
آلخر أخبار االقتصاد احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Business

22
السبت 3 نوفمبر 2012

اليورو عند أدنى مستوى في 3 أسابيع مقابل الدوالراالقتصادية
لندن ـ رويترز: انخفض اليورو ألدنى مستوى في ثالثة أسابيع امام الدوالر امس 
ما دفع مؤشر الدوالر ألعلى مستوياته في سبعة أسابيع وهو ما عزاه متعاملون إلى 
عمليات بيع لليورو من جانب مستثمرين عامليني.
وهبط اليورو إلى 1.2865 دوالر متراجعا 0.6% عن اجللسة السابقة ليسجل أدنى 
مستوى منذ 11 أكتوبر.
وارتفع مؤشر الدوالر إلى 80.389 مسجال أعلى مستوى له منذ 11 سبتمبر.

ارتفاع بنسبة 9% في املصروفات اإلجمالية املعتمدة بالغة 21.2 مليار دينار

»الوطني«: فائض امليزانية قد يصل إلى 10 مليارات دينار لـ  2013/2012
النفط أو إذا جاء اإلنفاق احلكومي 
أقل من املتوقع، وبالتالي، نتوقع 
أن يبقى الوضع املالي قويا جدا 
عموما. وباستخدام ما افترضته 
احلكومة من سعر محافظ لبرميل 
النف����ط، فإن احلكوم����ة تتوقع 
عجزا قدره 7.3 مليارات دينار 
املالية 2013/2012، وهو  للسنة 
مستوى قياسي. ولكن نظرا إلى 
أن اإليرادات النفطية س����تكون 
على األرجح أعلى مما هو مقدر، 
وأن املصروفات الفعلية ستأتي 
أقل من تلك املعتمدة، نتوقع أن 
تسجل امليزانية فائضا كبيرا آخر، 

هو الرابع عشر على التوالي.
وفي حال بقيت أسعار النفط 
عند مستوياتها األخيرة، فقد يبلغ 
الفائض 10 ملي����ارات دينار، ما 
يعادل نحو 20% من الناجت احمللي 
اإلجمالي، مقارنة بفائض قدره 
30% من الناجت احمللي اإلجمالي 

في السنة املاضية.
وأخيرا، ذكر التقرير انه جتدر 
املالحظ����ة إل����ى أن مخصصات 
القادمة قد  احتياطي األجي����ال 
ارتفعت م����ن 10% الى 25% من 
إجمالي اإليرادات. ويبدو أن جزءا 
من ذلك هو فقط تغيير محاسبي، 
أي حتويل األموال إلى احتياطي 
األجي����ال القادمة بدل أن تذهب 
إلى االحتياطي العام. وبحسب 
امليزانية الرس����مية، س����يرتفع 
مجم����وع مخصصات احتياطي 
األجيال القادمة إلى 3.5 مليارات 
دين����ار هذا الع����ام. ولكن وفق 
توقعاتنا التي تفترض ايرادات 
أعل����ى من توقع����ات احلكومة، 
ميكن أن تصل املخصصات إلى 

7 مليارات دينار.

امليزانية. وبالفعل، بلغ معدل خام 
التصدير الكويتي 106 دوالرات 
للبرميل في األش����هر الس����بعة 
األولى من هذه الس����نة املالية. 
ورغم عدم ص����دور أي بيانات 
رس����مية بعد، فإننا نتوقع أن 
تكون احلكومة قد حققت كافة 
اإليرادات املقدرة لكامل الس����نة 

بحلول شهر سبتمبر.
كما قدرت احلكومة أن ترتفع 
النفطية بنسبة  اإليرادات غير 
2% لتصل إلى 1.2 مليار دينار. 
ولكن هذه اإليرادات تبقى صغيرة 
جدا نسبة إلى إجمالي اإليرادات 
انها تشكل %8  املتوقعة، حيث 
منها فقط. ومن هذه اإليرادات، 
تقدر امليزانية أن ترتفع بشكل 
ملحوظ رس����وم ضريبة الدخل 
على الشركات واإليرادات من بيع 

