
انكشاف كبير للبنوك الكويتية على العقارات

60% من الرهونات البنكية لقطاع العقار

أحمد موسى 
تعال���ت العديد من األصوات احملذرة من انكش���اف كبير 
للقطاع املصرفي الكويتي على العقار الذي يش���هد حالة من 
التباطؤ والتراجع في األس���عار مع نهاية العام املاضي على 
اثر الهبوط العنيف ألسعار النفط إلى مستويات هي األدنى 

منذ 14 عاما.
ويشكل حجم الرهون املقدمة للبنوك الكويتية في صورة 
عقارات نحو 60% من إجمالي الرهونات مقابل 27% في صورة 
أسهم ليصبح بذلك القطاع املصرفي الكويتي معرض لتقلبات 
حادة سواء من أسعار األسهم أو الركود في النشاط واألسعار 

بالقطاع العقاري.
وارتفع حجم الضمان���ات العقارية التي اتخذتها البنوك 
الكويتية بشكل مطرد منذ عام 2007 والتي بلغت حينها نحو 

20% إل���ى ان قفزت العام املاضي إل���ى أكثر 60%، األمر الذي 
يلقي مبزيد من املخاطر حول طرق تس���ييل تلك الضمانات 

في حال التعثر عن السداد.
ويأتي قرار رفع الفائدة بنحو ربع نقطة مئوية إلى %2.25 
في شهر ديسمبر املاضي، ليساهم في زيادة تكلفة االقتراض 
على مستثمري العقار في الوقت الذي يواجهون فيه صعوبة 
في رفع اإليجارات او أسعار البيع بسبب حالة الركود التي 

يعيشها القطاع منذ بداية 2015.
ويعد مزاد بيع أرض مشروع العاصمة التابع لشركة الدار 
الوطنية العقارية »أدنك« باملزاد العلني غدا االربعاء أحدث 
الضمانات البنكية التي صدر حكم ببيعها، حيث مثلت ديون 
الش���ركة نحو 53.2 مليون دينار وكاالت دائنة ممنوحة من 

قبل بنك اخلليج مقابل رهن مشروع برج العاصمة.

ويأتي ارتفاع نسبة الضمانات العقارية لدي البنوك في 
وقت تش���ير فيه التقديرات إلى ارتف���اع حجم املخصصات 
االحترازية بنهاية عام 2015 بسبب اضطرابات النفط حيث 
من املتوقع وصول املخصصات إلى حاجز 600 مليون دينار 

كويتي.
وبحسب بيانات البنك املركزي الكويتي تبلغ نسبة القروض 
املتعثرة للقطاع املصرفي الكويتي نحو 2.9%، فيما تبلغ نسبة 
تغطيتها نحو 164% وهي في احلدود اآلمنة إال ان االنكشاف 
الكبير من قبل البنوك الكويتية على العقار واألسهم في ظل 
الركود الذي تشهده البورصة والتراجع في أسعار العقار يحمل 
العديد من املخاطر املستقبلية بسبب هذا االنكشاف الكبير.

وفي عام 2015 هبطت املبيعات العقارية في الكويت بنحو  
29% بعد أن شهدت مستويات قياسية خالل العام 2014 لتبلغ 

املبيعات نحو 3.1 مليارات دينار تعادل 10.2 مليارات دوالر 
بتراجع تخطي املليار دينار مقابل عام 2014 الذي قفزت فيه 

املبيعات العقارية إلى أكثر من 4.2 مليارات دينار.
وسجل نشاط املبيعات في القطاع السكني ركودا بعد أن 
سجل أداء قويا دام أربع سنوات حيث بلغت األسعار خاللها 
الضعف تقريبا كما تراجع أيضا النشاط العقاري في القطاع 

االستثماري.
يذك���ر أن أرباح البنوك الكويتية التي أعلنت عن أرباحها 
في 2015 نحو 564.4 مليون دينار مقابل 514.7 مليون دينار 
لعام 2014 لتس���جل منوا في أرباحها بنسب بلغت 10%، فيما 
تباطأت أرباحها خالل الربع الرابع لتسجل صافي ربح بنحو 
138.8 مليون دينار مقاب���ل 138.6 مليون دينار للربع الرابع 

من 2014 وبنمو طفيف بلغ %0.2.

