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 اعتبر في تقريره األسبوعي أن عمر احلكومة احلالية قصير.. وشدد على ضرورة اإلنقاذ

 «الشال»: «سرقة مستقبل الشباب في الكويت» تعبير حقيقي للوضع احلالي
 تناول تقرير الشال االقتصادي 
قراءة للوضع االقتصادي في اسبانيا 
كمثال ملا وصلت اليه االمور بعد 
اقرارها للتقشف وارتفاع معدالت 
البطالة الــــى ٢١٫٣٪، مبينا انه اذا 
كان شباب اســــبانيا وهي الدولة 
صاحبة املوارد التي ال تنضب قد 
باتوا في مرحلة قلق جسيم على 
مســــتقبلهم فمن املؤكد ان يكون 
الوضع اســــوأ بكثير في الكويت 
صاحبة املورد الوحيد والناضب 
وعليه فإن تعبير «سرقة مستقبل 
الشباب في الكويت» حقيقي وحرفي 
واســــتعرض التقريــــر االقتصاد 
االســــباني الذي يعد سادس أكبر 
الثاني  اقتصاد أوروبي وترتيبه 
عشــــر ضمن اقتصــــادات العالم، 
واللغة االســــبانية أصبحت ثاني 
العالم احلية بتفوقها على  لغات 
الفرنســــية، ومتثل اسبانيا رابع 
وجهة سياحية في العالم بعد كل من 
فرنسا والواليات املتحدة االميركية 
والصني، ويقصدها نحو ٥٣ مليون 
سائح في العام، واسبانيا عضو 
في منظومة الوحدة االوروبية التي 
تضم ٢٧ دولــــة، وهي عضو في 
منظمة الوحدة النقدية االوروبيةـ  
اليورو مبا يؤهلها لتلقي مساعدات 
انقاذ، أســــوة باليونان وايرلندا 
والبرتغال، ولكن اسبانيا ارتكبت 
خطأ جســــيما باعتمادها سياسة 
مالية مسرفة، حتى بلغت ديونها 
السيادية للحكومة املركزية نحو 
٦٨٠ مليار دوالر، يضاف اليها نحو 
١٦٠ مليار دوالر ديونا لـ ١٧ حكومة 
محلية، اضافة الى نحو ٤٩ مليار 
دوالر للبلديات، ليبلغ االجمالي 
نحو ٨٩٠ مليــــار دوالر، أي نحو 
٦٣٪ من النــــاجت احمللي االجمالي 
 «May  F.T.com١٦» طبقا لـ  
هذا دون احتساب نحو ٣٧ مليار 
دوالر للشركات احلكومية، وبهذا 
احلجم من االسراف في انفاقها العام 
حتولت من بلد متقدم ومعافى الى 

بلد يعاني من مرض خطير.
  ويبلــــغ معــــدل البطالــــة في 
اسبانيا، حاليا، نحو ٢١٫٣٪ ـ ٪١٥ 
لليونــــان و١١٪ للبرتغال- وهو 
معــــدل قريب من مثيله االميركي 
لعام ١٩٣٣ ابان أزمة الكساد العظيم، 
والذي بلغ آنذاك ٢٥٪ ويســــاوي 
نحو ضعفني وثلث ضعف معدل 
املرتفع  البطالة االميركي احلالي 

البالغ ٪٩.
  وفي أبريل الفائت، شكل شباب 

القســــري، وتطالبهم  التقشــــف 
احلكومــــة ببعــــض الصبر، الن 
استعادة معدالت النمو االقتصادي 
املوجب كفيل بخلق فرص العمل، 
ولكــــن، ما تأمل فيه احلكومة من 
منو متواضع وبحدود ١٫٣٪ لهذا 
العام ٢٠١١ لن يخلق ما يكفي من 
فرص عمل، ورمبــــا يضيف الى 
العمل عاطلني  العاطلني عن  عدد 
جددا، في الوقت الذي تعتقد جهات 
اقتصادية محايدة، أنه حتى هذا 
املستوى املنخفض من النمو لن 

