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تقــرير

أرباحه للربع الثالث تزيد بنسبة 5% عن الربع الثاني و46.6 فلساً ربحية السهم 

»بيتك« يحقق 106.4 ماليين دينار صافى أرباح 9 أشهر
وأصول البنك ترتفع 548 مليون دينار إلى 11.091 ملياراً

»العربية لالستثمار«: توقعات بانخفاض معدل التضخم للكويت 
خالل األشهر األخيرة من 2009 ليصل إلى ما دون %5

احلساب اجلاري املجمع لهذه الدول الى 49 مليار دوالر عام 
2009 ليعاود االرتفاع الى 122 مليارا عام 2010، واضاف انه 
 Net( يتوقع كذلك ارتفاع صافي األصول اخلارجية األجنبية
Foreign Assets( لدول املجلس بنحو 200 مليار دوالر هذا 

العام لتصل الى 2 تريليون دوالر عام 2010.
وبافتراض معدل سعر برميل النفط 50 دوالرا، ستكون 
دول مجلس التعاون الس����ت في وضع يؤهلها الس����تثمار 
نح����و 1.5 تريليون دوالر في اخلارج على مدى الس����نوات 
األربع املقبلة وحتى عام 2012، أي نحو مليار دوالر يوميا. 
ومع حلول عام 2020 قد يرتفع هذا الرقم الى 35 تريليون 
دوالر، األمر الذي سيرفع اجمالي استثمارات هذه املنطقة 

في اخلارج الى 8.3 تريليونات دوالر.
صناديق االستثمارات السيادية

ذكر التقرير ان خسائر صناديق االستثمارات السيادية 
Sovereign Wealth Funds للمملكة العربية السعودية والكويت 
وقط����ر وأبوظبي، بلغت نحو 350 مليار دوالر خالل العام 
املاضي بس����بب األزمة املالية العاملي����ة، وذلك وفقا لتقرير 
حدي����ث لألمم املتحدة، ومع ذلك متكنت هذه الصناديق من 
احلفاظ عل����ى قيمة أصولها االجمالية دون تغير يذكر عن 
مستوياتها في نهاية عام 2008 بعد أن سارعت احلكومات 
ال����ى ضخ مبالغ هائلة فيها من عائدات النفط، وعلى وجه 
التحديد يذكر التقرير أن االس����تثمارات السيادية القطرية 
خسرت 27 مليار دوالر لتنخفض أصولها الى 66 مليار دوالر 
في عام 2008، بينما خس����رت مؤسسة النقد السعودية 46 
مليار دوالر لتبلغ أصولها نحو 501 مليار دوالر في نهاية 
عام 2008، وكانت هيئة أبوظبي لالستثمار األكثر تضررا 
بفق����دان نحو 183 مليار دوالر من قيمة أصولها التي بلغت 

453 مليارا في عام 2007.البنية التحتية
من املتوقع أن يصل انفاق دول مجلس التعاون اخلليجي 
على البنية التحتية إلى 205 مليارات دوالر مع حلول عام 
2013، منها 105 مليارات تنفقها اململكة العربية السعودية 
وحدها على شكل مجموعة من املشاريع التي تخطط لتنفيذها 
في قطاعات اساسية، وهو ما يفوق ال� 50% من إجمالي اإلنفاق 
اإلقليمي على مشاريع البنية التحتية، إال أنه مت تعليق أو 
إلغاء حوالي 80 مشروعا في اململكة تبلغ قيمتها 20 مليار 
دوالر تقريبا بس����بب األزم����ة االقتصادية العاملية، غير أن 
ه����ذه األرقام تعد هينة مقارنة مبا عليه احلال في اإلمارات 
العربي����ة املتحدة، حيث مت جتميد أو إرجاء تنفيذ أكثر من 

400 مشروع تزيد قيمتها عن 300 مليار دوالر.
وكش����ف التقرير أن الكويت احتلت املرتبة الثانية بني 
الدول ش����رق األوسطية من حيث حجم االستثمار في دول 
عربية أخرى باستثمارات ناهزت ال� 6.59 مليارات دوالر، 
تلتها مصر باستثمارات بلغت 3.5 مليارات دوالر ثم عمان 
باستثمارات وصلت إلى 2.6 مليار دوالر، ثم لبنان باستثمارات 
بحوال����ي 2.2 مليار دوالر، ثم اململكة العربية الس����عودية 
التي ال تتجاوز اس����تثماراتها في الدول العربية األخرى ال� 

2.1 مليار دوالر.