األراضي.
كما تقدر أن تنخفض االيرادات 
املتنوعة )والتي تتضمن مدفوعات 
جلنة األمم املتحدة للتعويضات 
الناجتة عن حرب العراق(، ولكنها 
بأي حال تخطت كثيرا تقديرات 
امليزانية في السنوات األخيرة. 
ومتاشيا مع السنوات السابقة، 
فإن اإليرادات غير النفطية الفعلية 
ستأتي أعلى من التوقعات بعض 

الشيء.
وبناء على توقعات احلكومة 
ملستويات اإلنفاق واإليرادات، 
توقع التقرير أن يكون س����عر 
برميل النفط املطلوب لتحقيق 
التوازن في امليزانية الرسمية هو 
97 دوالرا للبرميل، بعد أن كان 86 

دوالرا في السنة املاضية.
وسينخفض هذا الرقم بشكل 
كبير إذا، كما نتوقع، ارتفع إنتاج 

السنة، على الرغم من انخفاض 
مخصصاته ف����ي امليزانية. كما 
يش����ار إلى أن بع����ض اإلنفاق 
الرأسمالي العام يتم من خارج 

امليزانية.
إجماال، لفت التقرير الى انه 
يبدو أن املصروفات اإلجمالية 
من شأنها أن توفر دعما معتدال 
الس����نة.  لالقتصاد لباقي هذه 
الفعلية  فقد بلغت املصروفات 
املالية  الس����نة  اإلجمالي����ة في 
2012/2011 نحو 17 مليار دينار، 
لتش����كل م����ا نس����بته 88% من 
امليزانية.  مستواها املعتمد في 
وفي حال ارتفعت هذه النسبة 
في السنة احلالية إلى متوسطها 
التاريخ����ي البال����غ 94%، ف����إن 
املصروف����ات اإلجمالية الفعلية 
س����ترتفع بنس����بة 17% مقارنة 
بالسنة املاضية. ولكن تأخر إقرار 
امليزانية وعدم توافر حتى اآلن 
بع����ض التفاصيل اخلاصة بها، 
وخاصة فيما يتعلق بالبند املهم 
منها وهو »املصروفات املختلفة 
واملدفوعات التحويلية«، يجعالن 
أيا من التوقعات عرضة للتغيير 

الحقا. 
من جهة ثانية، قال التقرير ان 
احلكومة قدرت أن ترتفع اإليرادات 
اإلجمالية في امليزانية بنس����بة 
4% لتصل إلى 13.9 مليار دينار. 
وتستحوذ اإليرادات النفطية على 
كل هذا االرتفاع تقريبا. وتبقى 
تقديرات احلكوم����ة لإليرادات 
محافظة جدا، رغم زيادة سعر 
النفط املتوقع بشكل طفيف. وكما 
السابقة، ستكون  السنوات  في 
الفعلية على األرجح  اإليرادات 
أعلى بكثير من مستواها املقدر في 

وب����ن التقري����ر ان����ه برغم 
ان بيان����ات امليزاني����ة اخلاصة 
باملصروفات الرأسمالية ال تدعو 
كثيرا إلى التفاؤل، فإنها ليست 
بالضرورة س����يئة إلى الدرجة 
الت����ي توحي به����ا. أوال، ونظرا 
لتأخر إقرار امليزانية، فقد يعكس 
انخفاض املصروفات االستثمارية 
الوقت احملدود املتبقي هذه السنة، 
وليس بالضرورة انخفاضا ملا 
هو مستهدف. وثانيا، يعزى هذا 
االنخف����اض بالكامل إلى تراجع 
االستثمار في قطاع الطاقة، وهو 
م����ا يعكس االنته����اء من تنفيذ 
مشاريع عدة مؤخرا. وباستثناء 
هذا القطاع، ترتفع املصروفات 
الرأسمالية املعتمدة بواقع %10. 
وأخيرا، وبسبب البطء الشديد 
في وتيرة تنفيذ املش����اريع في 
الس����نة املاضية، فق����د يرتفع 
اإلنفاق االستثماري فعليا هذه 

السنوات األخيرة.
وفي املجموع، تشكل األجور 
والرواتب 24% من املصروفات 
اإلجمالية املعتمدة في امليزانية، 
أي أكث����ر بقليل من الس����نوات 