كيف تدير أموالك ومدخراتك في األزمة؟

ال ضرر على املواطن من الترشيد

خبير اقتصادي

٭ كيفية الترشيد؟

٭ اشتروا منتجاتكم الضرورية 
٭ تناولوا وجباتكم في 

البيوت 
٭ التقليل من السفر 

٭ للحكومة.. ردع الغالء 
املصطنع

محمد النقي

الزاوية اليومية التي تطلقها »األنباء« بعنوان: »كيف 
تدير أموالك ومدخراتك في األزمة؟« تتطرق اليوم الى 
كيفية احلص���ول على الفرصة االس���تثمارية األفضل 
للمحافظة على املدخرات، وكيفية اإلنفاق خالل األزمات 
املالية، حيث يرى اخلبي���ر االقتصادي محمد النقي أن 
إيجاد الفرصة االس���تثمارية املناسبة ألصحاب األموال 
الصغي���رة موضوع يجب أن تتبناه احلكومة من خالل 
اعدادها لدراسات استشارية للمشروعات الصغيرة، فالبنك 

الصناعي كان يقوم بهذا الدور في بداية تأسيسه.
ويوض���ح النقي أن العقار والبورصة واالس���تثمار 
خارج الكويت، هي القنوات االس���تثمارية التي تخص 

رجال األعمال أصحاب األموال الكبيرة.
ويتطرق إلى البورصة قائال: ما عندنا ثقافة بورصوية 
عامة، وال مؤسس���ن وال رقابة صارم���ة، لم يقدم أحد 
للمحاكمة بسبب إساءة تصرف، بينما في دول اخلليج 

أناس دخلوا السجن.
ويؤيد النقي احلكومة في مبدأ رفع الدعم عن بعض 
املنتجات والترشيد ويرى أنه ال يوجد ضرر على املواطن 
قائال: اإلسالم يدعونا إلى االعتدال في اإلنفاق سواء في 
الرخاء أو في الشدة وينهانا عن التبذير، وغالبية املواطنن 
من املوظفن يعتمدون على احلكومة في احلصول على 

رواتبهم، واحلكومة مشكورة لم تخفض الرواتب.
ويضيف: نزول أسعار النفط نتج عنه تراجع إيرادات 
الدولة، األمر الذي يحتم علينا الترش���يد في النفقات، 
وخالل األزمات تتجه احلكومة لرفع الدعم عن البنزين 
أو الكهرباء واملاء وهذا من ش���أنه عدم الضرر باملواطن 
ويجعله يحس���ن التصرف في استهالك الكهرباء واملاء 

مما يخفض من التكاليف على كاهل احلكومة.
ويقول: أنا شخصيا أطبق مبدأ الترشيد في اإلنفاق 
حتى قبل وجود أزمات اقتصادية، لكن مع األسف هناك 

من يتباهى بشراء املنتجات الغالية.
وينص���ح النقي املواطنن بعدد م���ن األمثلة لكيفية 
الترشيد كمعيار جلميع متطلباتنا اليومية تتمثل فيما 

يلي:
تناول غالبية الوجبات في املنزل، وتقليل عدد الوجبات 

اخلارجية
تقليل عدد السفر واقتصارها على العطالت الكبيرة 

فقط
املنتجات الضرورية  التثقيف االستهالكي وش���راء 

فقط 
اإلنفاق حسب دخل األسرة لتجنب نفاذ الراتب قبل 

نهاية الشهر

ويطالب النقي احلكومة ب� 3 أشياء مع ترشيد اإلنفاق 
تتمثل فيما يلي:

مراقبة األسواق ملنع االرتفاعات املصطنعة في أسعار 
السلع التي تلتهم رواتب املواطنن والوافدين، تشجيع 
املنتج الوطني، وإيجاد وسائل للترفيه خاصة في احلدائق 
والعمل إليجاد س���ياحة داخلية ليستغني املواطن عن 

السفر املكلف.
ويقول النق���ي: يجب أال ينزعج املواطن من األزمات 

املالية فستمر كغيرها وتدور عجلة احلياة.

