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 «األولى للوساطة»: البنوك تقود تراجعات السوق 
   رغم بياناتها المالية األفضل على مدى األعوام الثالثة 

 «بيان»: خلق البيئة التشريعية واإلجرائية المناسبة والتنفيذ 
الفعلي أبرز متطلبات الخطة التنموية لـ ٢٠١٢/٢٠١١

 قالت شــــركة 
«األولـــــــــــى 
 « طة ســـا للو
املالية في تقريرها األسبوعي ان 
املؤشرات العامة لسوق الكويت 
لألوراق املالية شهدت تراجعات 
واضحـــة منـــذ بداية جلســـات 
األسبوع املاضي، حيث انخفض 
املؤشر الســـعري خالل اجللسة 
األخيرة فقط ٩٢ نقطة على وقع 
التطـــورات االمنية التي انتقلت 
الى اخلليج لتشهد كل االسواق 
اخلليجية تراجعات متفاوتة كان 
نصيب السوق الكويتي منها خالل 
االسبوع املاضي ما يعادل ٢٫٦٦٪ 
انخفاضا للمؤشر السعري العام 
مع نســـب مشـــابهة للمؤشرات 
االخرى التي شهدت من جانبها 
تراجعات متأثرة باحلالة النفسية 
التي كانت تسير خيارات املتداولني 
نحو عدم الشـــراء واخلروج من 
الكثير من األسهم، حتى ان كان 
خروجا مؤقتا خشـــية التدهور 
األمني الذي بات يوقف الكثير من 
املشاريع واخلطط املستقبلية بل 
أصاب قطاعات عديدة بحالة من 

شلل شبه كامل.
  وأشــــار التقريــــر إلــــى ان 
املستثمرين يعتقدون أن العودة 
نحو االرتفاع غير متوقعة على 
املدى القريب، وان عودة الثقة 
كما ينبغي في السوق ستكون 
متنامية بقدر حتسن األوضاع 
احمليطة ويعني ذلك أن حتسن 
األداء سيكون مرتبطا بالنتائج 

االيجابية امللموسة.
  وبني التقرير انه على الرغم 
من تراجع حدة االضطرابات في 
جمهورية مصر العربية، إال أن 
انتقال عدد من مظاهر عدم الرضا 
في دول اخرى قد يطيل من أمد 
التأثر في هذه االحداث، خاصة 
ان القرارات اخلاصة باالستثمار 

 ذكر تقرير شركة بيان 
لالســـتثمار أن سوق 
أنهى  املالية  لـــألوراق  الكويت 
تداوالت األسبوع املاضي مسجال 
تراجعا واضحا جلهة مؤشريه 
السعري والوزني، حيث انخفض 
املؤشر السعري بنسبة ٢٫٦٦٪، 
فيما سجل املؤشر الوزني خسارة 

نسبتها ٣٫٤١٪.
  وقـــد اســـتمرت األحـــداث 
العربية  املتسارعة في املنطقة 
تلقـــي بظاللهـــا على الســـوق 
الكويتي وأسواق املنطقة بشكل 
عام، وذلك بانتظار ما ستؤول 

إليه مجريات األمور.
  مـــن جهـــة أخـــرى، تناول 
التقريـــر الذي أحالـــه مجلس 
الوزراء األسبوع املاضي اخلطة 
التنموية الثانية ٢٠١٢/٢٠١١ إلى 
مجلس األمة، حيث تضمنت عدة 
سياسات مرحلية مكملة خلطة 
السنة األولى، من أهمها، سياسة 
تهيئة بيئة االســـتثمار جلذب 
رأس املال الوطني واألجنبي عن 
طريـــق تنويع فرص ومجاالت 
االستثمار وزيادة االستثمارات 
احلكومية واخلاصة، فضال عن 
سياسة معاجلة تداعيات األزمة 
العاملية، بحيث تعمل على تنشيط 
احلركـــة االقتصادية من خالل 
تعزيز معـــدالت اإلنفاق العام، 
إلى سياسة دعم  هذا باإلضافة 
وتعزيـــز دور القطاع اخلاص، 
حيـــث تختص بالتوســـع في 
املشـــاريع القائمة على تعاون 