يتحقق.
  واسبانيا البلد املتقدم وعضو 
املنظومة االوروبية واملتفوق في 
الســــياحية والزراعية  امكاناته 
والصناعيــــة ـ وهي موارد دائمة 
ـ واملتفوق على جارتيه البرتغال 
واليونان في معاجلة أزمته املالية، 
يظل في وضع حرج مثل جيرانه، 
النهم أســــرفوا في مصروفاتهم 
العامة، في حني كان يفترض أن 
يكونوا أكثــــر حصافة، والبد من 
وقفة، في الكويت، وقراءة الوضع 
االسباني كمثال، والتفكير في حال 
شــــبابنا، وعلى نحو عاجل، فاذا 
كان شباب اسبانيا ـ وهي الدولة 
صاحبة املوارد التي ال تنضبـ  قد 
باتوا في مرحلة قلق جسيم على 
مســــتقبلهم الذي أضاعه الكبار، 
أن الوضع أســــوأ،  املؤكــــد  فمن 
كثيرا، في الكويت صاحبة املورد 
الوحيد والناضب، والذي يقتسمه 
الكبار، حاليا، وعليه، يســــتخدم 
الشباب االسبان تعبيرا مجازيا 
عندما يهتفون أنهم «شــــباب بال 
مســــتقبل»، بينما تعبير «سرقة 
مستقبل الشباب في الكويت» هو 

تعبير حقيقي بل حرفي.
  ونحن نعتقد أن عمر احلكومة 
احلاليــــة قصيــــر، وأن املعركــــة 
القادمة هي مشروع  املســــتحقة 
انقاذ أو اطفــــاء حريق ضخم لن 
يبقي مستقبال، وأي تشكيل قادم 
للحكومة البــــد أن تكون معركة 
االنقاذ هي معركته، فالبلد باق بعد 
اجلميع، وما يحدث لكل دول العالم، 
ســــواء كان جميال أو خطرا، هو 
صنع اداراتها العليا وجيل الكبار 
فيها، وحماية الصغار ومستقبلهم 
هي أهم االستحقاقات، وأي ادارة 
ال توليها ما يســــتحق من أهمية 
قصــــوى، ال يحتاجهــــا البلد وال 
تستحق شرف حتمل مسؤولية 

انقاذه ثم بنائه. 

في ايجاد فرص عمل أو حتســــني 
مستوى املعيشة، وهم يخرجون، 
هذه االيام، في تظاهرات، بعضها 
عنيف، لالحتجاج على سياسات 

اسبان حركة حتت مسمى «شباب 
بال مســــتقبل»، وهم، ببســــاطة، 
يقولون: ال العلــــم املتميز ينفع، 
وال تعلم لغات حية أخرى مفيد 

 ماهو مصير الشباب الكويتي في ظل االوضاع الراهنة؟ 

 ٥٫٦٪ نسبة تراجع أرباح الشركات املدرجة بالربع األول
  وقطاعا البنوك واخلدمات األعلى منوًا

 ذكر تقرير الشال انه بنهاية 
املوافق  يـــوم اخلميـــس  دوام 
٢٠١١/٥/١٩، أعلنت ١٧٢ شـــركة 
املالية  مدرجة نتائـــج أعمالها 
للربع األول من عـــام ٢٠١١ من 
أصل ٢١٧ شركة مدرجة، وبلغ 
عدد الشركات املوقوفة حديثا ١٩ 
شركة، بينما لم تعلن البورصة 
نتائج ٢٦ شـــركة من الشركات 
غير املوقوفـــة، حلني مراجعة 
بياناتها املالية، وتشير األرقام 
الى تراجع بحدود ٥٫٦٪ ما بني 
نتائج الشركات نفسها، للربع 
األول من العام احلالي، مقارنة 
بنتائج الربـــع األول من العام 
الفائت، بعد اســـتبعاد األرباح 
الوطنية  االستثنائية للشركة 
التغير في  لالتصـــاالت، وكان 
القطاعات، ضمن السوق،  أداء 
أكبر، وقد استبعدنا، من األرباح، 
نحو ٢٧٨ مليون دينار للشركة 
الوطنية لالتصاالت ناجتة عن 
عمل متأخر وإن كان صحيحا، 
أو إعادة تقومي بعض األصول 
التشـــغيلية – شـــركات تابعة 
وزميلة – ولكنه غير متكرر أو 
استثنائي، وذكره دون استخدامه 
في املقارنة يعطي قراءة أصح.

