشتمل املعرض 
على قطــــع نادرة وثمينة تلبي رغبات أكبر 
عدد ممكن من احملبني لهذه الهواية الشعبية 
وأوسع شريحة مهتمة بفن اقتناء أو تصنيع 

املسابيح. 

 «الشال»: تآكل بعض الشركات «الورقية» مع بدء ممارسة 
هيئة أسواق المال لكامل صالحياتها في ٢٠١١

 استقرار المؤشرات االقتصادية في إيران «غير مريح»
 تفاعال مع تداعيات بدء ايران رفع الدعم احلكومي 
أوضح التقرير انه من املؤكد ان بعض سياسات 
الدعم احلكومــي أمــر البـــد منه فعندما يتخلى 
االقتصاد عن بعده االنســـاني يتحول الى وحش 
مختطف من قبل املسيطرين على مقدراته وقراراته، 
حكومـــة او حزبا او قطاعـــا خاصــا ولكن الدعم 
البد له من التقيد بخاصيتني، اخلاصيــة األولــى 
هــي ذهابه ملــن يســـتحقــه فقــط، فــال معنــى 
مثــال لدعــم أسعار الكهرباء او املاء وهما سلعتان 
شحيحتان ومكلفتان وملوثتان، ملن يستهلك ١٠ 
أضعاف من يســـتحق ويســـتهلك فقط، ما يكفي 
ملواجهة ضروراته، أما اخلاصية الثانية فهي القدرة 
املستدامة على االستمرار في الدعم مقابل تكلفته 

البديلة، فال معنى مثال لزيـــادة رواتب العاملني 
وأجورهم مـــا لم يكن هناك مـــردود مقابل لتلك 
الزيادة يعّوض الفاقد، وما لم يكن باإلمكان خلق 
فرص عمل للمحتاجني اليها من القادمني الى سوق 

العمل، في املستقبل.
  تلـــك املقدمة ضرورية لتحليـــل ما يحدث في 
ايران، هذه األيام، من رفع لدعم أسعار احملروقات 
والسلع واخلدمات األساسية ـ والحقا ما عداها ـ 
لترتفع أسعار الوقود املدعوم أربعة أضعاف، ألول 
٦٠ ليترا في الشـــهر من ريال واحد او ١٠ سنتات 
أميركية الى ٤ رياالت او ٤٠ سنتا أميركيا، ومن ٤ 
رياالت الى ٧ رياالت أضعاف ملا زاد على ذلك، واملثال 
االيراني ليس غرضه نقد سياساتها االقتصادية، 

فنحن وملصلحتنا نتمنى لها النجاح واالستقــرار 
ولكن لكونهـــا حالة متقدمة لدول املنطقــة ففــي 
ايران التـــي يبلغ فيها نصيب الفـــرد من الناجت 
احمللي االجمالي نحو ٤٤٨٤ دوالرا ومعدل البطالة 
برقمني ـ E.I.U ديســـمبر ٢٠١٠ ـ ومعدل التضخم 
برقمني، يعني هذا القرار املتأخر أملا أكبر واحتماالت 
أكبر لضعف االستقرار الداخلي، فقرار األسبوع 
الفائت فـــي ايران قرار صحيح، وهو في محتواه 
ال يختلف عن قرارات التقشف املعلنة في اليونان 
وايرلندا والبرتغال، وحتى أملانيا وفرنسا وإسبانيا 
وإيطاليا وبريطانيا، ولكن فرق التوقيت والقدرة 
على االحتمال، كبير بني حالة ايران وحالة أوروبا 

لصالح األخيرة.

 تناول التقرير األســــبوعي 
الصــــادر عن شــــركة الشــــال 
لالستشارات الدور املرتقب ألداء 
هيئة أسواق املال في البورصة 
خالل العام املقبل، مشــــيرا الى 
ان واحدا من اكثر املوضوعات 
تداوال الدور املنتظر ملمارســــة 
هيئة اسواق املال لصالحياتها 
كاملة في عــــام ٢٠١١ ورمبا في 
نهايــــة ربعه األول، واثره على 
تداوالت سوق الكويت لألوراق 
املالية، واملقصود هنا هو ذلك 
الى تداوالت  التحول، احملتمل 
منضبطة ومراقبة وما يترتب 
علــــى مخالفتها مــــن عقوبات 
مغلظة وذلك قطعا سوف يؤدي 
الى انحسار مستوى السيولة 
ومعها انخفاض القدرة على دعم 