القطاعني العام واخلاص.
  وعلى صعيد متصل، أكد وكيل 
وزارة التجارة والصناعة حرص 
الوزارة على تذليل كل العقبات 
التي تواجـــه قطاع األعمال في 
الكويت، وخلق بيئة مناســـبة 
العديد من مشـــاريع  لتنفيـــذ 
التنمية، وذلك من خالل تطوير 
القوانني والتشريعات االقتصادية 
التي حتقق األهداف املرجوة من 
اخلطـــة. والبد لنا هنا أن نعيد 
التذكيـــر بأن ما يهـــم هو مدى 
الفعلي ملا هو مذكور  التطبيق 
فـــي هذه اخلطة من حيث خلق 
التشريعية واإلجرائية  البيئة 
املناسبة والتنفيذ الفعلي ملا هو 
مذكور باخلطة على أرض الواقع، 
فلقد مل الناس القرارات اإلنشائية 
املتكـــررة التي قلما تترجم إلى 

تطبيق عملي.
  وأشار التقرير إلى أن تداوالت 
السوق خالل األسبوع املاضي 
اتســـمت باجتاه بيعي واضح، 
وذلك في ظل حالة احلذر وعدم 
الثقة التي يعاني منها السوق، 
خاصـــة أن الغالبيـــة العظمى 

تأثرت نفسيا مع اتساع تسليط 
الضوء اعالميا عليها ومن ثم فإن 
االرتداد في ظل ما يحدث سيكون 
محدودا ويصيب قطاعات معينة 

في السوق الكويتي مع االمل في 
ان تعمل اعالنات البيانات املالية 

على تخفيف حدة التراجع.
   وبني التقرير ان احد العوامل 

االخرى املؤثــــرة على قرارات 
البيــــع ما اعلن حــــول توقيع 
غرامات قدرت مببلغ يصل الى 
٢٦٢ مليون دوالر على شركة 

املدرجة لم تعلن  من الشركات 
بعد عن نتائجهـــا املالية للعام 
الســـابق، حيث بلغت نســـبة 
الشركات املعلنة حتى منتصف 
يوم األربعاء املاضي ١٩٪ تقريبا 
من إجمالي عدد الشركات املدرجة 
في السوق، وهو األمر الذي يزيد 
من حالة الترقب لدى املتداولني. 
وقد اســـتمر قطاع البنوك في 

الســـوق خالل األسبوع  قيادة 
املاضي، حيث تركزت الضغوط 
البيعية على بعض أسهمه، مما 
دفع باملؤشرين الرئيسيني إلى 
تسجيل خسائر في كل اجللسات. 
كما واصل هذا القطاع القيادي 
الكبرى من  استئثاره باحلصة 
قيمة التداول اليومية. وقد شهد 
السوق ظهور عمليات جني أرباح 

سريعة كلما متكن من حتقيق 
االرتفاع، وهو ما ظهر جليا في 
جلسة يوم الثالثاء التي شهدت 
عمليات شراء على األسهم القيادية 
وبعض املجاميع االستثمارية، 
مما ساهم في ارتفاع السوق في 
النصف األول من اجللسة التي 
أنهاها في املنطقة احلمراء بفعل 

عمليات جني األرباح.

«زين العراق» التابعة للشركة 
الكويتية «زين» وبالتالي تدخل 
الصفقة املرتقبة ما بني جتمع 
اخلير واالتصاالت اإلماراتية نفقا 
مظلما جديدا من حيث التعامل 
مع هذا القــــرار املتخذ من قبل 

هيئة االتصاالت العراقية.
التقرير أن الضلع    وأوضح 
الثالث الذي رفـــع من الترقب 
والتحفظ بقرارات املستثمرين 
خالل تداوالت االسبوع املاضي 
ما أعلن من مواد تخص الالئحة 
التنفيذية لهيئة أســـواق املال 
الكويتيـــة في اطار املســـودة 
االولية التي دفعت معها السوق 
لفقد الكثير من النقاط، في الوقت 
الذي بدا هناك تباين في اآلراء 
حول املسودة، فقد رأى احتاد 
شركات االستثمار ان املسودة 
حتوي العديد من أوجه القصور 
والنقص سواء حول التعريفات 
أو التفصيل إضافة إلى انها ترهق 
كاهل الشركات واملدققني لكثرة 
إلى  التقارير املطلوبة، مشيرا 
الرسالة جاءت  أن دالالت هذه 
واضحة خالل تداوالت األسبوع 