لالستثمار نفت ما ورد في تقرير االستثمار العاملي الصادر 
 UNCTAD مؤخرا عن مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية
بخسارتها نحو 94 مليار دوالر من قيمة اصولها خالل عام 

2009 بسبب األزمة املالية العاملية.

 سوق العقار الكويتي

وعلى صعيد نبض س����وق العق����ار الكويتي انخفضت 
املبيعات في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 47%، مقارنة 
بالفترة املقابلة من العام املاضي، نتيجة لألزمة املالية العاملية، 
حيث بلغت هذه املبيعات 280.8 مليون دينار بينما كانت 
529.1 مليونا في الربع الثاني من العام املاضي. وتراجعت 
قيمة صفقات املباني السكنية التي تشكل النصيب األكبر من 
إجمالي العمليات التجارية بنسبة 28.1% في الربع الثاني، 
في حني انخفضت مبيعات العقار االستثماري بنسبة %55.6 
وبلغت نسبة التراجع في مبيعات العقار التجاري %64.1 
في الربع الثاني م����ن العام 2009 مقارنة بالفترة ذاتها من 

العام املاضي.
سعر الصرف

ذكر التقرير أن الدينار الكويتي استمر محتفظا بثباته 
النسبي مقابل الدوالر األميركي والعمالت الرئيسية األخرى 
خالل الفصل الثالث من هذا العام، رغم زيادة معدل تقلبه 
محسوبا على أساس سنوي Annualized Volatility )باعتبار 
أن عدد أيام التداول في السنة هي 250 يوما( إلى 9.05% لهذا 

الفصل مقابل 7.31% في الفصل السابق من هذه السنة.
وقد وصل س����عر صرف الدوالر 288 فلسا في االول من 
يوليو وارتفع إلى 291 فلسا في السابع منه، مسجال أعلى 
مستوى له في الربع الثالث من العام. وظل سعر الصرف 
يتأرجح في نطاقمحدود ألكثر من ش����هرين لينخفض الى 
أدنى مس����توى له خالل الفصل وهو 286 فلسا في الثالث 
والعش����رين من سبتمبر، ثم ارتفع قليال ليغلق على سعر 
287 فلسا للدوالر. وقد وصل الفارق بني أعلى وأدنى سعر 
صرف للدينار مقابل الدوالر خالل الربع الثالث الى 5 فلوس 
 Median فقط، أي نحو 1.78%، بينما بلغت القيمة الوسطية

Value لسعر الصرف خالل هذه املدة 287 فلسا.
وعل����ى مدى فترة التقرير ارتفع س����عر صرف الدوالر 
مقابل عمالت رئيس����ية أخرى بهامش أعلى بكثير مقارنة 
بتقلباته ضد الدينار. فلقد س����جل الدوالر تغيرا في سعر 
صرفه بنسبة 10.75% ما بني أدنى وأعلى مستويات صرفه 
مقابل اليورو، وبلغت نس����بة هذا التغير 8.87% مقابل الني 

الياباني و6.90% مقابل اجلنيه االسترليني.
وقد بلغ معدل التقلب في سعر صرف الدوالر محسوبا 
على اس����اس سنوي أعلى مس����توياته مقابل الني الياباني 
10.77%، أما مقابل اليورو واجلنيه االسترليني فكان املعدل 
8.82% و10.72% على التوالي.وقال التقرير انه من املتوقع 
أن تتراجع ايرادات النفط في دول مجلس التعاون اخلليجي 
الست الى 327 مليار دوالر خالل عام 2009، قبل أن تتعافى 
لتص����ل الى 421 ملي����ارا في عام 2010. كم����ا يرجح تقلص 