  ومن أصل ٨ قطاعات يشملها 
الســـوق، حقق قطاعان فقط، 
منوا في مســـتوى األرباح، ما 
بني ربعي السنة األولني لعامي 
٢٠١٠ و٢٠١١، بينمـــا حققـــت 
القطاعات الستة األخرى منوا 
سالبا، أي تراجعا في مستوى 
الربحيـــة، واملعلوم ان املنطقة 

حدث، بشــــكل رئيس، بســــبب 
تراجع إيرادات اســــتثماراته أو 
مصدر الدخل الرديف لدخله من 
العمليات، وهو أمر غير مقلق إن 
كان صحيحا، وتراجع أداء قطاع 
الشــــركات غير الكويتية بنحو 
١٨٫٦٪، ومثله تراجع أداء قطاع 
األغذية بنحــــو ١٨٪، مبا يؤكد، 
دون أدنى شك، ان املشكلة مازالت 
كامنة في قطاع االســــتثمار ثم 
قطاع العقار، واألخير قد يتعافى 

في وقت أقرب.
  ومســــتوى الربحية القريب 
ملســــتوى أداء الربــــع األول من 
الســــنة الفائتة، يظل – رغم كل 
األحداث – مستوى مقبوال، وقد 
صاحبه هبوط لألسعار، في الربع، 
بنحو ٩٫٥٪ على مؤشر البورصة 
الوزني، مقارنة مبســــتواه في 
نهاية عــــام ٢٠١٠، مبا يعني ان 
مخاطر التعامل في السوق تتجه 
نحو االنحســــار. وما يفترض 
قراءته بروية، هو ان األداء ما بني 
الشركات مازال متفاوتا، بشكل 
كبير، وهو أمــــر يؤكد ضرورة 
االنتقائية في التعامل، فاألصل 
هو ان سعر السهم دالة طردية 
في األداء احملتمل للشركة، وقد 
كانت تداوالت عام ٢٠١٠ تداوالت 
ناضجــــة، ومازلنا فــــي انتظار 
اكتمال نشر بيانات األداء ملا تبقى 
من الشركات حتى تكون املقارنة 
أكثر دقة، علما أنه جرت العادة 
ان تكون الشركات سريعة اإلعالن 
أفضل أداء، أي ان هناك احتماال 

لهبوط مستوى األرباح. 

أكبر تراجع، بزيادة  االستثمار 
خسائره بنسبة قاربت ١٦٨٫٩٪، 
وشاركه قطاع العقار املستمر في 
حتقيق خسائر مطلقة وإن طفيفة 
جدا، وحقق القطاع العقاري ثاني 
أكبر تراجع في األرباح مبا نسبته 
القطاع  ١٠٠٫٥٪، ويعيش هــــذا 
وضعا هشا، رغم ان استثماراته 
هي األكثر انتشــــارا في اإلقليم، 
وننتظــــر اكتمال إعالن نتائجه 
حتى نتمكن من قراءة أوضاعه 
على نحو أفضل. وحقق قطاع 
التأمني ثالث أسوأ أداء، بتراجع 
أرباحه بنســــبة قاربت ٤٠٫٥٪، 
ويفترض ان يكون التراجع قد 

العربية – وبعض دولها تعتبر 
أسواق استثمار رئيسة لبعض 
الشركات املدرجة – مرت بأحداث 
سياسية جســـيمة خالل الربع 
األول من العام احلالي، وشمل 
الشعور مبخاطرها كل أسواق 
املنطقة، ومن ضمنها الســـوق 
احمللي، لذلـــك بات من املنطقي 

هبوط مستوى األرباح.
البنوك أفضل    وحقق قطاع 
أداء، بنمو في مستوى ربحيته 
قاربت نسبته ١٩٫٥٪، تاله قطاع 
اخلدمات، بعد استبعاد األرباح 
االستثنائية بنحو ١٩٪ كما في 
اجلدول املرافــــق، وحقق قطاع 