املاضي بانخفاض التداوالت.
التقريــــر ان عمليات    وقال 
البيع على أسهم البنوك قادت 
القطاعات االخــــرى للتراجع، 
العــــادة خالل  فبينما جــــرت 
االســــابيع املاضيــــة ان تقود 
البنوك الســــوق إلى الصعود، 
دفع تراجع املصارف إلى تسجيل 
مزيد من اخلسارة في السوق، 
خصوصا ان صغار املستثمرين 
تعرضوا حلالة من الذهول أمام 
مفاجأة آخر اجللســــات، وهي 
املعطيات التي أدت في النهاية 
إلى تداوالت غير منطقية خالل 
االسبوع املاضي، استدعت تدخال 
حكوميا إليقاف خسائر اجللسة 

األخيرة. 

  وأنهـــى الســـوق تـــداوالت 
األسبوع املاضي على تراجع جلهة 
مؤشريه الرئيسيني، حيث أغلق 
املؤشر الســـعري عند مستوى 
٦٫٥٥٩٫٥ نقطـــة، بانخفـــاض 
نســـبته ٢٫٦٦٪، في حني سجل 
املؤشر الوزني خسارة نسبتها 
٣٫٤١٪ بعد أن أغلق عند ٤٥٨٫٦٦ 
نقطة. وقد شهد السوق هذا األداء 
بالرغم من ارتفاع متوســـطات 
التداول باملقارنة مع األســـبوع 
قبل السابق، حيث زاد متوسط 
كمية التداول بنســـبة ٢٣٫٠٩٪ 
فيما بلغت نسبة منو متوسط 

قيمة التداول ٣٥٫٠٢٪.

  مؤشرات القطاعات

  قال التقرير ان جميع قطاعات 
ســـوق الكويت لألوراق املالية 
ســـجلت تراجعا في مؤشراتها 
بنهاية األسبوع املاضي، باستثناء 
قطاع التأمني الذي منا مؤشره 
بنسبة ٠٫٥٣٪ بعد أن أغلق عند 
٢٫٧٣٦٫١ نقطـــة. وقد جاء قطاع 
االستثمار في مقدمة القطاعات 
التي ســـجلت انخفاضا، حيث 
أقفل مؤشره عند ٤٫٥٨٤٫٢ نقطة 
مسجال خسارة نسبتها ٣٫٩٥٪. 
تبعه قطاع الصناعة في املركز 
الثاني مع تراجع مؤشره بنسبة 
٣٫٠٤٪ بعد أن أغلق عند ٤٫٩٤٢٫٤ 
نقطة. في حني شغل قطاع البنوك 
الثالثة، حيـــث أغلق  املرتبـــة 
مؤشره متراجعا بنسبة ٢٫٨٦٪ 
عند مســـتوى ١١٫٩٢٩٫٦ نقطة. 
أما أقل القطاعات تراجعا، فكان 
قطاع الشـــركات غير الكويتية 
الذي أغلق مؤشره عند ٦٫٥٤٣٫٦ 
نقطة مســـجال خسارة نسبتها 

 .٪١٫٢٤

 أكد أن تغريم «زين العراق» يزيد من قلق المستثمرين حول صفقة «زين ـ اتصاالت»

 «الجمان»: تأجيل قرار بيع حصة «زين» 
  في «زين السعودية» يزيد الوضع غموضًا في البورصة

 «الجودة لالستشارات»: الترقب والحذر 
  «سيد الموقف» في البورصة

 قال مركز اجلمان لالستشارات االقتصادية 
في حتليل موجز ان مؤشره للثقة تراجع 
بشكل مستمر في ايام التداول االربعة خالل االسبوع 
املنتهي في ٢٠١١/٢/١٦، حيث كان اليوم االخير السبوع 
ــمية، اال ان محصلة التراجع في  العمل عطلة رس
مؤشر الثقة طفيفة، حيث بلغت ٠٫٠٣ نقطة مبعدل 
ــر املذكور  انخفاض ٠٫٠٦٪ فقط عن اقفال املؤش
خالل االسبوع الذي سبقه واملنتهي في ٢٠١١/٢/١٠، 
وذلك بعكس التراجع احلاد للمؤشر الوزني الذي 
بلغ ٣٫٤١٪، وكذلك السعري ولو بدرجة اقل بلغت 
٢٫٦٦٪. وعزا «اجلمان» انخفاض املؤشرات الرسمية 
للبورصة الى عدة معطيات سلبية، منها تفاقم الوضع 

