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ثلث إجمالي العمالة الوافدة في الكويت عمالة منزلية

»الشال«: وزير املالية أمامه طريق صعب لتحويل النوايا إلى واقع

مصرف الراجحي- الكويت يهنئ اململكة العربية السعودية مبناسبة اليوم الوطني املجيد
يتوجه مصرف الراجحي الكويت بالتهنئة وأطيب التبريكات 
خلادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود 
وول��ي عهده صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان آل 
سعود وللحكومة السعودية والشعب السعودي مبناسبة 

حلول ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.
وبهذه املناسبة، علق محمد الفزيع – مشرف العالقات 

العامة والتسويق في مصرف الراجحي – فرع الكويت: “إنه 
ملن دواع��ي االعتزاز والسرور على قلوبنا ان نحتفل جميعا 
اليوم بهذه الذكري التي وحد فيها امللك عبد العزيز رحمه الله 
هذا الكيان العظيم وتأسيس دولة قوية متطورة، ظلت منذ 
نشأتها قبلة للدول العربية واإلسالمية ومقصداً لشعوبها 

حول العالم، مستلهمة بركة ونور احلرمني الشريفني .

كما أشار الفزيع بالنجاح املستمر الذي حتققه اململكة في 
موسم احلج ال��ذي أدى احلجاج ومعتمرو احل��رم املكي فيه 

عبادتهم ونسكهم بكل سهولة ويسر . 
داعياً الله تعالى أن يدمي  على اململكة وعلى جميع الدول 
العربية واإلس��الم��ي��ة نعمة األم��ن واالس��ت��ق��رار وال��رخ��اء 

والتطور.
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ق���ال ت��ق��ري��ر ال��ش��ال األس��ب��وع��ي ال��ص��ادر 
بخصوص العمالة املنزلية أو القطاع العائلي 
– ال��رب��ع األول 2018 أن نحو ثلث إجمالي 
العمالة الوافدة في الكويت عمالة منزلية، يبلغ 
عددها كما في نهاية الربع األول من عام 2018 
وفق ج��داول اإلدارة املركزية لإلحصاء، نحو 
683.5 ألف عامل )677.9 ألف عامل في نهاية 
عام 2017(، وموزعة مناصفة تقريباً ما بني 
الذكور البالغ عددهم نحو 342.7 ألف عامل، 
واإلناث البالغ عددهم نحو 340.8 ألف عاملة. 
يتصدر عمالة الذكور القادمون من الهند بنحو 
293.9 ألف عامل )289.8 ألف عامل في نهاية 
ع��ام 2017(، بينما تتصدر الفلبني صاحبة 
األزم���ة األخ��ي��رة عمالة اإلن���اث بنحو 159.8 
ألف عاملة )162.5 ألف عاملة في نهاية عام 
2017(، وتتصدر الهند أرقام العمالة املنزلية 
من اجلنسني بنسبة %43 من إجمالي العمالة 
املنزلية، تليها الفلبني بنسبة %23.4 من 
اإلجمالي. وبشكل عام، تستحوذ أربع جنسيات 
هي الهند والفلبني وبنغالديش وسيريالنكا، 
على نحو %89.5 م��ن إجمالي ع��دد العمالة 
املنزلية من أصل 10 جنسيات،من اجلنسيات 
الست األخ��رى أعالها %3.72 وأدناها 0.5% 
أو أق��ل، وال تدخل العمالة الباكستانية ضمن 
تلك الفئة في قائمة الدول العشر بسبب القيود 
املفروضة عليها. بينما ضمن ال��دول العشر 
امل��ص��درة للعمالة املنزلية 4 دول أفريقية، 
تتصدرها أثيوبيا بنصيب %2.4 من جملة تلك 
العمالة، ثم مدغشقر بنسبة %0.8، ثم كال من 

