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نقاش حاد بين االقتصاديين حول الضريبة
على األغنياء في الواليات المتحدة

واشنطن تعطي الضوء األخضر الندماج شركتي 
الطيران »يونايتد إير الينز« و»كونتيننتال«

واشنطنـ  أ.ف.پ: يجري االقتصاديون األميركيون 
نقاشـــا حادا حول احتمال جتديد او عدم جتديد قرار 
التخفيضات على الضرائب التي منحها الرئيس السابق 
جورج بوش لألغنيـــاء في عامي 2001 و2003 في بلد 
يشهد حركة نشطة ضد فرض الضرائب. وعلى الرغم 
من ان الرئيس باراك اوباما يتمتع فعال بالغالبية في 
الكونغرس وانه كان واضحا جدا حيال رغبته في وضع 
حد لهذه احلصون الضريبية التي ينعم بها 1 الى 2% من 
األميركيني، اال انه ليس واثقا من التوصل الى حتقيق 
ذلك. وتخوض شريحة كبيرة من املعارضة نضاال قويا 
ضد الفكرة، وخصوصا »حزب الشـــاي« )تي بارتي( 
املعارض جدا للضرائب والذي ينظم جتمعا الســـبت 
في واشنطن. وسينتهي مفعول تطبيق هذه االعفاءات 
الضريبية في نهاية العام. اال اذا قرر الكونغرس عكس 
ذلك، مع العلم انه سيشهد جتديدا جزئيا ألعضائه في 
االنتخابات التشريعية في نوفمبر. والنقاش الدائر لدى 
الطبقة السياســـية والصحافة منذ أشهر، ليس قريبا 
من نهايته، فقد كتب حائز جائزة نوبل لالقتصاد بول 
كروغمان اجلمعة على مدونته االلكترونية في موقع 
»نيويورك تاميز«: »هناك فرصـــة حقيقية حلصول 
اجلمهوريني على ما يريدون. انها دليل، اذا أردنا، على 

ان ثقافتنا السياسية لم تعد مصابة بخلل وحسب وامنا 
أيضا فاســـدة في العمق«. ورأى ان هذه التخفيضات 
الضريبية تشكل ورطة كبيرة على صعيد املال العام. 
وقال هذا االقتصادي املصنف يســـاريا »من الصعب 
ان نتصور طريقة اقل فاعلية ملســـاعدة االقتصاد من 
اعطـــاء املال ألناس ميلكون منـــه الكثير وال يحظون 
بأي فرصة النفاق هذا القدر منه«. وفي هذه الظروف 
الصعبة التي تتمثل بعجز قياسي في املوازنة، يبدو 
ان غالبية من األميركيني تقف الى جانب اوباما. وأشار 
استطالع للرأي أجرته مؤسسة »اوبينيون ريسيرتش 
كوربوريشن« ونشرته »سي ان ان« اجلمعة املاضية، 
الى ان 51% من األميركيني يريـــدون مثل اوباما إلغاء 
»التخفيضـــات الضريبية التي قررها بوش« ملصلحة 
األكثر ثراء في البالد. لكن 31% من األميركيني يفضلون 
بحسب االستطالع االبقاء عليها بالنسبة للجميع. وهذه 
النسبة تفوق بكثير نسبة األقلية )18%( التي تفضل 
وضع حد نهائـــي لها بالكامل، مبا فـــي ذلك ما يطال 
الطبقة الوسطى )اقل من 250 ألف دوالر من العائدات 
ســـنويا لزوجني(، والدفاع عن هذا احلصن الضريبي 
يدور حول موضوعني: األميركيون األغنياء يستهلكون 

الكثير وميولون شركات صغيرة ومتوسطة.

الى  وستؤمنان بذلك رحالت 
370 وجهــــة في 59 بلــــدا، برقم 
اعمــــال تراكمي يبلــــغ 29 مليار 
دوالر وأســــطول مــــن نحو 700 
طائرة ونحو 87 ألف موظف في 

العالم.