السياسي في املنطقة، وكذلك النتائج والتوزيعات 
املخيبة لآلمال لـ «بيتك»، وفقا لوجهة نظر البعض، 
ــر «زين الكويت» في االفصاح  باالضافة الى تأخ
عن غرامة «زين العراق» البالغة ٢٦٢ مليون دوالر 
ــودة الالئحة التنفيذية  ــتياء البعض من مس واس
لهيئة اسواق املال. واشار «اجلمان» الى ان الصورة 
غير واضحة للمشهد البورصوي خالل االسبوع 
اجلاري، نظرا لضبابية املوقف بشكل عام، وكذلك 
لتأجيل قرار بيع حصة «زين الكويتية» في «زين 
السعودية»، ونصح بالتزام جانب الترقب واحلذر 
فيما يتعلق بالقرارات املرتبطة في سوق الكويت 

لالوراق املالية خالل الفترة القصيرة املقبلة. 

 قال التقرير األسبوعي ملركز اجلودة 
لالستشارات ان حالة الترقب واحلذر 
مازالت تلقي بظاللها على ســــوق الكويت 
لألوراق املالية، إذ شهد السوق تراجعا كبيرا 
األســــبوع املاضي وبنسبة ٢٫٦٪ للمؤشر 
السعري حيث تراجع ١٧٩٫٤ نقطة ليصل إلى 
٦٥٥٩٫٥ نقطة، وتراجع املؤشر الوزني ١٦٫١٩ 
نقطة وبنسبة ٣٫٤٪ وصوال إلى ٤٥٨ نقطة، 
واستقر عدد الصفقات، والكمية املتداولة 
تقريبا على معدالتها في األسبوع املاضي، 
ولكن السيولة زادت بسبب الكميات املباعة 
وبلغت ١٢٨ مليون دينار، وبتداول يومي 
٣٢ مليــــون دينار، بعد أن كانت ٢٣ مليون 
دينار األسبوع قبل املاضي، وبنسبة ارتفاع 
٢٨٪، وعلى مستوى القطاعات مازال قطاع 
البنوك يتربع على عرش التداوالت حيث 
بلغت تداوالته ٦٣ مليون دينار وبنســــبة 

٤٩٪ من قيمة تداوالت السوق.
   كما شــــهد الســــوق عودة احلياة إلى 
قطاع االســــتثمار وانتعاشه حيث بلغت 

قيمة التداوالت ٣٦ مليونا، وبنســــبة ٢٨٪ 
من قيمة تداوالت الســــوق، ثم تاله قطاع 

اخلدمات بقيمة ٣١ مليون دينار.
  وأشار «اجلودة» الى ان عوامل الضغوط 
السلبية على السوق متثلت في: املتغيرات 
السياسية ومظاهر الغضب في العالم العربي، 
وتأرجح صفقة زين وسوء التكهنات حولها 
وعدم الوضــــوح، وتأخر صدور القرارات 

للوائح التنفيذية لهيئة أسواق املال.
  ولفت «اجلودة» الــــى ان أهم القرارات 
والعوامل التي ســــتوقف التدهور وتعيد 
الســــوق إلى التداول اإليجابي، هي: تدخل 
احملفظــــة الوطنية لوقف أي تدهور بفعل 
األحداث السياسية، باألخص أن الشركات 
التشــــغيلية أعلنت عن أرباح إيجابية هذا 
العــــام، وضرورة صدور قــــرارات تنظيم 
البورصة وعدم التأخير، وخلــق صنــاع 
جـــدد للســــوق في ظل تهــــاوي الصناع 
التقليديني وتأثر قطاع االستثمار بشقيه 

التقليدي واإلسالمي. 
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 «الجمان»: تأجيل قرار بيع حصة «زين» 
  في «زين السعودية» يزيد الوضع غموضًا في البورصة

 «الجمان»: تأجيل قرار بيع حصة «زين» 