السابقة.
التقرير قائال: »انه  وأضاف 
وبحس����ب امليزاني����ة، س����وف 
تنخفض املصروفات الرأسمالية 
بواقع 6% هذه السنة، لتصل إلى 
2.6 مليار دينار. ويأتي ذلك في 
وقت يحتاج فيه االقتصاد بشدة 
لزيادة االستثمارات احلكومية 
لدعم االقتصاد ولدفع املصروفات 
على البنية التحتية في إطار خطة 
التنمي����ة احلكومية، والتي هي 
الثالثة. وكانت  اآلن في سنتها 
البيروقراطية والتحديات التقنية 
والسياسية قد أبطأت أصال من 
وتيرة تنفيذ املش����اريع بشكل 

ملحوظ«.

االرتفاع في تكلفة توليد الطاقة. 
وهو ما يشير إلى أن معظم هذا 
االرتفاع يع����زى في املقابل إلى 
ارتفاع إنت����اج الطاقة في ضوء 
التي حدثت مؤخرا  التوسعات 

في الطاقة االنتاجية.
وقال التقري����ر ان معظم ما 
تبقى من الزيادة في املصروفات 
اجلارية إل����ى األجور والرواتب 
املدنية، والتي ارتفعت بنسبة 

.%16
وتستحوذ وزارة التربية على 
نحو نصف هذه الزيادة، ورغم 
أن الزي����ادة املقررة في مجموع 
األجور والرواتب تعتبر كبيرة، إال 
انها أقل من زيادة السنة السابقة 

والبالغة %24.
ومع ذلك، ستوفر هذه الزيادة 
دعما لنمو اإلنفاق االستهالكي، 
والذي ش����كل العم����ود الفقري 
لالقتص����اد غي����ر النفط����ي في 

الكويت  ذكر تقري����ر بن����ك 
الوطني ان ميزانية السنة املالية 
2013/2012 أقرت مؤخرا مبرسوم 
ارتفاعا بنسبة  أميري، وتظهر 
9% في املصروف����ات اإلجمالية 
إلى 21.2 مليار  املعتمدة لتصل 
دينار، وهو ما من شأنه من حيث 
املبدأ أن يعطي زخما لالقتصاد. 
ولكن املصروفات عادة ما تأتي 
فعليا دون مستواها املعتمد في 

امليزانية.
ورغم ان التأخر الذي حصل 
هذه الس����نة في إقرار امليزانية 
من ش����أنه أن يزي����د حالة عدم 
الذي  اليقن ح����ول املس����توى 
س����تبلغه املصروفات الفعلية، 
إال أن امليزانية يتوقع أن حتقق 
فائضا كبيرا جديدا في الس����نة 

املالية 2013/2012.
التقري����ر االرتفاع في  وعزا 
املصروفات املعتمدة في امليزانية 
إلى املصروفات اجلارية )التي 
تشمل األجور والرواتب والدعم 
والتحويالت( والتي ارتفعت في 
امليزانية بنسبة 12% لتصل إلى 

18.6 مليار دينار.
وتستأثر تكلفة توليد الطاقة 
بأكثر من نصف هذا االرتفاع في 
املصروفات اجلارية املعتمدة في 

امليزانية.
وعادة ما تعك����س تقديرات 
امليزانية في هذا املجال افتراضات 
احلكومة ألسعار النفط، والتي 
حتدد بدورها التكلفة االفتراضية 
لش����راء الوقود لتوليد الطاقة. 
ولكن هذه السنة، يبدو أن االرتفاع 
امليزانية لسعر  افترضته  الذي 
برميل النفط من 60 دوالرا إلى 
65 دوالرا ال يعكس حقيقة هذا 
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»األحمدي« في الصدارة بعدد 72 عقاراً