ورد في التقرير ربع السنوي 
للفصل الثال����ث من العام احلالي 
العربية  الش����ركة  الذي أصدرته 
لالستثمار أنه استنادا آلخر تقرير 
للبنك الدولي ف����إن االقتصاد الكويتي يتوقع له االنكماش 
مبعدل 1.2% هذا العام، استنادا ألحدث تنبؤات البنك الدولي، 
مش����يرا إلى انه من املقدر له معاودة النمو مبعدل 4% في 

عام 2010.
و أض����اف التقرير أن معدل التضخم للكويت من املقدر 
له االنخفاض على نحو مطرد خالل األشهر األخيرة من عام 

2009 ليصل إلى ما دون ال� %5.
وعلى اجلانب اإليجابي من التطورات، ذكر التقرير ان 
مؤسسة »فيتش« للتصنيف االئتماني أكدت بقاء اجلدارة 
االئتمانية للكويت فيما يخص االلتزامات السيادية طويلة 
األمد املقومة بكل من العمالت األجنبية واحمللية، عند مستوى 
»AA« وهو مستوى مرتفع نسبيا ويتوقع استمراره على 

املدى البعيد.
كما أكدت »فيتش« اس����تمرار سقف اجلدارة االئتمانية 
للكويت عند مستوى +AA. أما تصنيف اجلدارة االئتمانية 
للدولة بخصوص االلتزامات املقومة بالعملة األجنبية في 
املدى القصير فحددته املؤسسة سالفة الذكر عن مستوى 
»F1«. ومن املعلوم أن الكويت قد تأثرت على نحو س����لبي 

من جراء انخفاض أسعار النفط.
والي����زال القطاع املال����ي الكويتي يعان����ي من تداعيات 
وانعكاس����ات األزمة االقتصادية العاملية والسلبيات التي 
ترتبت محليا على التوس����ع في االقت����راض عبر الفترات 
الس����ابقة.  و لفت التقرير إلى أن »فيتش« أش����ارت إلى أن 
ضمانات البنوك الكويتية مقابل قروض التي منحتها هذه 
البنوك، تتمثل في أصول تشوبها درجة من املخاطرة. فأكثر 
من نصف احملفظ����ة االئتمانية للبنوك قائمة على التعامل 
مع قطاعات تنطوي أنشطتها على املخاطرة، ويشمل ذلك 
شركات االستثمار والعقار واإلنشاءات، ناهيك عن القروض 

املمنوحة لشراء األوراق املالية.
وعل����ى الرغم من أن التصني����ف االئتماني طويل األمد 
للبنوك احمللية يعتمد على م����ا تتمتع به من دعم ضمني 
من قبل الدولة، إال أنه في األش����هر القليلة املاضية، عمدت 
»فيتش« إلى خفض التصنيف االئتماني لعدد من البنوك 
الكويتية، مبا فيها بي����ت التمويل الكويتي والبنك األهلي 

والبنك التجاري.
الموازنة العامة للدولة

ذكر التقرير ان اإليرادات في املوازنة العامة للدولة بلغت 
6.64 مليارات دينار خالل األشهر اخلمسة األولى من السنة 
املالية احلالية، أي حوالي 82% من العائد السنوي املتوقع، 
مشيرا الى ان العائدات النفطية خالل األشهر اخلمسة األولى 
حتى شهر أغسطس بلغت 6.24 مليارات دينار أو 90% من 

عائدات النفط املتوقعة للسنة املالية 2010/2009.
وأض����اف ان احلكومة توقعت إي����رادات إجمالية تصل 
إلى 8.07 مليارات دينار لهذه السنة املالية بناء على سعر 