 «الجودة لالستشارات»: الترقب والحذر 

 أمر سمو األمير حفظه 
اهللا مبكرمة أميرية قيمتها 
١٠٠٠ دينار لكل فرد كويتي، 
باإلضافة إلى إعطاء املواد 
التموينية ملدة سنة مجانا، 
ونشكر سمو األمير على 
هــــذه املنحة ويســــتاهل 
الشعب الكويتي بعد مرور 
٥٠ عاما على تأسيس دولة 
الكويت، ولكن املشكلة أن 
باب العطايا والزيادات فتح 
أبوابه، فتمت  على أوسع 
زيادة العســــكريني ١٠٠٪ 
امليزانية  ومببلغ يكلــــف 
سنويا ٢٥٠ مليون دينار، 

وهناك زيادة املعلمني، وزيادة العاملني في 
احلكومة ١٠٠٪، وزيادة الفنيني في القطاع 
اخلاص ملســــاواتهم بإخوانهم في احلكومة 
وهكذا.. وهذا فيه تدمير لسياسات وتوجيهات 

الدولة من عدة نواح:
  ١- اجلهاز اإلداري فــــي احلكومة كلفته 
عالية جدا، ويحتاج إلى إصالح قبل تقرير 
أي زيادات له، فقانون اخلدمة املدنية والذي 
وضع في الســــبعينيات ولم ميس إلى اآلن 
وضع مبرحلة ومفهوم توزيع الثروة على 
املواطنني من خالل الوظيفة، هذا باإلضافة 
إلى تخلفه عن توظيف عدة مفاهيم أساسية 
باإلدارة تعيق وظيفة اجلهاز احلكومي، منها 
الرقابة، أنظمة تعيــــني القياديني، الوصف 
الوظيفي، التخطيط االســــتراتيجي، أنظمة 
احلوافز، التخطيط الوظيفي وخطط القوى 
العاملة وغيرها من األنظمة اإلدارية احلديثة، 
فنحن بحاجة إلى إعادة هيكلة اجلهاز اإلداري 
احلكومي أوال، ونسف القانون احلالي للخدمة 
املدنية وبنائه على قاعدة اإلنتاجية وحتمل 
املسؤوليات وحتقيق النتائج مقابل األجر، 
فالضخ املالي في اجلهاز اإلداري احلالي يضخم 
اجلهاز احلكومي ويعيــــق تقدمي اخلدمات 

ويرفع كلفتها.
  ٢- رفــــع كلفة اخلدمــــات العامة، فباب 
الرواتــــب واألجور فــــي ميزانية ٢٠٠٩ بلغ 
٣ مليارات دينار من دون حســــاب رواتب 
العسكريني، وفي ميزانية ٢٠١٠ بلغ ٤ مليارات 
أيضا من دون رواتب العســــكريني وزيادة 
الرواتب كلفتهــــا ٢٥٠ مليونا، فهي إذن قد 
تبلــــغ مليار دينار فإذا قلنا ان بند الرواتب 
واألجور قد بلــــغ ٥ مليارات ونحن نطالب 
بالزيادات ١٠٠٪ فمعنى ذلــــك أن هذا البند 
سيبلغ ١٠ مليارات دينار، وهذا يرفع كلفة 
اخلدمات العامة بشكل غير محدود، ونحن 
هنا ال نعتــــرض على الزيادات في الرواتب 
أبدا، ولكن الرواتــــب يجب أن تكون مقابل 
عمل وحتقيق نتائج وإنتاج ينفع البلد أوال 

ثم املواطنني ثانيا.
  ٣- كنت في مؤمتر احتاد العقاريني منذ 
أسبوع وكانت هناك شكوى اقتصادية من 
جميع العاملني في القطاع اخلاص بأن رفع 
وزيادة الرواتب في احلكومة يقابله هجرة 
معاكســــة من القطاع اخلاص إلى احلكومة 
ويرفع الكلفة االقتصادية للقطاع اخلاص ألنه 
مطلوب منه حتقيق نسب معينة من العمالة 
وبالتالي عدم قدرته على املنافسة مع نظرائه 
من الدول اخلليجية والعربية وغيرها.. وقد 
صرح منذ فترة رئيس جهاز إعادة الهيكلة 
بأن احلكومة تزمع توظيف ٢٠ ألف كويتي 
في القطاع هذه الســــنة، وهذا أمر مشكوك 
فيه في صحته في ظل توجه احلكومة إلى 
الزيادات والكوادر في أجهزتها احلكومية، 
ولقد شهد القطاع اخلاص هجرة كبيرة من 
املهندسني إلى احلكومة بسبب نسبة الرواتب 
املرتفعة في احلكومة عن القطاع اخلاص، 
فيجب وقف توجهات احلكومة في الزيادات 
حفاظا على العاملني فــــي القطاع اخلاص، 
وتأكيدا لسياســــاتها املعلنة لزيادة نسبة 