تداول 116 عقارًا خاصًا  بـ 24.7 مليون دينار و34 عقارًا استثماريًا بـ 18.8 مليونًا
أظه���رت إحص���اءات إدارتي 
التسجيل العقاري والتوثيق في 
وزارة العدل خالل الفترة من 16 
الى 20 سبتمبر املاضي أن هناك 
ارتفاعا في تداول العقارات مقارنة 
بالفترة من 9 الى 13 س���بتمبر 
املاضي، حيث أظهرت اإلحصاءات 
ان عدد العقارات املتداولة للعقود 
بالنسبة للعقار اخلاص بلغ 116 
عقارا مببلغ قدره 24.7 مليون 
دينار، في حن بلغ عدد العقارات 
االستثمارية 34 عقارا بقيمة 18.8 
مليون دين���ار وبلغ عدد العقار 
التجاري عقارا واحدا بقيمة 12.4 
مليون دين���ار وبلغ عدد العقار 
احلرفي عقارين بقيمة 2.1 مليون 
دينار ولم يش���هد عقار املخازن 
او الشريط الساحلي اي حترك 

خالل هذه الفترة.

تداول العقود

أن  وجاء في اإلحص���اءات 
إجمالي العقود العقارية خالل 
الفترة من 16 الى 20 سبتمبر 
املاضي بلغ 153 عقارا مقارنة 
السابق، حيث كان  باألسبوع 
إجمالي العقارات املتداولة 114 
عقارا وذلك بارتفاع مؤشر تداول 
العق���ود بواقع 39 عقارا، فيما 
ارتفعت حركة ت���داول العقار 
اخلاص للفترة نفسها بواقع 42 
عقارا مقارنة باألسبوع السابق. 
وجاء في إحصاءات وزارة العدل 
ان مؤشر تداول العقود بالنسبة 
للعقار االس���تثماري انخفض 
بواقع 6 عقارات، وارتفع املؤشر 
بواقع عقار واحد بالنسبة للعقار 
التجاري وارتفع املؤشر بواقع 
عقارين بالنسبة للعقار احلرفي 
واستقر املؤشر بواقع صفر عقار 
لعقارات »املخازن« و»الشريط 

الساحلي« خالل هذه الفترة.

الوكاالت العقارية

أما ع���ن العقارات املتداولة 

التس���جيل  للوكاالت بإدارتي 
العقاري والتوثيق في وزارة 
العدل خالل الفترة من 16 الى 
20 سبتمبر املاضي فقد أظهرت 
اإلحص���اءات أن ع���دد العقار 
اخلاص بل���غ 7 عقارات مببلغ 
قدره 2.2 مليون دينار ولم يشهد 
العقار االستثماري او التجاري 
او املخازن او الصناعي أي حترك 

خالل هذا األسبوع.
أما عن مؤشر تداول الوكاالت 
العقارية، فإن إجمالي العقارات 
املتداولة خالل الفترة نفس���ها 
بلغ 7 عقارات مقارنة باألسبوع 
الس���ابق، حيث بل���غ إجمالي 
العق���ارات املتداولة 8 عقارات 
وذلك بانخفاض مؤشر تداول 
الوكاالت العقارية بواقع عقار 

واحد.
وم���ن املالحظ بالنس���بة 
للعق���ار اخلاص ان مؤش���ره 
انخف���ض بواقع عق���ار واحد 
واستقر املؤش���ر بواقع صفر 
عقار لعقارات »االستثماري« 

و»التجاري« و»املخازن« خالل 
هذه الفترة.

األحمدي في الصدارة

ووفقا إلحصائي���ة وزارة 
العدل ف���إن محافظة األحمدي 
جاءت في املرتبة االولى من بن 
احملافظات من حيث التداوالت 
العقارية خالل الفترة من 16 الى 
20 سبتمبر املاضي، حيث بلغ 
عدد العقارات املتداولة 72 عقارا 
تداول منها 58 عقارا في العقار 
اخل���اص و14 عقارا في العقار 
االس���تثماري اما عن الوكاالت 
العقارية فقد حظيت احملافظة 
العقار  بتداول عقار واحد في 

اخلاص خالل هذه الفترة.

حولي في المركز الثاني

واحتل���ت محافظة حولي 
املرتبة الثانية من بن احملافظات 
من حيث التداوالت العقارية من 
خالل تداول 35 عقارا تداول منها 
20 عقارا في العقار اخلاص و15 

عقارا في العقار االس���تثماري 
وعلى مستوى الوكاالت العقارية 
حظي���ت احملافظة بت���داول 3 
عقارات في العقار اخلاص خالل 

تلك الفترة.