غانا وساحل العاج بنسبة %0.5 لكل منهما.
ولو قمنا بدمج أرقام العمالة املنزلية بفئات 
العمالة الوافدة األخرى وفقاً جلنسياتها، سوف 
يبلغ عدد العمالة اإلجمالي من اجلنسية الهندية 
نحو 871.5 ألف عامل )858.2 ألف عامل في 
نهاية عام 2017(، أي ما نسبته %31.7 من 
جملة العمالة شامالً العمالة الكويتية، ونحو 
%36.6 من جملة العمالة الوافدة، أي حتتل 
الصدارة ف��ي احلالتي��ن. تليه��ا ف��ي الترتي�ب 

الثان�ي العمال�ة م�ن 
اجلنسية املصرية، وبإجمالي عمالة بنحو 
475.5 ألف عامل  )466.3 ألف عامل في نهاية 
ع��ام 2017(، وبنسبة %17.3 م��ن إجمالي 
العمالة، ون��ح��و %20 م��ن إجمالي العمالة 
ال��واف��دة. يليهما في الترتيب الثالث العمالة 
الكويتية بنحو 369.2 ألف عامل )365.6 ألف 
عامل في نهاية عام 2017( وبنسبة 13.4% 
من إجمالي العمالة، وقد ترتفع تلك النسبة إذا 
كانت أرقامها في اجلداول ال تشمل العسكريني 
في وزارتي الدفاع والداخلية. وتأتي بنغالديش 
ف��ي املرتبة الرابعة بإجمالي عمالة بحدود 
261.4 ألف عامل )253 ألف عامل في نهاية عام 
2017(، أو ما نسبته %9.5 من إجمالي العمالة، 
ونحو %11 من إجمالي العمالة الوافدة. وحتتل 
الفلبني بلد األزم��ة األخ��ي��رة املرتبة اخلامسة 
بإجمالي عمالة بحدود 241 ألف عامل )243.4 
ألف عامل في نهاية ع��ام  2017 أي انخفضت 
قلياًل( وبنسبة %8.8 من إجمالي العمالة، 

وبنحو %10.1 من إجمالي العمالة الوافدة. 

املالية العامة
في تصريح صحيح لوزير املالية، صلبه 
هو ض��رورة تعديل فهم خاطئ ح��ول وظيفة 
وزارة املالية بالتعامل معها من قبل مؤسسات 
الدولة األخ��رى على أنها “جتوري”، أو خزنة 
أموال،دورها هو بتوزيعه على تلك املؤسسات 
وفقاً لقوتهم التفاوضية. بينما وزارة املالية هي 
املسئولة عن السياسة املالية، أي إدارة املالية 
العامة للدولة، وأه��داف السياسة املالية هي 
ضمان اإلستقرار املالي -اإلستدامة-، وحتفيز 
النمو االقتصادي املستدام. ول���وزارة املالية 
الكويتية ف��ي اقتصاد أح���ادي مصدر الدخل 
ونافذ، مسئولية تفوق مسئوليات وزارة املالية 
في االقتصادات التقليدية واملمولة من الضرائب 

على نشاط اقتصادي ُمستدام.
خطايا إدارة املالية العامة في الكويت منذ 
أول زي��ادة رئيسية في أسعار النفط في عام 
1973، خطايا ضخمة ومكررة، وتسببت في 
ك��ل مشكالت إخ��ت��الالت االق��ت��ص��اد الهيكلية، 
أي فجوة اإلنتاج، أو هيمنة قطاع عام مرتفع 
التكلفة وضعيف اإلنتاجية على أداء االقتصاد، 
والفجوة املالية، أو إعتماد شبه كلي على مصدر 
وحيد للدخل لتمويل املوازنة العامة، وفجوة 
العمالة، أو تضخم اجلهاز الوظيفي احلكومي 
ببطالة مقنعة تفوق نصف ع��دده. ذلك قوض 
كثيراً من تنافسية االقتصاد الكويتي، حتى بات 
من الصعب إنتاج سلعة أو خدمة ميكن أن تباع 
بأسعار منافسة في السوق احمللي أو العاملي، أو 