العاملني الكويتيني في القطاع اخلاص.
  ٤- الكلفة املســـتقبلية للزيادات والهبات 
ستكون عالية اقتصاديا، فقد نشر تقرير الشال 
أن هناك ٥٠٠ ألف عامل كويتي ســـيدخلون 
سوق العمل في العقدين احلاليني، وإذا عرفنا 
أن العاملني احلاليني في احلكومة ٢٠٠ ألف وأن 
كلفة رواتبهم ٥ مليارات دينار، فإن هذا معناه 
انك بحاجة إلى ١٥ مليار دينار لباب الرواتب 
واألجور وهذا غير متحقق لسببني: األول أن 
استمرار أسعار النفط في االرتفاع وبقيمة ١٠٠ 
دوالر أمر غير مضمون، وثانيا أن هذا املبلغ 
يوازي أكثر من إنتاجنـــا احلالي من النفط، 
وهذا سيضع أبناءنا في املستقبل أمام خيارات 
صعبة جدا في احلصول على وظائف، فنحن 

نهدم املستقبل بسياساتنا احلالية. 
  ٥- حكومتنــــا التــــي حتــــب التخطيط 
والدراسات (بس ما تنفذ) أنفقت ٦ ماليني على 
دراسات بلير، ودراسات ماكينزي، ودراسات 
البنك الدولي هذا باإلضافة إلى وجود عدة 
مجالس استشارية منها مجلس التخطيط، 
والتعليم وغيرها باإلضافة إلى معهد األبحاث، 
العلمي، وجميع  الكويت للتقدم  ومؤسسة 
الدراسات السابقة تشــــير إلى شيء واحد 
«أنتم في خطر»، ويجب تغيير السياسات 
احلالية، واملستقبل ال يبشر باخلير في ظل 
السياسات املتبعة، ولكن ال حياة ملن تنادي، 
وهناك مقولة معروفة في الديوانيات مفادها 
(الكويت تدرس وتفكر، ودبي وقطر تنفذان)، 
يا حكومتنا العزيزة نحن بحاجة إلى تنفيذ 
مللنا الدراسات واخلطط.. واهللا ثم واهللا ان 
الوضع والهيكلة السياسية احلالية لن تتغير 
في حالة التنفيذ بل ستزداد صالبة وقوة.

  ٦- من الواضــــح أن التغيرات الهيكلية 

العالم  فــــي  السياســــية 
بالهلع  العربــــي أصابتنا 
والذعر وجعلت حكومتنا 
توافق على جميع ما تطلبه 
املعارضة وما يطلبه الناس 
من عطايا وزيادات رغبة 
في التهدئــــة، وهذا طبعا 
خوف وهلع في غير محله 

ألسباب عدة:
دراســــة  في   -  
الكويــــت وقطر  ثبت أن 
أقل دولتني عربيتني عرضة 

للتغيير.
الكويــــت  ان   -  
دولة مؤسسات وحكومة 
دميوقراطية وإعالم حر، وهذا يجعل جميع 
الكويتيني يتمسكون بالنظام احلالي واحلمد 
هللا - اهللا ال يغيــــر علينا، فالدول التي بها 
اهتزازات سياسية بالغة الظلم، وبها غياب 
للدميوقراطية واحلريات، فالوضع بالطبع 

عندنا يختلف.
لقد أعطى الغزو درســــا للجميع   -  
بأن الكويتيني متمســــكون بالنظام احلالي 
ويرضونه ولو وضعت السيوف على رقابهم، 
وهذا يعطي دليال على متسك الشعب بأسرة 

آل الصباح الكرمية.
  - الكويتــــي أعلــــى دخال فــــي العالم، 
ولديه التعليــــم والعالج باملجان، وقروض 
ســــكنية وزواج، ووظيفة مضمونة فلماذا 