افتراضي لبرميل النفط الكويتي ال يزيد على 35 دوالرا.
وقد بلغ اإلنف����اق خالل هذه الفترة 2.4 مليار دينار اي 
أقل بكثير من إجمالي االنفاق في امليزانية التقديرية وهو 
12.1 مليار دينار. وبالتالي، فقد بلغ الفائض املقدر للموازنة 
العامة للدولة 4.25 مليارات دينار. وتابع: »حققت املوازنة 
العامة للكويت فوائض للسنة احلادية عشرة على التوالي. 
وعبر السنوات العشر األخيرة، متكنت الدولة من حتقيق 
فائ����ض تراكمي في امليزانية وصل إلى 123 مليار دوالر. و 
أش����ار التقرير إلى أن بنك الكويت املركزي عمد في ش����هر 
يوليو املاضي إلى تقليص سعر الفائدة على عمليات إعادة 
الشراء )Repo( آلجال اليوم الواحد واألسبوع الواحد إلى 
0.75% و1.75% على التوالي، بينما يبلغ سعر الفائدة على 

عمليات إعادة الشراء ألجل شهر واحد %2.25.
وأبقى البنك املركزي على س����عر اخلصم عند 3% دون 
تغيير. فقد تترتب على تراجع الضغوطات التضخمية في 
االقتصاد الكويتي إتاحة الفرصة أمام البنك املركزي خلفض 
سعر الفائدة، حيث تراجع سعر اخلصم بنحو 275 نقطة 
أساس منذ شهر أكتوبر املاضي. كذلك، أصدر بنك الكويت 
املركزي في السادس عشر من سبتمبر سندات خزانة ملدة عام 
بقيمة 75 مليون دينار وبسعر فائدة 1.5% وقد بلغ إجمالي 
حجم اإلقبال على اإلصدار نحو 391.5 مليون دينار. وكان 
اإلصدار السابق لهذه السندات في التاسع عشر من أغسطس 

املاضي بقيمة 100 مليون دينار وبسعر الفائدة ذاته.
ويالح����ظ أن البنك املركزي ق����د زاد من إصداراته لهذه 
السندات خالل العام احلالي عمال على امتصاص السيولة 
الزائدة لدى البنوك احمللية. وذكر التقرير أن الهيئة العامة 

قال رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب في بيت 
التمويل الكويتي »بيتك« بدر عبد احملسن املخيزمي إن 
بيتك حقق أرباحا إجمالية عن التسعة أشهر املنتهية 
في 30 سبتمبر2009 قدرها 281.4 مليون دينار، بلغت 
حصة املس���اهمني فيها 106.4 مالي���ني دينار، وبلغت 

ربحية السهم 46.6 فلسا.
وتابع: وصل حجم األصول إلى 11.091 مليار دينار 
كما في 30 سبتمبر2009، بزيادة قدرها 548 مليون دينار 
وبنسبة زيادة 5% عن نفس الفترة من العام السابق، 
وبلغ حجم الودائ���ع 7.015 مليارات دينار كما في 30 
سبتمبر2009، بزيادة قدرها 682 مليون دينار، وبنسبة 

زيادة 11% عن نفس الفترة من العام السابق.
وكش���ف ان صافي الربح بل���غ 34.3 مليون دينار 
لفترة الثالثة أش���هر املنتهية في 30 س���بتمبر2009، 
وذل���ك بزيادة قدرها 1.5 ملي���ون دينار مقارنة بفترة 
الثالثة أش���هر املنتهية في 30 يونيو2009، وبنس���بة 

زيادة قدرها %5.
هذا وقد بلغت ربحية السهم 15.1 فلسا للثالثة أشهر 
املنتهية في 30 سبتمبر2009، مقارنة ب�  14.4 فلس لفترة 
الثالثة أشهر املنتهية في 30 يونيو2009، بنسبة زيادة 
قدره���ا 5%. وأضاف املخيزمي في تصريح صحافي ان 
هذه النتائج تأتي في ظل ظروف صعبة متر بها أسواق 
املنطقة من جراء اس���تمرار التأثيرات السلبية لألزمة 
املالية في األسواق العاملية، والتي جتعل بيئة العمل 
احمليطة تتصف بعوامل تفرض انتهاج سياسة تكفل 
النمو املستقر واألداء املتوازن وهو ما يدفعنا إلى العمل 