مبارك الكبير ثالثًا

وجاءت محافظة مبارك الكبير 
في املرتب����ة الثالثة في التداوالت 
العقارية بواقع ت����داول 16 عقارا 
تداول منها 12 عق����ارا في العقار 
اخل����اص وعق����اران ف����ي العقار 
االس����تثماري وعقاران في العقار 
الوكاالت  احلرفي وعلى مستوى 
العقارية حظيت احملافظة بتداول 
عقار واحد في العقار اخلاص خالل 

هذا األسبوع.

الفروانية رابعًا

وجاءت محافظة الفروانية في 
املرتبة الرابع����ة من خالل تداول 
14 عقارا تداول منها 12 عقارا في 
العقار اخلاص وعقاران في العقار 
االستثماري وعلى مستوى الوكاالت 

العقارية حظيت احملافظة بتداول 
عقارين في العقار اخلاص خالل 

هذا االسبوع.

العاصمة خامسًا

العاصمة  وجاءت محافظة 
في املرتبة اخلامسة من خالل 
تداول 10 عقارات تداول منها 8 
عقارات في العقار اخلاص وعقار 
واحد في العقار التجاري وعقار 
واحد في العقار االس���تثماري 
وعلى مستوى الوكاالت العقارية 
لم حتظ احملافظة بأي تداوالت 

عقارية خالل هذا األسبوع.

الجهراء سادسًا

وج���اءت محافظة اجلهراء 
في املرتبة السادسة من خالل 
تداول 6 عقارات تركزت جميعها 
في العقار اخلاص وعلى مستوى 
الوكاالت العقارية لم حتظ احملافظة 
بأي تداوالت عقاري����ة خالل هذا 

األسبوع.
 ٭عاطف رمضان

»التجارة« تدرس إمكانية 
فرز األراضي السكنية املشاع 

»دانة غاز« أخفقت في دفع قيمة صكوكها

علمت »األنباء« من مصادر مطلعة أن وزارة التجارة 
والصناعة تدرس حاليا مع جهات معنية في الدولة 

إمكانية فرز األراضي السكنية »املشاع« متهيدا إلصدار 
قرار وزاري يسمح بفرز هذه األراضي وإدخال 

الكهرباء واملاء لها خالل الفترة املقبلة.
وأضافت املصادر أن بعض األراضي السكنية املشاعة 

كانت في السابق ال يجوز فرزها في بعض املناطق 
بالكويت.

وأوضحت املصادر أن األرض املشاع هي األرض التي 
ميتلكها أكثر من شخص وغير معروف مكان كل 

شريك )أي غير محدد التوزيع(.
ولفتت الى أن هناك مشكالت متعددة عادة يقع فيها 
مالك املشاع أنفسهم، مشيرين الى انه عندما يخالف 

أحد مالك العقار املشاع يعاقب باقي املالك بذنب 
املخالف، أو حال الرغبة في البيع قد يعترض احد 

أفراد املشاع وال يرغب في التوقيع بالبيع وغيرها من 
املشاكل التي متتد خالفاتها الى احملاكم والقضاء.

وأوضحت ان احلكومة لديها توجهات عدة للحد من 
املشاكل التي تسببها البيوت املشاع، سواء كانت سكنية 

أو استثمارية، خاصة أنها انتشرت بشكل كبير خالل 
الفترة االخيرة.

عاطف رمضان  ٭

أعلنت صحيفة الفايننشال تاميز ان شركة دانة غاز قد 
اخفقت في سداد 920 مليون دوالر هي قيمة السندات 
االسالمية، وسيبدأ الدائنون في املطالبة مبستحقاتهم 

في اصول الشركة التي يقع مقرها الرئيسي في 
االمارات. 

فيما قد أعلنت الشركة التزامها بايجاد حل توافقي 
ومنصف جلميع ذوي الصلة وسوف تصدر تصريحات 

الحقة حول سير املناقشات. وتسعى الشركة باألخص 
للتوصل التفاق مع بالك روك وصندوق أشمور حيث 

ميتلكون 50% من اجمالي الصكوك. 
وقال مصدر قريب من الدائنني انهم في محاولة 

الستعادة مبالغهم من اصول الشركة في مصر حيث 
تعد دانة غاز سادس أكبر منتجي الغاز الطبيعي هناك. 