ما نسميه بإستفحال ظاهرة املرض الهولندي. 
وحدث معظم الضرر خالل احلقبة ما بني عام 
2003 وعام 2014 عندما توسعت السياسة 
املالية من دون هدف أو ضابط، وبلغت النفقات 
العامة 4-5 أضعاف ما كانت عليه في بداية 
األلفية الثالثة. ورغ��م صدمة أس��ع��ار النفط 
بهبوطها إلى نحو نصف مستواها ما بني عام 
2014 و2018، إال أن النفقات العامة في ارتفاع 
متصل مبا وسع من فجوة اإلختالالت الهيكلية 
الثالثة املذكورة. ليس ذلك فقط، ولكن، هناك 
تسيب في ضبط صرفها، فزيادة مليار ونصف 
املليار بعد أقل من أسبوع من حتديد سقف أعلى 
للنفقات العامة بعشرين مليار دينار كويتي،هو 
ضعف إلتزام، وسبب رئيسي له كان تضخم 
ح��س��اب العهد، أو ال��ص��رف م��ن دون إكتمال 
املستندات، وهو ضعف في ضبط املصروفات، 
كما أن الهدر الزال يشمل معظم بنود النفقات 
العامة. وتلك اخلطايا سبب رئيسي في خطورة 
رفع سقف اإلقتراض احلكومي، فالتعامل مع 

وزارة املالية وفق مفهوم “التجوري”، يفرض 
تغيير ج��وه��ري ف��ي دوره���ا قبل إت��اح��ة مزيد 
من امل���وارد املالية اخلطرة لها. لذلك، نعتقد 
بصحة ما ذك��ره وزي��ر املالية، وأم��ام��ه طريق 
صعب جداً لتحويل النوايا إلى واقع، ولعل أول 
املؤشرات على أي حتول جوهري إيجابي، هو 
مالمح مشروع املوازنة العامة للسنة املالية 
2020/2019، ويدعمه إن مت تبني برنامج 
مالي على املدى املتوسط، أي مالمح ملشروعي 

موازنتي 2021/2020 و2022/2021.

أزمة تركيا
لسنا بصدد حتليل أزمة اقتصاد تركيا، فقد 
أشبعت حتليالً ومن جانب آخ��ر، هناك من هو 
أقدر وأكثر إختصاصاً منا في حتليلها تركيزنا 
سوف يتمحور على الدرس الذي ميكن اإلفادة 
منه في تداعيات تلك األزمة. فاألزمة التركية هي 
منوذج تقليدي ومكرر ملعظم أزمات دول العالم، 
فقد أتاحت أزم��ة العالم املالية في عام 2008 
أمواال ضخمة ورخيصة على املدى القصير، ومن 
حتوط لعدم دميومة ذلك الظرف، إندفعت تركيا 
حكومة ومؤسسات إلستقطاب تلك األموال في 

حتويل إستثمارات مباشرة وغير مباشرة.
وقبل ال��دخ��ول ببعض التفاصيل، الب��د من 
التأكيد على أن تركيا حققت منوذجاً تنموياً 
ناجحاً ج��داً ومشابهاً لتجارب “منور آسيا”، 
وفي زمن قياسي بدأ في عام 2003 حني كان 
الوضع االقتصادي للنمو والبطالة والتضخم 
مزرياً. وبعد أزمة العالم املالية في عام 2008، 
تعافت تركيا م��ب��ك��راً م��ق��ارن��ة ب���دول اإلحت��اد 
األوروب��ي، رمبا ألنها فشلت في اإلنضمام إليه 
ما أت��اح لها مرونة عالية حلركة سعر صرف 
الليرة، التي أدى انخفاضها إلى حتسن كبير 
في تنافسية االقتصاد التركي. واألزمة احلالية 
لن تؤدي إلى إنهيارها، وإمنا إلى معاناة قاسية 
سوف تنعكس سلباً على معدالت منوها ومعدلي 
التضخم والبطالة فيها قد متتد على مدى سنتني 
أو نحوهما أسوة مبا حدث القتصادات “منور 

آسيا” بدءاً من أكتوبر 1997. 