بسياس���ة متيل إلى 
املالي  تعزيز املركز 
لبيت���ك ومتكنه من 
إف���رازات  مواجه���ة 
األزمة، والتي نأمل 
أن تكون قد جتاوزت 
املرحل���ة األصعب، 
سواء على املستوى 
أو احمللي.  العامل���ي 
وشدد املخيزمي على 
أهمية اإلجراءات التي 
اتخذها واليزال بنك 
الكويت املركزي سواء 
التي  الق���رارات  في 

أصدرها للحفاظ على سالمة اجلهاز املصرفي أو متابعته 
املستمرة واحلثيثة ألداء الوحدات اخلاضعة لرقابته، 
كما ركز على أهمية قيام احلكومة بإطالق محفزات النمو 
في االقتصاد احمللى من خالل زيادة اإلنفاق وتسهيل 
اإلجراءات وإزالة العوائق والتشريعات التي تعرقل دور 
القطاع اخلاص، وحتد من فرص االستثمار، مشيرا إلى 
أن »بيتك« قد واصل جهوده في توفير التمويل الالزم 
للش���ركات الكويتية وفق الضوابط واملعايير املهنية 
املتبعة، وذلك من منطلق اإلدراك حلجم األزمة وأهمية 
العمل على تخفيف آثارها على االقتصاد الوطني، حيث 
يرى »بيتك« أهمية تضافر جميع اجلهود للحفاظ على 
االقتصاد الوطني الذي من مصلحة اجلميع أن يظل قويا 

مبا ميكنه من جتاوز 
اآلث���ار والتداعيات 
واخلروج بسالم من 

األزمة.
وحول سياس���ة 
الدولي وما  التوسع 
حققته من جناحات 
وإضافات مهمة خالل 
الفت���رة املاضي���ة، 
أوضح املخيزمي أن 
»بيتك« ينفذ خططه 
إلى  الدخ���ول  نحو 
العديد من األسواق 
في محيطه اخلليجي 
واالقليمي والعاملي وفق خطوات مدروسة تأخذ بعني 
االعتبار الظروف الراهنة وتطورات األس���واق حاليا 
ومستقبال، فقد جنح بيتك � تركيا مؤخرا في احلصول 
على رخصة للعمل في أملاني���ا ويعتزم افتتاح فرعه 
األول قريب���ا، وزاد »بيتك ماليزيا« م���ن عدد فروعه 
وس���ط إقبال كبير في السوق املاليزي على اخلدمات 
املالية اإلسالمية، كما يساهم في مشاريع مهمة عقارية 
وصناعية في ماليزيا والصني، وجنح في التوسع في 

األسواق احمليطة في سنغافورة واستراليا.
وعلى املستوى اخلليجي اعتبر املخيزمي أن حصول 
»بيتك« على ترخيص للعمل في السعودية من خالل 
إنش���اء بنك استثماري برأس���مال نصف مليار ريال، 

هو احلدث األبرز واالهم على الصعيد االقليمي خالل 
العام احلالي باعتباره إضافة نوعية مهمة ألنش���طة 
وأعمال بيتك في السعودية والتي بدأها في وقت سابق 
بتأسيس شركة »بيتك العقارية« التي يبلغ رأسمالها 
2.5 مليار ريال س���عودي، حيث يجرى تنفيذ العديد 
من مش���اريع التطوير العقاري الكب���رى في املنطقة 
الش���رقية ومدن مهمة أخرى في اململكة، مشيرا أيضا 
إلى أن بيتك- البحرين يواصل تنفيذ مشاريعه املهمة 
مثل درة البحرين، ويعتبر من اكبر مشاريع التطوير 
العقاري في املنطقة بحجم اس���تثمارات تصل إلى 4 
مليارات دوالر، باإلضافة إلى مشروع ديار احملرق وهو 

