
اقتصاد
الثالثاء 21 ابريل 2015

35
اإليرادات املتحصلة من أرباح االستثمارات ارتفعت بنسبة %170 

6.3 ماليني دينار أرباح »التجاري« للربع األول بنمو %16.8
و 27.3 مليون دينار األرباح التشغيلية قبل املخصصات بارتفاع %11.3

أعلن البنك التجاري الكويتي 
ع����ن حتقيقه أرباح����ًا صافية 
مقدراها 6.3 ماليني دينار لفترة 
الثالثة أش����هر املنتهية في 31 
مارس 2015 بزيادة قدرها %16.8 
مقارنة بالربع األول من 2014 
والذي حقق البنك خالله أرباحًا 
صافية بلغت 5.4 ماليني دينار .  
وقال البنك إن األرباح التشغيلية 
قبل املخصص����ات بلغت 27.3 
مليون دينار مقابل 24.6 مليون 
دينار وبزيادة نسبتها 11.3 % 
مقارنة بنفس الفترة في العام 
السابق، وقد ارتفعت اإليرادات 
املتحصلة من أرباح االستثمارات 
بنس����بة 170% وكذلك ارتفعت 
الرس����وم والعموالت  إيرادات 

بنس����بة 10%، وتستمر نسبة 
املنتظمة والتي  القروض غير 
بلغت 0.89% كما في 2015/3/31 
في حدود دنيا، وكذلك يواصل 
البنك سياسته نحو املعاجلة 
الفاعل����ة واملبكرة ألي أمور أو 
مستجدات قد تؤثر بالسلب على 

جودة محفظته االئتمانية.
وتعقيبًا على النتائج املالية 
التي حققها البنك خالل الربع 
الناطق  ق����ال  األول من 2015، 
الرسمي باس����م البنك يعقوب 
االبراهيم إن حجم املوجودات 
اإلجمالية للبنك بلغ 4.1 مليارات 
دينار كما بنهاية مارس 2015 
)مقابل 3.9 مليارات دينار كما 
بنهاية مارس 2014( وبزيادة 

قدره����ا 4.7% ، فيما بلغ معدل 
كفاي����ة رأس املال ل����دى البنك 
في نهاية مارس 2015 نس����بة 
مقدراها 18.55% وهذه النسبة 
تفوق بشكل ملحوظ احلد األدنى 
للنس����بة املقررة من قبل بنك 
الكويت املركزي والبالغة %12، 
وبلغت نسبة الرفع املالي %10.8 
لتتجاوز 3 أضعاف احلد األدنى 

للنسبة املقررة وهي %3. 
وأش����ار االبراهي����م إلى أن 
التحسن امللحوظ في املؤشرات 
املالية للبن����ك يرجع الى عدة 
عوامل منها استمرار البنك في 
اتباع سياسة متحفظة تتمثل 
في استخدام جزء من األرباح 
التشغيلية لبناء قاعدة متينة 

»أرزاق«: األزمة اجليوسياسية باملنطقة انعكست على العقار
أرزاق  كشف تقرير شركة 
العقارية أن الس����وق العقاري 
احمللي ش����هد تراجعا بنسبة 
23.2% خ����الل الربع االول من 
2015، مقارنة مع نفس الفترة 
من العام املاض����ي، حيث بلغ 
إجمالي قيمة الصفقات املنفذة 
في السوق خالل األشهر الثالثة 
االولى من العام 945.5 مليون 
دينار، مقارنة مع 1232.2 مليون 
دين����ار محققة خ����الل الفترة 

املناظرة من 2014.
وأض����اف التقرير ان الربع 
االول لم يكن مبنزلة االنطالقة 
القوية لسوق العقار الكويتي 
كما كان متوقعا له، وذلك يرجع 
الى العديد م����ن العوامل مثل 
االزمة اجليوسياسية في املنطقة 
التي انعكس����ت على نفس����ية 
املستثمرين اال ان تراجع اداء 
اسواق املال احمللية واالقليمية 

قد ساهم بشكل جزئي في احلد 
من انهيار الس����وق العقارية، 
حيث فزع غالبية املتعاملني في 
اس����واق املال الى اخليار األمن 