وكانــــت يونايتد ايــــر الينز 
وكونتيننتال اير الينز الشركتان 
الثالثــــة والرابعة فــــي الواليات 
املتحــــدة أعلنتا في مايو املاضي 
عزمهمــــا علــــى االندماج باســــم 

»يونايتد«.

واشـــنطن ـ أ.ف.پ: أعلنت 
واشنطن أمس األول انها أعطت 
الضوء األخضر لدمج شركتي 
يونايتد اير الينز وكونتيننتال 
اير الينـــز اللتني أكدتـــا انهما 
ستنجزان في االول من اكتوبر 
تقاربا بينهما سيؤدي الى والدة 
أكبر شـــركة للنقل اجلوي في 

العالم.
وقالت وزارة العدل ان الشركتني 
األميركيتني استجابتا العتراضاتها 
على دمجهما ووافقتا على تأجير 
بعض حقــــوق الهبوط واالقالع 
في مطار نيوآرك في نيوجرسي 
لشركة ساوثويست اير الينز في 

اطار منع االحتكار.
وأعلنت الشــــركتان في بيان 
مشــــترك بعــــد قرار الســــلطات 
انهمــــا تنويان اجناز  األميركية 
عمليــــة االندماج فــــي األول من 

أكتوبر.

»بريتيش إيرويز« تعتذر لراكبيها بعد رسالة 
خاطئة تحذر من السقوط في البحر

رويترز: اعتذرت شركة اخلطوط اجلوية البريطانية »بريتيش 
ايرويز« إلى مس��افرين على منت احدى طائراتها بعد بث رس��الة 
طارئة بطريق اخلطأ حتذرهم من انهم على وش��ك الس��قوط في 
البحر.  وكان املسافرون وعددهم 275 في رحلة من مطار هيثرو 
في لندن إلى مطار هونغ كونغ مس��اء الثالثاء املاضي عندما بثت 
الرس��الة اآللية اثن��اء حتليق الطائرة فوق بحر الش��مال، وادرك 
طاق��م قي��ادة الطائرة اخلطأ بس��رعة وحترك��وا لطمأنة الركاب 

املذعورين.

الصعوبات االقتصادية تخفض معدالت 
المواليد في أميركا بنسبة %2.6

شيكاغوـ  رويترز: قال مسؤولون صحيون أميركيون أمس األول ان 
معــــدالت املواليد في الواليات املتحدة انخفضت في 2009 للعام الثاني 
على التوالي في عالمة على ان الصعوبات االقتصادية رمبا جتعل النساء 

يفكرن مرتني قبل أن يقررن اجناب طفل.
وتشــــير تقديرات املراكز األميركية ملكافحة األمراض والوقاية منها 
إلى مولد أربعة ماليــــني و136000 طفل في 2009 بانخفاض قدره %2.6 

عن التقديرات للعام 2008.
وجاء ذلك بعد انخفاض مماثل في 2008 عندما بدأت األزمة االقتصادية. 
وقالت املراكز األميركية ملكافحة األمراض والوقاية منها إن بيانات 2009 

أولية وقد تتغير.
وال توجد تفاصيل حتى اآلن عن خصائص النساء الالتي أجننب أطفاال 
في 2009. ويشير التحليل األولي للمواليد في 2008 إلى انخفاض املواليد 
من النســــاء في كل األعمار حتت 40 سنة لكنها ارتفعت لدى النساء في 

سن 40 عاما وما فوقها.
وقالت املراكز األميركية ملكافحة األمراض في بيان »رمبا كان هذا هو 
احلال في 2009 أيضا لكننا لن نعرف إال بعد توافر املزيد من البيانات«. 
وأضافت أن هناك احتماال أن يكون السبب في انخفاض املواليد له صلة 

باألزمة االقتصادية في العامني املاضيني.
وقالت »يبدو أن الكســــاد بدأ في أواخر 2007 وانخفاض املواليد في 

2008 و2009 سيكون متسقا مع ذلك«.
لكن املسؤولني عن الصحة سيحتاجون إلى املزيد من التفاصيل بشأن 

البيانات السكانية لألمهات الالتي أجننب في 2009 لتأكيد هذه الصلة.