سكني استثماري. 
وشدد املخيزمي على األهمية التي يوليها بيتك للسوق 
احمللى وحرصه على تنمية حصته السوقية في جميع 
املجاالت واألنش���طة، باإلضافة إل���ى التميز في طرح 
منتجات وخدمات منافسة مع توسيع قاعدة العمالء، 
وجتويد اخلدمة وتطوير األداء، مع اس���تمرار الدور 
االجتماعي الرائد، مشيرا إلى االعتزاز باجلوائز التي 
يحصل عليها بيتك � ألنها تعبر عن العديد من نواحي 
التميز والنجاح في مختلف مجاالت العمل،واشار إلى 
استمرار االهتمام بالعنصر البشرى وتأهيله وتدريبه 
وفق احدث النظم والبرامج باعتبار أن موظفي بيتك 
ثروة وأصل مهم يعزز قيمة أصول بيتك األخرى، كما 
يواصل بيتك رعاية العنصر الوطني وإفساح املجال 
أمامه بحيث زادت نسبة املوظفني الكويتيني عن %63 

بدر املخيزميمن القوى البشرية. 

»بيان«: عمليات جني األرباح استمرت 
في الضغط على أسواق األسهم الخليجية  

الهارون يستعرض تقرير لجنة »التجارة« 
أمام مجلس الوزراء األسبوع الجاري

عمر راشد
علمت »األنباء« من مصادرها ان وزير التجارة 
والصناعة احمد الهارون سيقوم بعرض مقترحات 
جلنة التجارة املكلفة بتنظيم السوق العقاري على 

مجلس الوزاء خالل االسبوع اجلاري.
ولفتت املصادر الى ان عرض املقترحات يأتي 
في اطار س���عي »التجارة« نحو وضع االس���س 

الالزمة لتنظيم الس���وق، مستدركة بان من بني 
تلك القرارات املتوقع صدورها التأكد من العروض 
التي تقدم خالل املعارض العقارية ووضع ضوابط 

على بيع القسائم العقارية املبيعة.
وتوقعت املصادر صدور قرارات وفق املقترحات 
املقدمة من اللجنة بع���د موافقة مجلس الوزراء 

عليها خالل املرحلة املقبلة.

أورد التقرير األسبوعي لشركة 
بيان لالستثمار أن عمليات جني 
األرباح اس����تمرت ف����ي الضغط 
على أسواق األس����هم اخلليجية 
في األس����بوع املاضي، حيث ظل 
البيع السمة البارزة على تعامالت 
املس����تثمرين في تلك األس����واق 
مما تسبب في تكبد خمس منها 
خلسائر أسبوعية متفاوتة، بينما 
جنح سوقا السعودية والبحرين 
العمليات  في اس����تيعاب تل����ك 
بتأثير من قوى شرائية تركزت 
على األس����هم القيادي����ة، لتنهي 
األس����بوع مسجلة منوا وإن كان 
بنسب محدودة. وأضاف ان معظم 
األسواق اخلليجية شهدت خالل 
األس����بوع املاض����ي أداء متذبذبا 

تواكب مع عمليات مضاربة قام بها 
عدد من املستثمرين، حيث تظهر 
الفترات  العمليات عادة في  تلك 
التي تسبق إعالن الشركات عن 
نتائجها الفصلية، وذلك وس����ط 
سيطرة حالة من الترقب واحلذر 
على املتداولني، والذين يفضلون 
الرؤية  االنتظار حلني اتض����اح 
بالنس����بة لنتائج الشركات عن 
فترة األشهر التسعة املنقضية من 
العام احلالي، وهو األمر الذي أدى 
بدوره إلى تراجع نشاط التداول 