التغيير..؟
  ٧- كسب الرضاء السياسي من خالل الهدر 
املالي قد يكون له مكاسبه اآلنية ولكنه على 
املدى الطويل مدمر وله آثاره السلبية جدا 
سواء على املستوى السياسي أو االقتصادي 
وباألخص عندما تكــــون الدول عاجزة عن 
توفيــــر الوظائف واخلدمات والرفاهية، أما 
اإلصــــالح اإلداري واملالي فقــــد يكون مؤملا 
وليست له مكاسب سياسية على املدى القصير 
ولكن له آثاره اإليجابية والبناءة على املدى 
الطويل باألخص عندما يكون هناك ازدهار 
اقتصادي واستمرارية في الرفاهية للشعب، 
وتوافــــر مصادر بديلة للدخــــل، وفي رأيي 
املتواضــــع أنه ال مفر أمامنا إال الســــير في 
أجندة اإلصالح اإلداري واالستفادة من الفرص 
التاريخية املتاحة لنا في الوفرة االقتصادية 
من الدخل النفطي وأســــعاره املرتفعة، وإال 
فاننا نقوم باالنتحــــار االقتصادي وتدمير 

أنفسنا بأيدينا.
  ٨- في دراسة للبنك الدولي، فإن الكويت 
تتراجع في «سهولة القيام باألعمال» عام ٢٠١٠ 
لتصل إلى درجة ٧٤ ضمن ١٨٣ دولة ومنها تراجع 
البدء في مزاولة النشاط وإجراءات استخراج 
تراخيص البناء، وتسجيل امللكيات، وإجراءات 
احلصول على حتويـــالت، وجدير بالذكر أن 
الســـعودية حتتل املرتبة األولى خليجيا في 
ســـهولة ممارســـة األعمال (١١ من التصنيف 

العاملي، والكويت السادسة خليجيا).
  

 بعض اإلحصائيات لعام ٢٠٠٩ 
   جدول يوضح نسبة العمالة الكويتية في االقتصاد 

   حسب إحصائيات ٢٠٠٩ والصادرة من وزارة التخطيط 
 النسبة  العدد  الموضوع 

 قوة العمل 
 ١٥٫٩٪  ٣٣٢٥١٦ الكويتية 

 قوة العمل 
 ٨٤٫١٪  ١٧٥٣١٦١ غير الكويتية 

 ١٠٠٪  ٢٠٨٥٦٧٧  اجلملة 
  

 جدول يوضح إحصائيات السكان في الكويت
   لعام ٢٠٠٩ والصادرة من وزارة التخطيط 

 النسبة  العدد  النوع 
 ٤٠٪  ١٠٣٤٧٧٥  كويتي 

 ٦٠٪  ١٥٣٩٨٢٥  غير كويتي 
 ١٠٠٪  ٢٥٧٤٦٠٠  املجموع 

  
 جدول يوضح نسبة اإليرادات النفطية 

   ونسبة المصروفات إلى جملة إيرادات الدولة لعام ٢٠٠٩ 
   (المجموعة اإلحصائية ٢٠٠٩) 

 العدد  الموضوع 
 النسبة 

(من جملة 
اإليرادات) 

 اإليرادات 
 ٩٣٫٨٪  ١٩٧١٠٧٠٥٠٠٠ النفطية 

 جملة 
 -  ٢١٠٠٥٨٠٠٠٠٠ اإليرادات 

 -١٠١٪  ٢١٢٣٩١٣٣٠٠٠  املصروفات 
  

  ولن أعلق هنا على اإلحصائيات وأترك 
احلكم للقارئ ولكن يكفي أن اإليرادات النفطية 
مازالت متثل ٩٣٪من جملــــة إيراداتنا بعد 
٥٠ ســــنة من اكتشــــاف النفط لتبني حجم 
الفرص التاريخية التي نضيعها في ســــوء 
اإلدارة لدينا، وأيضا تعدت مصروفاتنا جملة 
إيراداتنا، ولنا أن نتصور الوضع بعد عشرين 
ســــنة إذا استمرنا بهذا األسلوب من اإلدارة 

احلكومية.
  

 hotmail.com@qualitykw٦٠  
  

  (يتبع املقال القادم البيئة واملناخ 
االقتصادي املناسب للتطوير والتنمية) 

  اإلصالح اإلداري وتنمية اإلنسان أوًال 
  قبل الهدر المالي والزيادات

 بقلم:
   د.وليد عبدالوهاب الحداد

 السلة االقتصادية 

 تقـارير 