أزمة اإلسكان قنبلة موقوتة.. هل يمكن للسعودية نزع فتيلها؟
رويترز: مثل آالف غيره من الشبان السعوديني 
يجد نايف الناصر نفسه ممزقا بني مشاعر احلب 
وســـوق العقارات التي أصابها اجلمود. ارتبط 
الناصر، 34 عاما، بخطيبته قبل سبع سنوات. 
وتدر عليه وظيفة بائع سيارات دخال يبلغ 5000 
ريال شهريا، وعندما يحقق مبيعات طيبة يزيد 
دخله مبـــا يصل إلى 4000 ريال شـــهريا فوق 
الراتب األساســـي، يقول الناصر إنه: »في مثل 
هذا الوضع كان من املفترض أن يكون متزوجا 
بالفعل وينعم بحياته«. بيد أن هناك مشـــكلة، 
فالناصر ال ميلك منزال وإلى أن يحدث هذا يصر 
والد خطيبتـــه على عدم إمتام الزيجة، ويقول: 
»املطلوب بيت وليس شقة فهو ال يريد البنته أو 
شقيقاتها وأمها عند زيارتها أن يشاركهن أغراب 
في املبنى.. وهو يعني بذلك اجليران«. ولفترة 
قصيرة فكر الناصـــر وخطيبته في االقامة مع 
أسرته. لكنه قال: »أول سؤال يطرحه عليك صهر 

املســـتقبل هو: هل لديك بيت؟ األمر لم يعد كما 
كان عليه من قبل عندما كان املطلوب أن تكون 
لديك وظيفة وقبل ذلك كان يكفي أن تكون مسلما 
صاحلا«. ميكن أن يكون شراء بيتك األول جتربة 
حافلة باملعاناة فـــي أي بلد في العالم لكن قلة 
من الدول تنطوي على نفس املزيج من املشاكل 
املالية والثقافية مثل السعودية، والعقبة الكبرى 
في هذا اخلصوص هي سوق للرهن العقاري ال 
مثيل لها يبدو أنها تأسست لتعود بالنفع على 
مالك العقارات ميســـوري احلال بينما توصد 
أبوابهـــا في وجه الطبقة الوســـطى ومحدودي 
الدخل. وتكمن معظم جذور مشـــكلة االسكان 
في التركيبة السكانية التي تشهد حتوال سريعا 
في البالد، فمع االرتفاع الهائل في عدد العمالة 
الوافدة زاد عدد سكان اململكة نحو 20% ليصل 
إلى 27.14 مليون نسمة بني عامي 2004 و2010، 
واملســـألة ببساطة هي أن عدد املساكن ال يكفي 

الطلب، وإجماال تعانـــي البالد عجزا يصل إلى 
مليون وحدة سكنية وهو عدد يرتفع بنحو 150 
الف وحدة سنويا وفقا للخبير االقتصادي سعود 
جليدان. وتقدر شركة التمويل العقاري )ريفكو( 
السعودية وشركة كاليتون هولدجنز االستشارية 
األميركية أن 30% فحسب من السعوديني ميتلكون 
اآلن مســـاكن، ويقل هذا أكثـــر من النصف عما 
كان عليه قبل 20 عاما وفقا لبعض التقديرات. 
وفـــي تقرير صدر في أواخر يوليو املاضي قال 
البنك األهلي التجاري إن النمو السكاني السريع 
والعدد الضخم للشبان السعوديني الذين تقل 
أعمار ثلثيهم عن 30 عاما »ميثالن ضغطا هائال 
على البنية التحتية للبالد بينما يتسببان في 
اختالالت اجتماعية واقتصادية«. واليزال يتعني 
على السعودية سن تشريع لتنظيم الرهن العقاري 
وخاصة ما يتعني عمله في حالة تخلف املقترض 
عن السداد، وفي ظل هذا الوضع حتجم البنوك 