 تراجع ارباح الشركات للربع االول انعكس على اداء السوق خالل االسبوع املاضي 

 ٣٫٥ ماليني نسمة عدد سكان الكويت بنهاية ٢٠١٠

 ٢٨٫٧ مليون دينار إيرادات تشغيلية دفعت
  «األهلي» لتحقيق منو بـ ٦٫٦٪ في الربع األول

 أشار التقرير الى آخر احصاءات السكان والعمالة في 
الكويت التي تفيد بأن اجمالي عدد السكان بلغ نحو 

٣٫٥٨٢ ماليني نسمة، في نهاية عام ٢٠١٠، وقد زاد 
اجمالي عدد السكان في الكويت، خالل النصف األول، 

بنسبة ملحوظة بلغت نحو ٢٫٣٪، مقارنة بزيادة أقل 
مبا نسبته ٠٫٤٪، خالل النصف الثاني، وذلك نتيجة 

ارتفاع بسيط في عدد السكان غير الكويتيني، في 
النصف الثاني، بنحو ٠٫٠٢٪، مقارنة بنمو ملحوظ 

بلغ نحو ٢٫٨٪، في النصف األول، وزاد اجمالي عدد 
السكان، في نهاية عام ٢٠١٠، بنسبة ٢٫٨٪، عن مثيله 

املسجل في نهاية عام ٢٠٠٩، وكان العدد اإلجمالي 
للسكان قد حقق منوا موجبا، بنسبة ١٫٣٪، في عام 

٢٠٠٩، مقارنة بنحو ٦٫٤٪، و٦٫٨٪، و١٫٢٪ في األعوام 
٢٠٠٦ و٢٠٠٧ و٢٠٠٨، على التوالي، وبلغت الزيادة 

املطلقة، خالل العام ٢٠١٠، نحو ٩٧٫٢ ألف نسمة، اذ 
زاد عدد السكان الكويتيني بنحو ٢٩٫٥ ألف نسمة، 
مبعدل منو نسبته ٢٫٦٪، ليبلغ اجمالي عددهم نحو 
١٫١٤٨ مليون نسمة، وانخفضت مساهمة الكويتيني، 

في جملة السكان، من نحو ٣٢٫١١٪، في نهاية العام 
الفائت، الى نحو ٣٢٫٠٦٪، ويفوق عدد اإلناث البالغ 
نحو ٥٨٤٫٧ ألفا عدد الذكور البالغ نحو ٥٦٣٫٦ ألفا، 
في املقابل، زاد عدد السكان غير الكويتيني، بنحو 

٦٧٫٧ ألف نسمة، أي مبعدل منو قاربت نسبته ٢٫٩٪، 

ليبلغ عددهم نحو ٢٫٤٣٤ مليون نسمة. ومبعدل 
منو سنوي مركب، خالل السنوات ٢٠٠١ – ٢٠١٠، بلغ 
نحو ٦٪. وبلغ اجمالي عدد العاملني في الكويت نحو 

٢٫٢ مليون عامل، أي ما نسبته ٦٠٫٣٪ من مجموع 
السكان، بينما بلغت هذه النسبة للكويتيني نحو ٣١٫٨٪ 

من اجمالي عدد السكان الكويتيني، ومن املالحظ ان 
نسبة العاملني غير الكويتيني من مجموع السكان 
غير الكويتيني قد بلغت نحو ٧٣٫٧٪. وقد ارتفعت 

نسبة قوة العمل الكويتية في مجموع عدد العاملني 
في الكويت من نحو ١٦٫٨٪، في عام ٢٠٠٩، الى ١٦٫٩٪ 
في عام ٢٠١٠، وارتفعت نسبة عمالة اإلناث في جملة 
العمالة الكويتية الى نحو ٤٦٫٣٪ نهاية عام ٢٠١٠، بعد 

ان كانت عند ٤٥٫٨٪ نهاية عام ٢٠٠٩، بينما بلغت 
نسبة عمالة اإلناث في جملة العمالة في الكويت نحو 

٢٩٫٧٪، وارتفع عدد العاملني الكويتيني، خالل عام 
٢٠١٠، بنحو ١٤٫١ ألف عامل ليبلغ عددهم نحو ٣٦٥٫٦ 