لالستثمار.
وأشار التقرير الى انه في ظل 
احلركة التصحيحية التي شهدها 
العقاري والتي طالت  السوق 
أسعار جميع قطاعاته بسبب 
العوامل االقتصادية املؤثرة من 
تراجع أسعار النفط الى تذبذب 
اداء البورصة والتنبؤ بتغيير 
اسعار الفائدة، اال انه لم يتمكن 
بعد من موازاة حجم الصفقات 
التي متت خ����الل نفس الفترة 
من العام املاضي. وعلى الرغم 
من ذلك كان شهر مارس اكثر 
نشاطا من حيث القيمة املتداولة 
في القط����اع العقاري، معوضا 
التراجعات التي شهدها السوق 
في الشهرين الفائتني، ويعود 

ذلك بشكل كبير الى استمرار 
التراجع في اس����عار النفط ما 
العديد  انعكس تأثيره عل����ى 
من السلع األساسية واستمرار 

تذبذب أسواق املال.
وخالل الربع األول من العام 
احلالي، بلغ اجمالي الصفقات 
العقارية في ش����هر مارس 361 
مليون دين����ار مرتفعا مقارنة 
بش����هر فبراير من نفس العام 
وال����ذي بلغ فيه 253.8 مليون 
دينار، وعل����ى الرغم من ذلك 
االرتفاع إال أن حجم املبيعات 
في مارس ال زال دون املستويات 
التي حققها الس����وق في شهر 
مارس من العام الس����ابق. اما 
في يناير فبلغ قيمة الصفقات 
330.7 مليون دينار، وهي قيمة 
أدنى مبا نسبته -16.8% عن آخر 
شهر في عام 2014، البالغة نحو 
397.7 مليون دينار، ومنخفضة 

بنسبة 37.6% مقارنة مع يناير 
.2014

أما في الربع األول من العام 
املاضي 2014، فقد بلغت القيمة 
املتداولة في مارس  االجمالية 
402.2 مليون دينار، بانخفاض 
مقارنة مع فبراير والذي حقق 
صفق����ات بقيمة 499.5 مليون 
دينار، هي االعلى خالل الفترة، 
مرتفعا بشكل مطرد مقارنة مع 
يناير من الع����ام والذي حقق 

330.5 مليون دينار.

تفاؤل حذر

ومن ناحي����ة اخرى، غلب 
التفاؤل عل����ى توقعات تقرير 
»أرزاق« ال����ذي رأى امكاني����ة 
عودة االرتفاعات على تداوالت 
السوق العقارية، في ظل تراجع 
استثمارات اسواق املال واستمرار 
انخف����اض اس����عار النفط، اال 
انه حذر من تداعيات عاصفة 
احلزم التي رمبا ستطال السوق 
العقارية بشكل غير مباشر، مع 
ارتفاع التخوفات بشأن الوضع 

االمني في املنطقة.
اال ان التقرير لم يغفل وفرة 
السيولة احلالية في السوق، 
واإلقبال املتزايد على الش����راء 
ف����رص بيعية  في ظل وجود 
متنوعة في العديد من املناطق 
بالكويت، مشيرا الى احتمالية 
التداوالت بنسبة %10  صعود 
تقريبا، إلى أن تعاود االنخفاض 
مرة اخرى مع دخول القطاع في 
ذروة موسم الصيف واقترانه 
بش����هر رمضان الكرمي وفترة 

العطالت.
وم����ن جه����ة اخ����رى، فان 
التنبؤات بتغيرات في مستويات 
أسعار الفائدة على املدى القصير 
أو املتوسط باإلضافة إلى بطء 
وتيرة تنفيذ مشاريع اخلطط 
التنموية املتعاقبة، تضع السوق 
العقاري في حالة ترقب مستمرة 
بشأن التوقيت املناسب للدخول 

الى االستثمار املربح.
بالذك���ر ان حدة  جدي���ر 
التقلبات في أسواق األسهم 
اخلليجية ازدادت خالل النصف 
الثاني من شهر مارس ويعود 
ذلك في املقام األول إلى جتدد 
املخاوف بشأن أسعار النفط 
باإلضافة األخبار التي وردت 
عن األزمة اليمنية مما أدى إلى 
حدوث عمليات بيع جماعية 
نتيجة حلالة الهلع التي انتابت 
املستثمرين خاصة في السوق 
السعودي ليهبط املؤشر العام 

للسوق بحوالي %5.