عن اإلقراض على نطاق واسع ويضطر املواطن 
السعودي لالعتماد على صندوق التنمية العقارية 
احلكومي الذي يتيح احلصول على قروض حسنة 
تلتزم بأحكام الشريعة اإلسالمية. لكن صندوق 
التنمية العقارية ليس بوســـعه تقدمي الكثير، 
ففي عام 2008 لم تتجاوز نســـبة الســـعوديني 
الذين شـــيدوا مساكن جديدة من خالل قروض 
الصندوق 8%، ويقول املنتقدون إن احلكومة ال 
تدعم الصندوق باألموال الكافية، وحتى إذا كان 
صنـــدوق التنمية يقدم مزيدا من القروض فإن 
اشخاصا قد تفوتهم الفرصة فالسوق الثانوية 
للعقارات السكنية في السعودية محدودة وأي 
شخص يدخل السوق سعيا وراء مسكن غالبا 
ما يبني مســـكنه وال يشتريه جاهزا من غيره، 
كما أن صندوق التنمية ال يقدم قرضا للبناء إلى 
أن يكون لدى طالب القرض أرضا للبناء عليها 

كما انه ال يقدم قرضا لشراء أرض.

ارتفاع موجودات »األهلي المتحد«
بنسبة 14% لتصل إلى 2.5 مليار دينار

شركات االستثمار أمام الدعم أو الدمج أو التصفية
أوضح التقرير انه حتى نهاية يوم العمل األخير 
من األسبوع الفائت، لم تقدم 20 شركة مدرجة نتائجها 
املالية عن الربع الثاني مـــن العام احلالي ـ وبعضها 
لفترات أطول ـ رغم مرور أسبوعني على انتهاء املهلة 
القانونيـــة لتقدمي تلك البيانات مع وجود شـــركتني 
متأخرتني بعذر الختالف فتراتهما املالية، وباستعراض 
أسماء الشركات كما في اإلعالن الصادر عن سوق الكويت 
لألوراق املالية، ويتضح ان لكل شركة منها حكاية خاصة 
بها، بعضها قابلة للحل، وتدعو تشـــابكاتها الى دعم 
مسار احللول ألزمتها، وبعضها اآلخر ال أمل وال مجال 
حللول أمامها، ولسنا بصدد حتليل أوضاع كل شركة 
وتصنيفها، ولكننا ندعو الى اإلفادة من دروس األزمة 
والى استخدام املتوافر من املعلومات إلعادة صياغة 
السياسات العامة في املستقبل.ففي تفوق عدد شركات 
االســـتثمار، ضمن الشركات املتأخرة بياناتها، البالغ 
عددها 13 شـــركة من أصل 20 شركة متأخرة أو نحو 
65% من املجموع، مؤشر آخر قاطع على مكمن األزمة، 
وألنها أزمة قطاع وليست أزمة وحدات فقط، نعتقد ان 
هناك ضرورة لدراستها بشكل مجمع رغم االختالف 
اجلوهري فـــي مناذج أعمالها، أي جمعها حتت مظلة 
فريق دراســـة واحد، ثم فرزها الى فئات يتم التعامل 
مع كل صنف منها بشـــكل موحد، الفئة األولى ال أمل 
في إصالحها، واستمرارها يعني تآكل حقوق دائنيها 
باإلضافة الى كل حقوق مساهميها وأمرها يحتاج الى 

قرار تصفية ما لم يقبل مســـاهموها في حدود وقت 
معلوم وقاطع بإعادة هيكلتهـــا املالية، حتى ولو لم 
تكن رسميا خسرت 75% من رأسمالها، واستمرار هذا 
النوع من الشركات وتواتر أخبار سيئة عنها بني احلني 
واآلخر يؤثران على كل ما عداها ألنه يصيب بشـــكل 