فيما سيواصل حملة الصكوك الضغط على اصول 
الشركة في مصر للحصول على مستحقاتهم وسط 

جمود اتفاق قد مت على عدم اقدام الدائنني على مطالبة 
الشركة حال تخلفها عن تاريخ السداد. 

مدحت فاخوري  ٭

العقود املسجلة
الشريط احلرفيجتارياستثماريخاصاحملافظة

الساحلي
مخازن

811000العاصمة )1(
20150000حولي )2(

1220000الفروانية )3(
1220200مبارك الكبير )4(

58140000االحمدي )5(
600000اجلهراء )6(

116341200املجموع

الوكاالت العقارية
صناعيمخازنجتارياستثماريخاصاحملافظة

00000العاصمة )1(
30000حولي )2(

20000الفروانية )3(
10000مبارك الكبير )4(

10000االحمدي )5(
00000اجلهراء )6(

70000املجموع

10 صفقات عقارية قيمتها 26 مليون دينار
كشفت إحصاءات إدارتي التسجيل العقاري 

والتوثيق في وزارة العدل خالل الفترة من 16 الى 
20 سبتمبر املاضي 10 صفقات مليونية بقيمة 
26.1 مليون دينار تركزت جميعها في العقود 
املسجلة لصفقات البيع التي متت خالل هذه 

الفترة.
وكانت هذه الصفقات عبارة عن 7 صفقات متت 
في العقار االستثماري وصفقتني متتا في العقار 
احلرفي وصفقة واحدة متت في العقار التجاري.
أما الـ 7 صفقات االستثمارية فكانت عبارة عن 

بناية مساحتها 750 مترا بقيمة 1.4 مليون دينار 
كائنة في منطقة حولي وبناية مساحتها 1034 

مترا بقيمة 3 ماليني دينار كائنة في منطقة حولي 
وبناية مساحتها 1000 متر بقيمة 1.06 مليون 

دينار كائنة في منطقة اجلابرية وأرض مساحتها 
977.8 مترا بقيمة 1.3 مليون دينار كائنة في 

منطقة صباح السالم وأرض مساحتها 977.8 مترا 
بقيمة 1.3 مليون دينار كائنة أيضا في منطقة 

صباح السالم وبناية مساحتها 1000 متر بقيمة 1.7 
مليون دينار كائنة في منطقة املهبولة.

وكانت الصفقتان اللتان متتا في العقار احلرفي 
عبارة عن ارض مساحتها 500 متر بقيمة 1.08 

مليون دينار كائنة في منطقة ابوفطيرة احلرفية 
وأرض مساحتها 500 متر بقيمة 1.08 مليون دينار 

كائنة أيضا في منطقة أبوفطيرة احلرفية.
أما الصفقة التي متت في العقار التجاري فكانت 

عبارة عن ارض مساحتها 2083.5 مترا بقيمة 12.4 
مليون دينار كائنة في منطقة الشرق.

153 عقاراً إجمالي 
العقود العقارية 

بارتفاع 39 عقاراً 
مقارنة باألسبوع 

السابق

امليزانية للسنة املالية 2013/2012 )مليون دينار كويتي(
التغير %التغيرامليزانية

2012/20112013/20122012/20112013/20122012/20112013/2012
13.44513.9323.726487384اإليرادات اإلجمالية
12.30712.7683.691461434اإليرادات النفطية

1.1381.164352632اإليرادات غير النفطية
19.43521.2403.2751.805209املصروفات اإلجمالية

4.4285.1468487182416األجور والرواتب
3.0354.169971.134337املستلزمات السلعية واخلدمات

385477160927124اآلليات واملعدات
-1611-2.4312.162332269املشاريع اإلنشائية والصيانة واالستمالكات العامة

9.1569.2861.837130251مصروفات مختلفة وحتويالت
22-7-4511.318-7.308-5.990فائض امليزانية

47-1-793.456-10.791-7.334الفائض بعد استقطاع احتياطي األجيال القادمة
16.1918.6012.7821.9822012املصروفات اجلارية

-216-2.8162.639492177املصروفات االستثمارية
يشمل اإلنفاق في الباب األول والثاني واخلامس.