»مدن األهلية«: عدد الصفقات انخفض 28% وغالبيتها عقود بحصة تبلغ %91.3

تراجع تداوالت العقار بـ 27% إلى 956 مليون دينار في الربع األول
عدد صفقات العقار خالل الربع 
األول من العام 2015 وبقيمة 
تداوالت تصل إلى 480 مليون 
دينار متثل أكثر من 50% من 
إجمالي قيمة صفقات العقار 

خالل الفترة.
وأضاف التقرير أن العقار 
االس���تثماري حل في املرتبة 
الثانية بعدد 347 صفقة بلغت 
قيمته���ا 352.6 مليون دينار 
مثلت نحو 37% من اإلجمالي، 
ثم ح���ل القطاع التجاري في 
املرتبة الثالثة بعدد 16 صفقة 
فقط بقيمة 91.6 مليون دينار 
وبحصة بلغت 9.6% ثم نظام 
الشريط الساحلي بقيمة 13 
ملي���ون دينار وبحصة %1.4 
ثم احلرفي بقيمة 12.8 ماليني 
دينار وبحصة 1.3% وأخيرا 
املخازن بقيمة 6 ماليني دينار 

وبنسبة %0.6.

من اإلجمالي.
وقد استحوذ قطاع السكن 
اخل���اص عل���ى 1372 صفقة 
بنسبة تتجاوز 78% من إجمالي 

عقارية عبر العقود املسجلة 
وبنسبة 91.3% من اإلجمالي 
فيما مت إبرام 152 صفقة عقارية 
عبر الوكاالت وبنسبة %8.7 

2447 صفقة في الربع الرابع 
من العام 2014.

وأشار التقرير إلى أن الربع 
األول شهد إبرام 1603 صفقات 

تراجع عددها خالل الربع األول 
من عام 2015 مبقدار 692 صفقة 
عقاري���ة ومبعدل 28% لتبلغ 
1755 صفقة وذلك مقارنة مع 

املمت���دة ما ب���ني بداية يناير 
ونهاية مارس من 2015.

أم���ا عل���ى صعي���د عدد 
الصفقات فقد أشار التقرير إلى 

العقاري  التقري���ر  أك���د 
الشهري لشركة مدن األهلية 
العقارية للرب���ع األول لعام 
2015 أن بيانات إدارة التسجيل 
العقاري والتوثيق، بوزارة 
العدل في دولة الكويت املجمعة 
كش���فت ع���ن تراج���ع قيمة 
تداوالت قطاع العقار مبقدار 
347 مليون دينار وبنسبة %27 
إلى 956 مليون دينار )3250 
مليون دوالر( مقارنة مع 1303 
ماليني دينار في الربع الرابع 

من 2014.
وأضاف التقرير أن تداوالت 
الربع األول من العام احلالي 
توزعت صفقاتها ما بني 895 
مليون دينار وبنسبة تقترب 
من 94% عبر العقود املسجلة 
فيما مت إبرام صفقات بالوكاالت 
بقيمة 61 مليون دينار وبنسبة 
4% من اإلجمالي خالل الفترة 

يعقوب اإلبراهيم 

من املخصصات.
واختتم االبراهيم أن البنك 
مستمر في تبني استراتيجية 
متوازنة ترتكز على دراس����ة 
وحتليل ف����رص النمو املتاحة 
وفق����ًا لألوض����اع االقتصادية 
الراهنة والتركيز على أنشطة 
األعم����ال األساس����ية واإلدارة 
اجلي����دة للمخاط����ر من خالل 
مالءمة املخاطر مع العائد على 
رأس املال، مشيرا إلى اجلهود 
املس����تمرة لتنوي����ع مصادر 
اإلي����رادات وتخفي����ض درجة 
املخاطر وال سيما تلك املتعلقة 
بالتركز اجلغرافي والقطاعي، 
مبينًا أن هذه االستراتيجية قد 

أثمرت نتائج طيبة للبنك.

موجودات البنك اإلجمالية ارتفعت 
4.7% إلى 4.1 مليارات دينار

18.5 % معدل كفاية رأس املال 

10.8 % نسبة الرفع املالي
 متجاوزة 3 أضعاف احلد األدنى 

للنسبة املقررة من »املركزي«

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية 
للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31
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