مؤذ مستوى الثقة الهش في زمن أزمة.
وقال التقرير ان الفئة الثانية قادرة على االستمرار 
ببعض العون املنســـق من قبل دائنيها ومساهميها، 
وهي تلك الفئة من شـــركات االستثمار الكبيرة التي 
متلك أصوال ميكن ان تعكس قيما أفضل في املستقبل، 
بينما سقوطها في الوقت احلاضر سيؤدي الى بعض 
األذى للقطاع املصرفي، ورمبا لبعض دائنيها وعمالئها 
املليئني. وأشـــار الى ان فئة ثالثة يتم اختزال عددها 
عن طريق دعوتها الى القبول مببدأ الدمج مع غيرها 
من الشـــركات، وقد تندمج مع شـــركات مليئة ضمن 
املجموعة نفسها ورمبا تغيير أغراضها وخروجها من 
قطاع االستثمار، أو مع شركات اخرى صغيرة حتى 
تتمكن من بناء استراتيجيتها وإدارتها بالتوافق مع 
متطلبات سوق ما بعد األزمة واقتصاداته ومتطلباته، 
وهي مختلفة عما قبلها ما هو غير مالئم التحرك حتت 
ضغوط ردود الفعل وتصميم منوذج موحد الختبارات 
الضغط لكل شركات االستثمار، فهي قطعا ليست موحدة 
في مناذج أعمالها مثل البنوك، ونتائج االختبار املوحد 

ستكون خاطئة ولن تعطي دالالت حقيقية.

قال التقرير ان البنك األهلي املتحد اعلن عن نتائج 
اعماله لفترة األشـــهر الســـتة األولى من العام احلالي 
واملنتهية في 30 يونيو 2010، والتي تشير الى أن صافي 
اربـــاح البنك، بعد خصم ضريبة دعم العمالة الوطنية 
وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والزكاة قد بلغ 
مـــا قيمته 10.9 ماليني دينـــار منخفضا مبا مقداره 1.5 
مليون دينار، ومســـجال تراجعا بلغت نسبته %12.3، 
مقارنة بنحو 12.5 مليـــون دينار للفترة ذاتها من عام 
2009. وارتفع مستوى هامش صافي الربح الى ما نسبته 
17.8% مـــن نحو 16.3% للفترة عينها من العام املاضي، 
وذلك بسبب انخفاض االيرادات بنسبة 20%، وهي أعلى 
من انخفاض منو نسبة صافي الربح والتي بلغت %12.3. 
وأرجع التقرير اسباب تراجع مستوى ربحية البنك الى 
انخفاض ملحوظ جلملة االيرادات التشغيلية مبا قيمته 
15.4 مليون دينار اي بانخفاض قاربت نســـبته %20، 
وصوال الى 61.5 مليون دينار مقارنة بنحو 76.9 مليون 
دينار للفترة نفســـها من عام 2009. وجاء هذا التراجع 
من االنخفاض في بند صافي ايرادات من اســـتثمارات، 
والذي انخفض بنســـبة 96.9% لتصل جملته الى 268 
ألـــف دينار، بعد ان كانت عند 8.7 ماليني دينار للفترة 
نفسها من عام 2009. وانخفض بند صافي ايرادات اتعاب 
وعموالت بنحـــو 32.4% اي نحو 2.7 مليون دينار في 
نهاية يونيو عام 2010، بينما حقق البنك ارباحا بلغــــت 
نحـــو 2.4 مليون دينار في يونيـــو عام 2010، مع بيع 
ســـندات خزينة، وتراجع بند مخصــــــص االنخفاض 
في القيمة بالصافـــــي بنحو 26.3% حني بلغ نحو 14.7 
مليون دينار مقارنة بـ 19.9 مليون دينار للفترة ذاتها 
من العام السابق، وانخفضت مصروفات الفوائد بنحو 
28.5% مـــع انخفاض اقل اليــــرادات الفوائد بنحو %10 
مبا ادى إلى ارتفاع بنــــــد صافي ايرادات الفوائد بنحو 