وخطأ تركيا ال��ذي ق��اد إل��ى أزمتها األخيرة 
من شقني، شق اقتصادي، وآخ��ر سياسي في 
اجلانب االقتصادي كان ذلك اخلطأ التقليدي 
وهو اإلس��راف في االقتراض اخلارجي بدافع 
م��ن مغريات ال��ف��ائ��دة الصفرية على عمالت 
العالم الرئيسية. ورغم أن سقف ذلك االقتراض 
ل��م يصل إل��ى %60 م��ن حجم ال��ن��اجت احمللي 
اإلج��م��ال��ي وه��و السقف امل��ق��ب��ول، إال أن��ه كان 
مركزاً في القطاع املالي واحلكومي وصاحبه 
إختالل كبير بني إستحقاقات القروض قصيرة 
األج��ل وإستخدامات حصيلتها طويلة األجل، 
وه��و م��ا جعل س��داده��ا آن��ي م��ع تضخم كبير 
في حجمه كلما انخفض سعر ص��رف الليرة 
التركية. وفاقم من حجم الضغوط تزامنه مع 
ه��روب األم��وال األجنبية الساخنة املستثمرة 
في البورصة التركية املنتعشة بسبب وفرة 
السيولة الرخيصة ل��دى املستثمر األجنبي 
نتيجة توسع السياسات النقدية على الدوالر 

واليورو منذ أزمة عام 2008. 
ف���ي اجل���ان���ب ال��س��ي��اس��ي، وب��ع��دم��ا حقق 
الرئيس “أردوغان” حلمه في نظام رئاسي 
ف��ي إستفتاء أث���ار حفيظة ال��غ��رب، ث��م ف��وزه 
ف��ي إنتخابات الصيف الفائت، ل��م يوفق في 
توظيف اإليديولوجية في الشأن االقتصادي. 
فبعد توظيف ص��ه��ره وزي���راً للمالية، أعلن 
تصريحه الشهير ح��ول ض��رر ارت��ف��اع أسعار 
الفائدة إلعتبارات دينية ما أدى إلى تغذية حمى 
ال��ه��روب من الليرة. وف��ي مثل تلك األوض��اع، 
يصبح الهلع سيد املوقف. ومجرد إعالن الرئيس 
“ترامب” فرض رسوم على الواردات التركية، 
أصبح امل��وق��ف التفاوضي التركي ف��ي غاية 
الضعفوإزدادت أزمة الليرة وخالفاً لتصريحات 
“أردوغان” إضطر البنك املركزي التركي إلى 
تولي زم��ام القيادة، ورف��ع سعر الفائدة بست 
نقاط مئوية إلى %24 ما أعاد بعض اإلستقرار 

إلى سعر صرف الليرة. 
وما نود التنبيه له، هو أن القرارات سليمة 
بتوقيتها السليم، وك��ان من املمكن لتركيا أن 
تتعلم من دروس املاضيلديها ولكل ما عداها، 

وأن تتحوط في سياساتها حتى ال تصل إلى 
املرحلة التي تفقد الكثير من القدرة على مواجهة 
ظروف اقتصادية متغيرة مثل تلك التي بدأت 
مع التخلي عن الفائدة الصفرية على الدوالر أو 

اليورو، وهو أمر حتمي. 
وما نود التنبيه له، هو أن التوقيت فقط هو 
مكان اخل��الف ح��ول أزم��ة قادته إلقتصاديات 
النفط، فاملالية العامة وهي عنصر االستقرار 
الوحيد غير مستدامة، واملخرج من األزم��ة هو 
سياسات صارمة للتحوط، قد ال تكون شعبية، 

ولكنها ضرورة حلماية الشعب.