ألف عامل، وبلغ عدد العاملني منهم، في احلكومة نحو 
٢٧٩٫٤ ألف عامل، أي ما نسبته ٧٦٫٤٪، مرتفعا من 

نحو ٢٧٠٫٦ ألف عامل، في نهاية عام ٢٠٠٩، بينما مت 
استيعاب نحو ٧٤٥٠ وظيفة للكويتيني خارج القطاع 

احلكومي، وبنسبة منو بلغت ١٠٫٩٪، وحتتاج هذه 
النسبة الى بعض التدقيق، ألنها قد تعطي مؤشرا غير 

صحيح. 

 تناول تقرير الشال االقتصادي النتائج املالية 
للبنك األهلي الكويتي للربع األول من ٢٠١١، 

حيث أشارت هذه النتائج الى ان صافي ارباح 
البنك ـ بعد خصم حصة مؤسسة الكويت 

للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية 
والزكاة ومخصص الضريبة على الفروع 

باخلارج ـ قد بلغ ما قيمته ١٦٫٣ مليون دينار، 
مرتفعة ما مقداره مليون دينار، اي ما نسبته 
٦٫٦٪ مقارنة بنحو ١٥٫٣ مليون دينار في ٣١ 

مارس ٢٠١٠.
  ويعود االرتفاع في ربحية البنك الى ارتفاع 

جملة االيرادات التشغيلية للبنك، عندما بلغت 
نحو ٢٨٫٧ مليون دينار، محققة ارتفاعا بلغ 
نحو ١٫١ مليون دينار، او ما نسبته ٤٫٢٪ عن 
مستواها للفترة ذاتها من ٢٠١٠، وذلك نتيجة 

ارتفاع ايرادات أتعاب وعموالت بنحو ١٫٢ 
مليون دينار في مارس ٢٠١١، عندما بلغ نحو 

٧٫٢ ماليني دينار، مقارنة بنحو ٦ ماليني دينار 
للفترة ذاتها من ٢٠١٠، بينما تراجع كل من بند 

ايرادات اخرى بنحو ٦٧ ألف دينار، وصافي 
أرباح متويل عمالت أجنبية بنحو ٣٧٩ ألف 

دينار. وقد تراجعت أيضا قيمة املخصصات 
املتعلقة باالئتمان بنسبة ٣٦٫٤٪ وصوال الى 

٢٫٢ مليون دينار، مقارنة بـ ٣٫٤ ماليني دينار، 
للفترة ذاتها من ٢٠١٠.

  وتراجعت ايرادات فوائد البنك مبا نسبته ٢٪، 
اي ما قيمته ٦٠٧ آالف دينار، وصوال الى 
٢٩٫٨ مليون دينار في مارس ٢٠١١ مقارنة 

بـ ٣٠٫٤ مليون دينار للفترة ذاتها من ٢٠١٠، 
بينما تراجعت مصروفات الفوائد بنحو أكبر 
بلغ ١٦٫١٪ اي ما قيمته ١٫٩ مليون دينار األمر 
الذي أدى الى ارتفاع صافي ايرادات الفوائد 

بنحو ٦٫٧٪ اي نحو ١٫٣ مليون دينار، وارتفع 
صافي هامش الفائدة (الفرق ما بني نسبة 

الفائدة احملصلة والفائدة املدفوعة) من نحو 
٢٫٦٦٪ في نهاية مارس ٢٠١٠ الى نحو ٢٫٩٨٪ 

للفترة عينها من العام احلالي ٢٠١١.
  من جهة أخرى، ارتفعت جملة مصروفات 

التشغيل للبنك مبا قيمته ١٫٢ مليون دينار، 
عندما بلغت نحو ٩ ماليني دينار مقارنة بنحو 
٧٫٨ ماليني دينار للفترة ذاتها من ٢٠١٠، وذلك 

نتيجة ارتفاع مصروفات موظفني بنحو 
٦٥٤ ألف دينار وارتفاع قيمة االستهالك 

واملصروفات التشغيلية األخرى بنحو ٥١٦ 
ألف دينار.

  وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو ٢٩٣٥٫٨ 
مليون دينار، بتراجع طفيف بلغت نسبته ٠٫١٪ 
مقارنة بنهاية ٢٠١٠، ولكن بتراجع أعلى بلغت 

نسبته ٣٫١٪ عند املقارنة بإجمالي املوجودات 
في الربع األول من ٢٠١٠. أما بالنسبة حملفظة 
قروض وسلفيات العمالء، والتي تشكل أكبر 

نسبة مساهمة في موجودات البنك، فقد 
سجلت تراجعا بلغ ٩٫٦ ماليني دينار ونسبته 
٠٫٥٪ ليصل اجمالي احملفظة الى نحو ١٩٩٦٫٢ 

مليون دينار (٦٨٪ من إجمالي املوجودات)، 
مقابل ٢٠٠٥٫٨ ماليني دينار (٦٨٫٢ من إجمالي 
املوجودات)، كما في نهاية ديسمبر ٢٠١٠، في 

حني كان تراجع اجمالي هذه احملفظة أعلى 
وبنحو ٢١٫٢ مليون دينار، او ما نسبته ١٫١٪ 
عند مقارنتها بالفترة نفسها من عام ٢٠١٠ 
حيث بلغت آنذاك ما قيمته ٢٠١٧٫٤ مليون 

دينار (٦٦٫٦٪ من إجمالي املوجودات)، وهو 
مؤشر على استمرار ركود سوق التمويل.

  وانخفضت املوجودات احلكومية بنسبة ١٫٤٪ 
وصوال الى ٣٨٣٫٣ مليون دينار (١٣٫١٪ من 

إجمالي املوجودات)، مقابل ٣٨٨٫٩ مليون دينار 
(١٣٫٢٪ من إجمالي املوجودات)، في نهاية العام 
املاضي ٢٠١٠، ومنخفضة مبا قيمته ٥٧٫٦ ألف 
دينار، او ما نسبته ١٣٫١٪ عما كانت عليه نهاية 
مارس ٢٠١٠، عندما بلغت نحو ٤٤٠٫٩ مليون 

دينار (١٤٫٦٪ من إجمالي املوجودات).
  وتشير نتائج حتليالتنا لهذه البيانات املالية 
عن مؤشرات ربحية البنك الى انخفاض كل 

من مؤشر العائد على معدل حقوق املساهمني 
(ROE) من ١٨٫٨٪ في نهاية مارس ٢٠١٠، 

الى نحو ١٤٫١٪ نتيجة ارتفاع معدل حقوق 
مساهمي البنك بنسبة أكبر من ارتفاع نسبة 
األرباح، وتراجع مؤشر العائد على رأسمال 
البنك (ROC) بسبب زيادته بنسبة ٢٥٪ في 
شهر ابريل ٢٠١٠ ليصل الى ٤٥٫٢٪ قياسا 

بنحو ٥٣٪ في نهاية مارس ٢٠١٠. بينما حقق 
 (ROA) مؤشر العائد على معدل أصول البنك

ارتفاعا، حني بلغ ٢٫٢٪ مقارنة بنحو ٢٪ للفترة 
ذاتها من العام املاضي، نتيجة انخفاض معدل 

األصول خالل الربع األول من ٢٠١١، مقارنة 
بارتفاع أرباح البنك. وانخفضت ربحية السهم 

(EPS) الى نحو ١١٫٤ فلسا في مارس ٢٠١١، 
مقارنة بنحو ١٢٫٦ فلسا، للفترة ذاتها من 
٢٠١٠، نتيجة ارتفاع املتوسط املرجح لعدد 
أسهم البنك بنسبة أكبر من ارتفاع ربحية 
البنك، وتراجع العائد السنوي على القيمة 

السوقية للسهم الى نحو ٣٫٧٪ وذلك مقارنة 
بـ ٥٫٣٪ للفترة ذاتها من العام السابق. وبلغ 

 ،(P/E) مؤشر مضاعف السعر / ربحية السهم
نحو ٢٦٫٧ مرة، بينما بلغ مؤشر مضاعف 

السعر / القيمة الدفترية (P/B) نحو ١٫٩ مرة. 