10.9% وصوال الـــــى 29.4 مليون دينار بعد ان بلغ 26.5 
مليون دينار من الفترة نفسها للعام السابق، وبلــــــغ 
صافي هامش الفائدة )الفرق ما بني نســـبـــــة الفائدة 
احملصلة والفائدة املدفوعة( ما نسبته 2.5%، مقارنة بنحو 
2.4% للفترة نفسها من العام الفائت 2009. وانخفضت 
جملة املصروفات التشغيلية للبنك بنحو 19.5% من نحو 
43.8 مليون دينار إلى ما قيمتــــــه 35.3 مليون دينار 
في نهاية يونيو من عام 2010. واشـــار التقرير الى ان 
البيانات املالية للبنك تشير الى ان اجمالي املوجودات قد 
سجل ارتفاعا بلغ قدره 317.1 مليون دينار ونسبته %14، 
ليصل إلى 2577.6 مليون دينار مقابل 2260.5 مليون 
دينار في نهاية عام 2009، في حني بلغ ارتفاع اجمالي 
املوجودات نحو 198.7 مليون دينار او ما نسبته %8.4 
عنــــد املقارنــــــة بالنصف األول من عام 2009، حني بلغ 
2378.9 مليون دينار. أما املوجودات احلكومية )سندات 
وأذونات(، فقد انخفضت مبا نسبته 82.8% لتصل إلى 
38.5 مليون دينار )1.5% من إجمالي املوجودات(، مقابل 
224.1 مليون دينار )9.9% من إجمالي املوجودات( في 
نهاية ديســـمبر 2009، وبانخفاض اكبر بلغت نسبته 
85.9% قياســـا بنهاية يونيو 2009، عندما بلغت نحو 
271.9 مليـــون دينار )11.4% مـــن إجمالي املوجودات(. 
بينما قامت إدارة البنك بزيادة محفظة القروض بنسبة 
بلغت 8%، او ما يعادل 125.8 مليون دينار ليصل اجمالي 
احملفظة الى نحو 1705.4 ماليني دينار )66.2% من إجمالي 
املوجودات(، مقابـــل 1579.7 مليون دينار )69.9% من 
إجمالي املوجودات(، في نهاية عام 2009، كما ارتفعت 
ايضا محفظة القروض عند املقارنة مبستواها للفترة 
نفسها من عام 2009، وبنحو 148.3 مليون دينار او ما 
نسبته 9.5%، حني بلغت آنذاك نحو 1557.2 مليون دينار 

)65.5% من إجمالي املوجودات(.

6.4 مليارات دينار الفائض المحقق عن السنة المالية 2010/2009 
حلل تقرير الشال األسبوعي أرقام 
احلســـاب اخلتامي كما نشرتها 
وزارة املاليـــة للســـنة املاليـــة 
2010/2009 وهي تاسع سنة مالية 
كاملة 12 شـــهرا بعد تعديل بدء 
السنة املالية بتقدميها ثالثة اشهر 
)ابريل 2009، مارس 2010 بدال من 
يوليو/ يونيـــو(. وبلغت جملة 
املصروفات الفعلية نحو 1125071 
مليون دينار، وكانت اعتمادات 
املصروفات في املوازنة قد قدرت 
بنحو 12116 مليون دينار، لكنها 
عدلت بالزيادة، قليال جدا لتبلغ 
نحـــو 1212899 مليون دينار اي 
بوفر قارب 878.28 مليون دينار او 
ما نسبته 7.2% عن تلك االعتمادات 
وكان الوفر في املصروفات الفعلية 
من تلك املقدرة في السنوات املالية 
 ،2004/2003 ،2003/2002 ،2002/2001
 ،2007/2006 ،2006/2005 ،2005/2004
2008/2007، و2009/2008، قد بلغ 
نحـــو %10، %9.9، %7.2، %3.9، 
و%3.7   ،%14.2  ،%7.3  ،%5.1
على التوالي، مبتوسط حسابي 
بسيط يبلغ 7.6%. وقال التقرير 

انه على مستوى أبواب املوازنة 
كان اعلى الوفورات النسبية في  
مصروفات الباب الثالث وسائل 
النقل واملعدات والتجهيزات الذي 
الفعلية نحو  بلغت مصروفاته 
226.63 مليـــون دينار من اصل 
البالغـــة 344 مليون  اعتماداته 
دينار اي ان نسبة الوفر فيه بلغت 
34.1% أو نحو 117.37 مليون دينار 
لكنـــه باب صغير ال يؤثر كثيرا 
في الوفـــر الكلي للموازنة وكان 
ثاني اعلى الوفورات النسبية في 
مصروفات الباب الرابع املشاريع 
اإلنشائية والصيانة واالستمالكات 
العامة وهو اكثر األبواب نفعا في 
تأثيرات اإلنفاق العام اإليجابية 
االقتصادية احمللية اذا استثنينا 
منه ما يخص االستمالكات العامة 
وبلغت مصروفاته الفعلية نحو 
108131 مليون دينـــار من اصل 
اعتماداتـــه البالغة 1265 مليون 
دينار اي ان نسبة الوفر فيه بلغت 
14.5% او نحو 183.69 مليون دينار 
وهو ميثل ثاني أكبر الوفورات 
باألرقام املطلقة اما اكبر الوفورات 