االسعار.
  والواقع هــــو ان متغيرين 
رئيسيني ســــوف يدعمان تلك 
اخلالصــــة اي انخفاض معدل 
سيولة السوق، وانضباط حركة 
االسعار، األول متغير عام سوف 
يشمل اسواق العالم كلها والثاني 
متغير خاص بالكويت واملتغير 
العــــام هــــو انتقــــال االقتصاد 
العاملــــي الى احضان مدرســــة 
تؤمن بالرقابة املشــــددة على 
االئتمان، وهو وقود الســــيولة 
وتضخم االســــعار، فلن نرى 
مناذج اعمال لشركات مضاربة 
تسرف في االقتراض حتى ٣٠ 

ضعف رؤوس اموالها وتعليمات 
بنك الكويــــت املركزي بالتبني 
التدريجي ملقترحات «بازل ٣» 
ووضع سقف القتراض شركات 
االســــتثمار ال يتعــــدى ضعف 
حقوق مساهميها مع االحتفاظ 
بـ ١٠٪ من مطلوباتها ســــائلة، 
هو جزء من تعليمات املدرسة 

اجلديدة.
  ذلك يعني ان العالم قد ودع 
ممارســــات دامت نحو ٣٠ عاما 
الربحية  اصبح فيها حتقيــــق 
يحدث فــــي معظمه من انتفاخ 
اســــعار االصــــول وليس من 

االستثمار احلقيقي.
  أما املتغير الثاني فهو خضوع 

الكويت بشــــكل مزدوج لتلك 
املدرسة من جانب متزامنا مع 
الرقابة  خضوع متأخر لفصل 
الســــوق وتنظيمه عن  علــــى 
ممارســــة تداوالته وذلك يعني 
انحســــارا مزدوجا في سيولة 
السوق، في جزئه الثاني خاص 
الوهمية  التــــداوالت  بضبــــط 
وجترميها ودور هيئة اسواق 
املال هنــــا حيوي وصحي فهي 
معنية بالدرجة األولى، بتعزيز 
الثقة باالســــتثمار في السوق 
وتعزيــــز الثقــــة يعني خفض 
مخاطر التعامل فيه الى حدودها 
الدنيــــا، فتــــداوالت هدفها رفع 
اسعار اسهم شركات، من خالل 

توجيه كمية من االموال ضمن 
تداوالت كثيفة بني مجموعة من 
املالك او الشركات او احملافظ، هي 
عمليات مجرمة هدفها التربح على 
حساب اصطياد مدخرات بعض 
االبرياء، وذلك ينطبق على الرفع 
الوهمي لألسعار، في آخر ثواني 
التداوالت اليومية وينطبق على 
التعامالت باإلفادة من معلومات 
داخلية، او تســــريب االشاعات 
للتأثير على مستويات االسعار، 
والواقع ان تلك املمارســــات قد 
خفت حدتها، في النصف الثاني 
من السنة احلالية ٢٠١٠ مع بدء 
احلديث في شهر يونيو الفائت 
عن نفاذ قانون هيئة اســــواق 

املال، وانعكس ذلك على مؤشرين 
كالهما صحي:

  املؤشر األول كان انخفاض 
سيولة السوق من معدل يومي 
لقيمة التــــداوالت بلغ نحو ٥٩ 
مليون دينار للنصف األول من 
العام الى نحو ٤٢٫٦ مليون دينار 
للنصف الثانــــي منه حتى ٢٣ 
ديســــمبر رغم اثر صفقة زين 
املوجب على ســــيولة السوق 
في شــــهري اكتوبــــر ونوفمبر 
الفائتــــني، أما املؤشــــر الثاني 
واملكمل فــــي قراءته لألول فهو 
ارتفاع مؤشر البورصة الوزني 
بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٢٣ بنحو ٢٠٫٨٪ 
مقارنــــة بنهايــــة يونيو ٢٠١٠ 
رغم انحســــار سيولة السوق، 
ألن معظــــم التداوالت اصبحت 
حقيقية، وألن االموال مت توجيهها 
للشركات طبقا ألدائها وهو الهدف 
الرئيس ألي سوق. وعليه نعتقد 
ان االثر ملمارسة هيئة اسواق 
املال صالحياتها كاملة سيكون 
ايجابيا فمدخرات الناس ستكون 
آمنة أكثر والسيولة سوف توجه 
انتقائيا للشركات التي تستحقها 
واداء السوق بشكل عام سوف 
يشهد استقرارا اكبر، وسيعني 
ذلك ايضا تآكال تلقائيا لبعض 
الشــــركات الورقية مبا يعنيه 
من خفض املعروض من االسهم 
الرديئة واســــتبداله تدريجيا 

بشركات جيدة. 