إعداد: عاطف رمضان 

السهم يصل إلى 2200 فلس بارتفاع 14% في 3 جلسات

»أمريكانا« تسمح لـ »أدبتيو« بالدراسة النافية للجهالة
سهم »أمريكانا« في تعامالت 
أمس إل���ى 2200 فلس، كما 
توقعت »األنباء« أن السهم 
سيأخذ منحى الصعود في 
ظل اختفاء عروض البيع في 
ظل قناعة حملة السهم بأن 
الصفقة املنتظرة ستتم بسعر 
أعلى من الس���عر السوقي. 
وحق���ق س���هم »أمريكانا« 
مكاسب سوقية بنسبة %14 
على مدار اجللسات الثالث 
التي تلت اإلعالن عن صفقة 
الوطنية  بيع شركة اخلير 
لألسهم والعقارات حصتها 
في شركة »أمريكانا« البالغة 
66.7%، حيث ارتفع السعر 
الس���وقي للسهم إلى 2200 
فلس م���ن 1900 فلس قبل 
اإلعالن الرسمي على الصفقة 

التي بدأت تدخل حيز التنفيذ 
الفعلي مبوافقة مجلس إدارة 
»أمريكانا« على طلب شركة 
»اخلير« بالسماح ل� »أدبتيو« 
بالدراس���ة النافية للجهالة 

ملدة 60 يوما.
علما بأن القيمة السوقية 
لسهم »أمريكانا« البالغة 402 
مليون سهم ارتفعت بواقع 
120 ملي���ون دينار على اثر 

تلك الزيادة.
وواصلت بعض أس���هم 
مجموعة اخلرافي ارتفاعاتها 
للجلسة الثالثة على التوالي، 
وان كان بع���ض األس���هم 
املرتبطة باملجموعة تعرض 
ارباح  أمس لعمليات جني 
قلصت من مكاسبها في األيام 

الثالثة املاضية.

وردت بكت���اب »أدبتي���و« 
املوجه لهيئة أس���واق املال 
الكويتية ومنه���ا تعهدهم 
الرسمية  باتباع االجراءات 
املال بشأن  لهيئة اس���واق 

حقوق األقلية.
في سياق متصل، ارتفع 

شريف حمدي

وافق مجلس إدارة شركة 
»أمريكانا« في اجتماعه أمس 
باجم���اع احلاضرين على 
السماح لشركة أدبتيو بالقيام 
بدراسة نافية للجهالة ملدة 
60 يوما، وذلك بعد مناقشة 
ما ورد في كتاب شركة اخلير 
الوطنية لألسهم والعقارات 
� مساهم رئيسي بأمريكانا � 
الذي افادوا فيه بقيام شركة 
اخلير بالتوقيع على اتفاق 
اولي م���ع »أدبتيو« بقيادة 
محمد العبار لشراء كل أسهم 

»اخلير« في »أمريكانا«.
وذك���رت »أمريكانا« في 
أنه متت  بيان للبورص���ة 
التي  النقاط  مناقش���ة أهم 
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»إيكاروس« تتخارج من مشروعني تابعني لـ »سبكيم«
وقعت شركة إيكاروس للصناعات النفطية مع الشركة السعودية العاملية 
للبتروكيماويات »سبكيم« اتفاقية للتخارج من كامل حصة ايكاروس في كل من 
الشركة العاملية لألسيتيل والبالغة 11%، والشركة العاملية خلالت الفينيل والبالغة %11.
وأشارت »ايكاروس« في بيان للبورصة إلى أنه مت تسلم كامل مبلغ الصفقة من 
قبل شركة سبكيم وقدره 98.9 مليون دوالر، ما يعادل 30 مليون دينار بعد خصم 
ضريبة العائد على رأس املال. وأوضحت أن األثر املالي للصفقة سيظهر في النتائج 
املالية لعام 2015، وسيكون في حدود 2.3 مليون دينار. آلخر أخبار االقتصاد احمللية والعاملية زوروا موقعنا على

www.alanba.com.kw/Business

االقتصادية

زاوية يومية تتيحها »األنباء« لالقتصاديني الراغبني 
في إعطاء نصائحهم للقراء حول كيفية مواجهة األزمة 

وترشيد اإلنفاق واستغالل الفرص.