نتائج بوبيان 
  أعلن بنك بوبيان نتائج أعماله للنصف األول 
من العام  احلالي، والتي تشير إل��ى أن البنك 
حقق أرباحاً )بعد خصم الضرائب( بلغت نحو 
25.84 مليون دينار كويتي بارتفاع مقداره 
4.06 مليون دينار كويتي ونسبته 18.6%، 
 مقارنة بنحو 21.78 مليون دي��ن��ار كويتي 
للفترة ذاتها من عام 2017. ويعود السبب في 
ارتفاع األرب��اح الصافية إل��ى ارتفاع إجمالي 
اإلي���رادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع 
إجمالي املصروفات التشغيلية. وعليه، ارتفع 
الربح التشغيلي للبنك بنحو 7.7 مليون دينار 
كويتي أي نحو %22.1، وص��والً إل��ى 42.4 
مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 34.7 مليون 

دينار كويتي.
 وف��ي التفاصيل، ارتفع إجمالي اإلي��رادات 
التشغيلية للبنك بنح�و 10.80 ملي�ون دين�ار 
كويت�ي أي نح�و %18، حني بلغ نحو 70.66 
مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 59.86 
مليون دي��ن��ار كويتي للفترة نفسها م��ن عام 
2017. وحتقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي 
إي���رادات التمويل بنحو 5.66 مليون دينار 
كويتي، وصوالً إلى نحو 55.94 مليون دينار 
كويتي مقارنة بنحو 50.28 مليون دينار 
كويتي، وارتفع بند صافي إي��رادات االستثمار 
وبند صافي إي���رادات األت��ع��اب والعموالت ما 
مجمله 4.76 مليون دينار كويتي، وصوالً إلى 

13.26 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 8.50 
مليون دينار كويتي.

ومن جهة أخرى، ارتفع إجمالي املصروفات 
التشغيلية بقيمة أق��ل م��ن ارت��ف��اع إجمالي 
اإليرادات التشغيلية، وبنحو 3.1 مليون دينار 
كويتي أو بنسبة %12.4، وص��والً إل��ى نحو 
28.3 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 25.2 
مليون دينار كويتي في الفترة ذاتها من عام 
2017، وشمل االرتفاع جميع بنود املصروفات 
التشغيلية. وارتفع مخصص انخفاض القيمة 
بنحو 3.5 مليون دينار كويتي، وص��والً إلى 
نحو 15.4 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 
11.9 مليون دينار كويتي، أي بنسبة ارتفاع 
بلغت نحو %29.1. وبذلك، ارتفع هامش صافي 
الربح الذي بلغ نحو %36.57 من جملة إيرادات 
التشغيل، مقارنة بنحو %36.39 خالل الفترة 

املماثلة من عام 2017.
وتشير البيانات املالية للبنك إلى أن إجمالي 
املوجودات قد سجل ارتفاعاً، بلغ قدره 196.4 
مليون دينار كويتي ونسبته %4.9، ليصل إلى 
نحو 4.167 مليار دينار كويتي، مقابل نحو 
3.970  مليار دينار كويتي في نهاية عام 2017، 
في حني بلغ ارتفاع إجمالي امل��وج��ودات نحو 
433.6 مليون  دينار كويتي ونسبته 11.6%، 
عند املقارنة بالفترة نفسها من عام 2017 حني 
بلغ 3.733 مليار دينار  كويتي. وارتفع بند 
متويالت إسالمية للعمالء مبا قيمته 255.4 
مليون دي��ن��ار كويتي أي مب��ا نسبته 8.9%، 
وص��والً إل��ى نحو 3.132 مليار دينار كويتي 
)%75.2 من إجمالي املوجودات( مقارنة بنحو 
2.877 مليار دينار كويتي )%72.5 من إجمالي 
املوجودات( في نهاية عام 2017، وارتفع بنحو 
%12.9 أي نحو 357.5 مليون دينار كويتي، 
مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، حني بلغ 
نحو 2.775 مليار دينار كويتي )%74.3 من 
إجمالي امل��وج��ودات(. وبلغت نسبة متويالت 
إسالمية للعمالء إلى إجمالي حسابات املودعني 
نحو %88.4، مقارنة بنحو %87.5. وارتفع 
أيضاً، بند النقد واألرصدة لدى البنوك مبا قيمته 