 أشار في تقريره األسبوعي إلى أن العالم سيودع ثالثين عامًا من انتفاخ أسعار األصول 

 تردد البنوك في إقراض القطاع الخاص 
اليزال سيد الموقف

 ذكر التقرير ان النشرة االحصائية لبنك الكويت املركزي خالل الفترة 
من شهر يوليو وحتى سبتمبر ان بعض املؤشرات االقتصادية والنقدية، 
ــا حتقيق امليزان التجاري  ــتحق تطوراتها متابعة وتوثيقا، منه التي تس
(صادرات سلعية ناقصا واردات سلعية) فائضا، بلغ نحو ٣٤٧٧٫١ مليون 
ــد ان بلغت قيمة صادرات  ــع الثالث من العام احلالي، بع ــار في الرب دين
ــو  ٤٥١٩ مليون دينار منها نحو  ــلعية، خالل هذا الربع نح الكويت الس
ــلعية ـ ال تشمل  ٩٣٫٥٪ صادرات نفطية، بينما بلغت قيمة وارداتها الس
ــار وكان امليزان التجاري قد حقق  ــكريةـ  نحو ١٠٤١٫٩ مليون دين العس
فائضا، في الربع االول من العام احلالي بلغ نحو ٣٤٩٧٫٢ مليون دينار، 
وارتفع هذا الفائض الى نحو ٣٨٥٦٫٩ مليون دينار في الربع الثاني، اي 
ــاري قد حقق فائضا بلغ نحو ١٠٨٣١٫٢ مليون دينار في  ان امليزان التج
االرباع الثالثة االولى من العام احلالي، او نحو ١٤٤٤٢ مليون دينار، فيما 
لو حسب لكامل العام ٢٠١٠، وهو فائض اعلى مبا نسبته ٥٥٪ من مثيله 
ــون دينار ولكن فائض  ــي عام ٢٠٠٩ والبالغ نحو ٩٣١٤٫٧ ملي احملقق ف
عام ٢٠١٠ الفعلي يعتمد على حركة اسعار النفط، واملؤشرات توحي بأن 
فائض امليزان التجاري للعام بكامله قد يتجاوز حاجز الـ ١٥ مليار دينار 
ــو ٩٤٪، من الصادرات هي مجرد  ــك ال يعني الكثير الن نح وان كان ذل
ــرة الى استمرار انخفاض املعدل املوزون  استهالك اصل. وتشير النش
ــدة على الودائع الى نحو ٢٫٢٦٦٪ في الربع الثالث من نحو ٢٫٣٣٠٪  للفائ
في الربع الثاني من العام احلالي، اي بنسبة انخفاض ربع سنوي تقارب 
-٢٫٧٪ وكذلك انخفض، قليال جدا، املعدل املوزون للفائدة على القروض، 
ــها، اي بنسبة انخفاض  الى نحو ٥٫٠٩٠٪ من نحو ٥٫٠٩٨٪ للفترة نفس
ربع سنوي قاربت -٠٫١٦٪. وبلغ حجم ودائع القطاع اخلاص، لدى البنوك 
احمللية، نحو ٢٤٣٥٥٫٦ مليون دينار بانخفاض طفيف من مستوى ٢٤٤٥٤٫٧ 
مليون دينار في نهاية الربع الثاني، اي بنسبة انخفاض ربع سنوي قاربت 
-٠٫٤٪، بينما ارتفعت، قليال، مطالب البنوك احمللية على القطاع اخلاص، 
ــتوى ٢٧٠٤١٫٧ مليون دينار في  ــى نحو ٢٧٢٩٠ مليون دينار عن مس ال
نهاية الربع الثاني، محققة نسبة منو ربع سنوي قاربت ٠٫٩٪، واالخير 

يعني ان تردد البنوك، في االقراض، مازال سيد املوقف. 