في معظم األسواق.
وكشف التقرير أن أداء أسواق 
األس����هم اخلليجية في األسبوع 
املاضي يأتي بالتزامن مع ارتفاع 
أسعار النفط ووصوله ملستويات 
العام  قياسية لم يشهدها خالل 
احلالي، حيث وصل سعر برميل 
النفط إلى 80 دوالرا خالل األسبوع 
املاضي، باإلضافة أيضا إلى بلوغ 

األسهم األميركية واألوروبية أعلى 
مس����توى لها ف����ي 2009. وعلى 
أداء األسواق، أوضح ان  صعيد 
حدة عمليات جني األرباح اشتدت 
في سوقي اإلمارات وخاصة في 
س����وق دبي املالي والذي ش����غل 
املرتبة األولى بني أسواق األسهم 
اخلليجية من حيث نسبة اخلسائر 
األسبوعية، املسجلة. وبخصوص 
س����وق الكويت لألوراق املالية، 
كشف التقرير انه شهد أداء سلبيا 
وتراجع مؤشره لألسبوع الثاني 
على التوالي، وذلك وسط تراجع 
التداول خالل  واضح في نشاط 
بعض اجللسات، في ظل استمرار 
الترقب واحلذر املسيطرة  حالة 
على العديد من املستثمرين لنتائج 
الشركات املدرجة في السوق عن 
فترة األش����هر التسعة والتي لم 
يعل����ن عنها حت����ى اآلن إال عدد 

محدود.

تقــرير

تخمة في السيولة لدى البنوك المحلية
حول الس��يولة الزائدة ل��دى البنوك احمللية، 
عقب د.فريد ليان نائب الرئيس التنفيذي للبحوث 
وتطوير االعمال بانه من واقع دراس��ة قامت بها 
الشركة للفترة من نهاية سبتمبر 2008 الى نهاية 
سبتمبر 2009، ميكن االستدالل على حدوث ما 
يش��ابه تخمة في الس��يولة لدى البنوك احمللية، 
وان ه��ذه التخمة في الس��يولة ال يوازيها حجم 
مقابل في عمليات التوظيف وعلى رأسها عمليات 

االقراض.
فيالحظ ان ش��به النقد )وال��ذي يتكون من 
ودائع االدخار بالدينار الكويتي + الودائع الجل 
+ الودائع بالعمالت االجنبية + ش��هادات ايداع 
بالدينار( وهو الذي يحتفظ القطاع اخلاص مبكوناته 
لدى البنوك احمللية، قد ارتفع مبا يقارب 12% من 
نهاية ديسمبر 2008 حتى نهاية سبتمبر 2009، 
ومن نهاية سبتمبر 2008 )اي قبل االزمة بشهر( 
حتى نهاية س��بتمبر 2009 قد ارتفع شبه النقد 

بنحو %18.

اما على جانب التوظيف، فقد تضاعف حجم 
حيازات البنوك احمللية من سندات البنك املركزي 
خالل املدة من ديسمبر 2008 الى سبتمبر 2009 
من 374.5 مليونا ال��ى 841 مليون دينار، اي ما 
يزيد على الضعف، كذلك احلال من سبتمبر 2008 
الى سبتمبر 2009 )من 436 الى 841 مليونا( اي 

نحو الضعف.
كم��ا ارتفعت ودائع البنوك احمللية لدى البنك 
املركزي خالل املدة من ديسمبر 2008 الى سبتمبر 
2009 على نحو استثنائي، حيث بلغت 839.3 مليون 
دينار في نهاية سبتمبر 2009 مقارنة بنحو 97.3 
مليونا في نهاية ديسمبر 2008، اي ما يزيد على 

ثمانية اضعاف قيمتها في ديسمبر 2008.
ام��ا اذا قارنا قيمة ودائع البنوك احمللية لدى 
البنك املركزي في نهاية سبتمبر 2008 مع قيمتها 
نهاية سبتمبر 2009، لوجدنا هذه القيمة تضاعفت 
على نحو غير مسبوق )من 45.1 مليونا الى 839.3 

مليون دينار اي اكثر من 18 ضعفا(.