باألرقـــام املطلقة فقـــد كان في 
مصروفات الباب األول املرتبات 
وبلغ نحو 281.51 مليون دينار 
أو نحو 8.1% ورغم ان مصروفاته 
الفعلية بلغـــت 3194.49 مليون 
دينار من أصل اعتماداته البالغة 
3476 مليون دينار فإنها ال متثل 
الواقع والبد من إضافة اكثر من 
مليار دينار آخـــر، تصرف من 
الباب اخلامـــس، ومتثل رواتب 
العسكريني واجورهم، في اجليش 
والشـــرطة واملوازنات املستقلة 
وامللحقة واحملول إلى التأمينات 
االجتماعيـــة اي ان املصـــروف 
الفعلي على هذا الباب يتراوح بني 
4.3 و4.5 مليارات دينار، وقدرت 
مصادر حكومية تلك االلتزامات في 
موازنة السنة املالية احلالية بنحو 
7.2 مليارات دينار. وبني التقرير 
ان وفر الباب الثاني املستلزمات 
الذي بلغت  السلعية واخلدمات 
املوازنة بلغ نحو  اعتماداته في 
2355 مليـــون دينـــار وبلغـــت 
مصروفاته الفعلية نحو 2171.77 
مليون دينار مـــا قيمته 183.23 

مليون دينار اي ما نسبته %7.8 
وميثل في معظمه الطلب احلكومي 
على السلع االستهالكية اما اقل 
الوفورات فـــكان في مصروفات 
البـــاب اخلامـــس ـ املصروفات 
املختلفة واملدفوعات التحويلية 
ـ الذي بلغ نحـــو 112.49 مليون 
دينار اي ما نسبته 2.4% وبلغت 
مصروفاته الفعلية نحو 4576.5 
مليون دينار من اصل اعتماداته 
البالغـــة 4688.99 مليون دينار 
وتتزايد اهمية تبويبه وخطورة 
ضبابيته، ألن غالبيته اصبحت 
رواتب واجورا او ما في حكمها وال 
متكن من قراءة جانب االنفاق بشكل 
صحيح وحتليل آثاره ما لم يصبح 
هذا الباب اصغر االبواب. واشار 
الى ان جملة االيرادات احملصلة 
بلغت نحو 1768794 مليون دينار 
في حني كانـــت جملة االيرادات 
املقدرة في املوازنة نحو 807446 
مليون دينار وبلغت الزيادة في 
جملة االيـــرادات احملصلة نحو 
9613.48 مليون دينار اي بزيادة 
على املقدر قاربت نسبتها %119.1 

وبلغت االيرادات النفطية الفعلية 
ضمنها نحـــو 16584.89 مليون 
دينار اي ما نسبته 93.8% تقريبا 
االيـــرادات احملصلة،  من جملة 
بزيـــادة بلغت نحـــو 9660.41 
مليون دينار علـــى الرقم املقدر 
في املوازنة والبالغ نحو 6924.48 
مليون دينار اي بزيادة على املقدر 
قاربت نســـبتها 139.5% وبلغت 
الفعلية  النفطية  االيرادات غير 
نحو 1103.5مليون دينار منخفضة 
عن تقديرات املوازنة البالغة نحو 
1149.98 مليـــون دينـــار اي مبا 
نسبته 4.1% وهو امر غير طيب 
وان كان هامشيا في تأثيره على 
متويل املوازنة. وبناء على ذلك، 
الفعلي احملقق في  الفائض  فإن 
السنة املالية 2010/2009 بلغ نحو 
643723 مليون دينار مرتفعا عن 
الفائض احملقق في السنة املالية 
التي سبقتها والبالغ 27436 مليون 
دينار بنحو 134.6% وهو الفائض 
الفعلي احلادي عشر على التوالي، 

وثالث اعلى رقم مطلق.