 ١٣٫٢ مليار دينار إجمالي إيرادات 
الموازنة العامة في ٨ شهور

 ماذا يحدث إذا أهملنا حماية 
المستهلك في الكويت؟ (٣ ـ ٤)

 يشير تقرير املتابعة الشهري 
حلسابات اإلدارة العامة للدولة 
لشهر نوفمبر ٢٠١٠، الى استمرار 
االرتفاع في جانب اإليرادات، 
٨ شهور من  فحتى ٢٠١٠/١١/٣٠،ـ 
السنة املالية احلالية ٢٠١١/٢٠١٠ 
ـ بلغت جملة اإليرادات احملصلة 
نحو ١٣٫٢١٨٧ مليار دينار، أي 
أعلى مبا نسبته ٣٦٪ عن جملة 
اإليرادات املقدرة، للسنة املالية 
احلاليــــة، بكاملهــــا، والبالغة 
نحــــو ٩٫٧١٩٣ مليارات دينار، 
وبارتفاع، قاربت نسبته ١٨٫٣٪، 
عن مســــتوى جملة اإليرادات 
احملصلة، خالل الفترة نفسها من 
السنة املالية الفائتة ٢٠١٠/٢٠٠٩، 
والبالغة نحــــو ١١٫١٧٣٤ مليار 

دينار.
  وفــــي التفاصيــــل، تقــــدر 
اإليرادات النفطية الفعلية، حتى 
٢٠١٠/١١/٣٠، بنحو ١٢٫٣٤١٤ مليار 
دينار، أي أعلى مبا نسبته ٤٣٫٢٪ 
عن اإليرادات النفطية املقدرة، 
للسنة املالية احلالية، بالكامل، 
والبالغة نحو ٨٫٦١٦٦ مليارات 
دينار، ومبا نسبته ٩٣٫٤٪ من 
جملة اإليرادات احملصلة، وذلك 

بسبب ارتفاع سعر النفط. وما 
حتصل، من اإليرادات النفطية، 
خالل ٨ شهور من السنة املالية 
احلاليــــة، كان أعلــــى بنحــــو 
٢٫٦٩٠٣ مليــــار دينار، أي مبا 
نسبته ١٧٪، عن مستوى مثيله، 
خالل الفترة نفسها من السنة 
املالية الفائتة. ومت حتصيل ما 
قيمته ٨٧٧٫٣١٦٥ مليون دينار، 
إيرادات غير نفطية، خالل الفترة 
نفسها، ومبعدل شهري بلغ نحو 
١٠٩٫٦٦٤٥ ماليني دينار، بينما 
كان املقدر في املوازنة، للسنة 
املالية احلالية، بكاملها، نحو 
ان  ١٫١٠٢٧٥ مليــــار دينار، اي 
احملقق ســــيكون أعلى، للسنة 
املالية احلالية، بكاملها، بنحو 
٢١٣٫٢ مليــــون دينار، عن ذلك 
املقدر، اذا افترضنا اســــتمرار 
مستوى اإليرادات غير النفطية 
باملعدل الشهري املذكور نفسه، 

وهو أمر طيب ان حتقق.
  وكانت اعتمادات املصروفات، 
للسنة املالية احلالية، قد قدرت 
بنحــــو ١٦٫٣١٠ مليــــار دينار، 
وصرف فعليا ـ طبقا للنشرة 
ـ حتى ٢٠١٠/١١/٣٠، نحو ٧٫١٧٧٦ 

مليارات دينار، مبعدل شهري 
للمصروفات بلغ نحو ٨٩٧٫٢٠٢٥ 
مليون دينار، لكننا ننصح بعدم 
الرقم، الن هناك  االعتداد بهذا 
مصروفات أصبحت مستحقة، 
لكنها لم تصرف، فعال، كما ان 
اإلنفاق في األشهر األخيرة من 
الســــنة املالية يكون أعلى من 
مثيله في األشهر األولى، ورغم 
ان النشرة تذهب الى خالصة 
مؤداها ان فائض املوازنة، في 
نهاية األشــــهر الـ ٨ األولى من 
املالية احلالية، قد بلغ  السنة 
نحو ٦٫٠٤١١ مليارات دينار، إال 
اننا ننشر هذا الرقم دون النصح 
باعتمــــاده، إذ نعتقــــد ان رقم 
الفعلي للموازنة، في  الفائض 
هذه الشهور الـ ٨، سيكون أقل من 
الرقم املنشور، فاملعدل الشهري 
لإلنفاق سيكون تصاعديا، مبا 
يعمل على تقليص رقم الفائض 
الفعلي للموازنة، كلما تقدمنا في 
شهور السنة املالية، ونتوقع ان 
يكون أقل مع صدور احلساب 
اخلتامي، وان اعتمد مســــتواه 
بشكل رئيسي على التطور في 

أسعار النفط. 

 السلة االقتصادية