20.3 مليون دينار كويتي أو بنسبة 41.8%، 
ليصل إلى 68.8 مليون دينار كويتي )%1.7 من 
إجمالي املوجودات( مقارنة بنحو 48.5 مليون 
دينار كويتي )%1.2 من إجمالي املوجودات( 
في نهاية عام 2017، وارتفع بنحو 31 مليون 
دينار كويتي أي نحو %81.8، مقارنة بنحو 
37.9 مليون دينار كويتي )%1 من إجمالي 
امل��وج��ودات( لنفس الفترة من العام السابق. 
بينما انخفض بند ودائ���ع ل��دى بنوك أخ��رى 
بنحو 113.3 مليون دينار كويتي أو بنحو 
%35، وصوالً إلى 210.5 مليون دينار كويتي 
)%5.1 من إجمالي املوجودات( مقارنة بنحو 
323.9 مليون دينار كويتي )%8.2 من إجمالي 
امل��وج��ودات(، وانخفض بنحو 88.1 مليون 
كويتي أو نحو %29.5 عند املقارنة بالفترة 
ذاتها من العام السابق حني بلغ 298.6 مليون 

دينار كويتي )%8 من إجمالي املوجودات(.
وتشير األرق��ام إلى أن مطلوبات البنك )من 
غير احتساب حقوق امللكية( قد سجلت ارتفاعاً 
بلغت قيمته 193.4 مليون دي��ن��ار كويتي 
ونسبته %5.5، لتصل إلى نحو 3.711 مليار 
دينار كويتي بعد أن كانت 3.518 مليار دينار 
كويتي في نهاية عام 2017، وعند املقارنة مع 
إجمالي املطلوبات في الفترة نفسها من العام 
السابق، سنجد ارتفاعاً بنحو 408.5 مليون 
دينار كويتي أو بنسبة %12.4 حني بلغت آنذاك 
نحو 3.303 مليار دينار كويتي. وبلغت نسبة 
إجمالي املطلوبات إلى إجمالي املوجودات نحو 

%89.1 مقارنة بنحو 88.5%.
وت��ش��ي��ر ن��ت��ائ��ج حتليل ال��ب��ي��ان��ات املالية 
احملسوبة على أساس سنوي، إلى أن مؤشرات 
ربحية البنك كلها قد سجلت ارتفاعاً مقارنة مع 
الفترة نفسها من عام 2017، إذ ارتفع مؤشر 
العائد على معدل رأسمال البنك ) ROC ( إلى 
نحو %22.2 مقارنة بنحو %19.6، وحقق 
العائد على معدل حقوق املساهمني اخلاص 
مبساهمي البنك ) ROE ( ارتفاعاً أيضاً، حني 
بلغ نحو %13.7 بعد أن ك��ان عند 12.5%. 
وسجل مؤشر العائد على معدل أص��ول البنك 
) ROA ( ارتفاعاً، حني بلغ نحو %1.27 قياساً 
 ) EPS ( بنحو %1.21. وارتفعت ربحية السهم
إلى  نحو 9.72 فلساً مقابل نحو 8.09 فلساً. 
 )P/E( وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ الربحية
نحو 25.7 م��رة مقارنة م��ع 25 م��رة، نتيجة 
ارتفاع سعر السهم بنحو %23.5، مقابل ارتفاع 
اقل لربحية السهم بنحو %20.1 مقارنة مع 30 
يونيو 2017، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ 
القيمة الدفترية )P/B( نحو 2.6 مرة مقارنة 

بنحو 2.1 مرة.

األداء األسبوعي لبورصة الكويت 
ك��ان أداء ب��ورص��ة الكويت خ��الل األسبوع 
املاضي أكثر نشاطاً، حيث ارتفعت مؤشرات كل 
من قيمة األسهم املتداولة، كمية األسهم املتداولة 
وعددالصفقاتاملبرمة وكذلك ارتفعتقيمة املؤشر 
ال��ع��ام. وك��ان��ت ق���راءة مؤشر ال��ش��ال )مؤشر 
قيمة( في نهاية ت��داول ي��وم اخلميس املاضي 
ق��د بلغت نحو 431.5نقطة، بارتفاع بلغت 
قيمته1.3 نقطة ونسبته %0.3 ع��ن إقفال 
األسبوع املاضي، وارتفع بنحو44.5نقطةأي ما 

يعادل %11.5 عن إقفال نهاية عام 2017.
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