120 مليون دينار 
زيادة القيمة 

السوقية للشركة

مطار الكويت 
الوحيد باملنطقة 

الذي يستخدم 
فيه القادمون 

واملغادرون نفس 
البوابات

»األشغال« تدرس إعادة ترسية عقد املشروع إلى »احملاسبة« أو مجلس الوزراء

أسوأ السيناريوهات.. طرح مناقصة »مبنى الركاب 2« للمرة الثالثة

يذكر ان ديوان احملاسبة، 
الذي يعمل حتت مظلة مجلس 
االمة كان قد رفض املشروع 
في وقت سابق، مشيرا الى 
ان الع���رض االدن���ى املقدم 
للمش���روع كان »مرتفع���ا 
ج���دا«، اال ان املصدر اعرب 
عن استهجانه لقرار ديوان 
احملاسبة قائال »كيف ميكن 
ان يكون السعر مرتفعا جدا 
الس���يما ان دراسة جدوى 
مس���تفيضة قد مت اجراؤها 
ومت حتدي���د املواصف���ات 
الفني���ة بوض���وح من قبل 

مستش���ارين مستقلن، كما 
ان العروض قدمت وفقا لتلك 

املواصفات؟«.
واجلدير بالذكر ان حتالفا 
بن ش����ركتي ليماك التركية 
واخلراف����ي ناش����ونال كان 
العروض بش����أن  ادنى  قدم 
مشروع مبنى الركاب رقم 2 
في اغس����طس 2015، على ان 
الترسية النهائية قد تأخرت 
نظرا الدعاءات قدمها اعضاء 
في مجلس االم����ة أن عملية 
الترسية ش����ابتها مخالفات 

ادارية ومالية.

ويضيف املصدر ان اسوأ 
ال����ذي قد  الس����يناريوهات 
يعني رفض ديوان احملاسبة 
للمشروع مرة ثانية، او عدم 
موافقة مجلس الوزراء عليه 
من جديد، يعني اعادة طرح 
مناقص����ة املش����روع للمرة 
الثالثة. وأضاف »ان عدم اقامة 
مبنى جدي���د لل�ركاب ليس 
من اخليارات امل�ط�روحة امام 
الكويت، مطارنا الوحيد في 
املنطقة الذي يس�تخدم فيه 
القادمون واملغادرون نفس 

البوابات«.

محمود عيسى

قال����ت مجلة »مي����د« إن 
وزارة االشغال العامة يدرس 
خيارين بشأن املوافقة النهائية 
على ترس����ية مشروع مبنى 
الركاب رقم 2 في مطار الكويت 

الدولي.
ونسبت املجلة الى مصدر 
مطلع عل����ى املوضوع قوله 
اما  العمير  الوزير عل����ي  ان 
ان يعيد عق����د مبنى الركاب 
)رقم 2( املقدرة تكلفته بنحو 
4.3 مليارات دوالر الى ديوان 
او  احملاسبة ملراجعة ثانية، 
رفع����ه الى مجل����س الوزراء 
للموافقة عليه. ومن ش����أن 
موافقة مجلس الوزراء ان تتيح 
مترير املشروع، وجتاوز قرار 

ديوان احملاسبة السابق.
وفي ح����ن يعتبر اخليار 
االول � اي اعادة املوضوع الى 
الديوان � امرا غير مسبوق، 

اال انه ممكن.
وق����ال املص����در »ان من 
الوزير ان يطلب  صالحيات 
تعين فريق آخر � غير الفريق 
الذي راجع املشروع في املرة 
االولى � ضمن الديوان الجراء 
املراجع����ة عل����ى املواصفات 
التجاري  الفنية والع����رض 
للمشروع، على امل احلصول 
على قرار ميثل الرجوع عن 
الذي اصدره  الدي����وان  قرار 

الفريق السابق«.

لقطة توضح مطار الكويت الدولي من الداخل