بزيادة نسبتها 134.6% وُيعد ثالث أعلى رقم مطلق

الشال: 1376.6 مليون دينار األرباح الصافية
لـ 190 شركة في النصف األول

أرباح »الوطني« و»زين« و»بيتك« تمثل 68.8% من إجمالي األرباح

قال تقرير صادر عن شركة الشال ان عدد 
الشــــركات املدرجة التي اعلنت نتائجها 
املالية، عن الربــــع الثاني من عام 2010، 
بلغ حاجز الـ 190 شــــركة، أو بزيادة 10 
شركات عن نهاية االسبوع قبل الفائت، 
ونعتقد ان الصورة العامة لنتائج النصف 
األول من العام احلالي شبه مكتملة. ولن 
يكون مبررا االنتظار ألن عدد الشركات 
املوقوفة، أو تلــــك التي تختلف فتراتها 
املالية، في حدود 22 شركة )20 موقوفة 

و2 تختلف ســــنتها املالية(، ويبدو أنه 
سيمر وقت طويل قبل أن ينخفض هذا 
العدد، وال نعتقد ان االرقام التي ستعلن 
عن النتائج ستكون مؤثرة عند املقارنة 
بنتائج النصف األول من عام 2009. واشار 
الى ان االرباح الصافية لـ 190 شركة بلغت 
نحو 1376.6 مليون دينار، تنخفض الى 
726.6 مليــــون دينار باقتطاع نحو 650 
مليون دينار، أو تلك التي نعتقد انها غير 
متكررة في أرباح شركة »زين« ويظل هذا 
املستوى أعلى بنحو 21.7% عن مستوى 
أرباح الشركات ذاتها، احملققة عن النصف 
األول من عام 2009، واالحتفاظ باالجتاه 
املوجب لألرباح مؤشــــر طيـــــب. وفي 
التفاصيل بني التقرير ان 125 شــــركة او 

نحو 65.8% من الشــــركات، التي اعلنت 
نتائجها، حققت أرباحــــا موجبة بنحو 
1616.5 مليــــــــــــون دينار تنخفض إلى 
966.5 مليون دينار، إذا استثنينا األرباح 
غير املكررة لـ »زين«، وحققت 65 شركة 
من املجموعة ذاتها او ما نسبته %34.3 
منهــــــــا خســــائر مطلقة بنحو 239.9 
مليون دينار، وكــــــانت حصيلة االرباح 
الصافية بعد طرح اخلسائر املطلقة من 
اجمالي االرباح املطلقــــة، تلك املذكورة 
عاليــــه، وهي محصلة اداء الســــوق في 
النصف األول من العام احلالي، وفي جانب 
الشركات الرابحة حققت »زين« الترتيب 
األول مبستوى أرباح بلغ 895.3 مليون 
دينار ينخفض ـ مع بقائها باملركز األول 

ـ إلى 245.3 مليــــون دينار، بعد خصم 
تقديرنا ألرباحها االستثنائية، وجاء بنك 
الكويت الوطني في املركز الثاني بنحو 
145.2 مليون دينار وبيت التمويل الكويتي 
ثالثا بنحو 70.8 مليــــون دينار وحقق 
الثالثة نحو 68.8% من جملة صافي أرباح 
الشركات الرابحة. بينما حازت شركة بيت 
االستثمار العاملي على الترتيب األول، في 
مستوى اخلسائر، بتحقيق 34.4 مليون 
دينار وتلتها باملرتبة الثانية شركة بيت 
التمويل اخلليجي بنحو 13.9 مليون دينار، 
والترتيب الثالث لشركة املشروعات الكبرى 
العقارية بنحو 13.6 مليون دينار وبلغت 
نسبة خسائر الشركات الثالث نحو %25.8 

من جملة صافي اخلسائر املطلقة.


