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في الفترة من مارس 2009 إلى فبراير 2010 وبتراجع  بنسبة %25

الشال: التراجع في سيولة سوق العقار  في فبراير 
محدود وسببه كثرة العطالت

أشار التقرير األسبوعي الصادر عن شركة الشال لالستشارات 
االقتصادية الى ان آخر البيانات املتوافرة في وزارة العدل – ادارة 
التسجيل العقاري والتوثيق توضح تراجعا في سيولة سوق 
العقار، في فبراير 2010، مقارنة مع يناير 2010 وهو أمر في حدود 
املتوقع في شهر قصير وكثير العطالت، حيث بلغت جملة قيمة 
تداوالت العقود وال���وكاالت نحو 107 ماليني دينار، وهي قيمة 
أدنى مبا نسبته 40% عن مثيلتها في يناير 2010، والتي بلغت 
نحو 178.4 مليون دينار، وتوزعت تداوالت فبراير ما بني نحو 

99.5 مليون دينار، عقودا، و7.5 ماليني دينار وكاالت.
وحققت سيولة السكن اخلاص تراجعا، بلغت نسبته %19.2، 
إذ بلغ���ت قيمة بيوع عقوده ووكاالته نحو 59.2 مليون دينار، 
بينما ارتفعت مساهمتها النس���بية الى 55.4% من جملة قيمة 

البيوع، مقارن���ة ب� 41.1%، في يناي���ر 2010، عندما بلغت نحو 
73.3 مليون دينار.

وانخفضت قيمة بيوع النشاط االستثماري، مبا نسبته %57.3 
عن مثيلتها في يناير 2010، وبلغت مس���اهمة هذا النشاط، في 
سيولة سوق العقار، نحو 41%، مقارنة بنحو 57.5%، في يناير 
2010، بينما بلغت قيمة بيوع السكن التجاري نحو 3.9 ماليني 
دينار، مقارنة بنحو 2.5 مليون دينار، في يناير 2010، أي انها 
ارتفعت مبا نسبته 55.4% عن مستوى مثيلتها في شهر يناير 
2010، مما رفع مساهمتها في سيولة سوق العقار الى نحو %3.6، 
مقارنة مبا كانت عليه في الشهر الفائت عندما بلغت نحو %1.4، 
مع مالحظة اننا نرصد األداء خالل ش���هر واحد، فقط، وينبغي 
عدم التسرع، تفاديا لتكرار ممارسة اإلعالن عن خاصية جديدة 

في سوق العقار، خصوصا ان شهر فبراير 2010 – كما ذكرنا – 
كان شهر العطالت.

وعند مقارنة تداوالت ش���هر فبراير 2010 مبثيلتها، للشهر 
نفس���ه، من السنة الفائتة )فبراير 2009(، نالحظ انخفاضا في 
نشاط الس���وق العقاري، إذ انخفضت قيمة تلك التداوالت، من 
نحو 115.5 مليون دينار الى 107 ماليني دينار، في فبراير 2010، 
أي مبا نس���بته 7.4%. وقد زاد نش���اط السكن اخلاص، مرتفعا 
ما نس���بته 16.9%، في حني قاربت نس���بة زيادة نشاط السكن 
االستثماري 60.3%، واستحوذ هذان املكونان، في فبراير 2010، 
على نحو 96.4% من سيولة السوق العقاري، مقارنة مبا نسبته 
67.6%، في فبراير 2009، نتيجة انخفاض مس���اهمة التجاري، 
بنسبة ملحوظة بلغت 89.6%، فبعد ان كانت حوالي 37.5 مليون 

دينار، في فبراي���ر 2009، تراجعت الى نحو 3.9 ماليني دينار، 
في فبراير 2010.

ونلمس هذا التراجع، في اجمالي نش���اط السوق العقاري، 
مبقارنة تداوالت آخر 12 ش���هرا )م���ارس 2009 – فبراير 2010( 
بتداوالت الفترة نفس���ها )م���ارس 2008 – فبراير 2009(، فقد 
بل���غ اجمالي قيمة تداوالت العقود والوكاالت، بني مارس 2008 
وفبراير 2009، نحو 2.493 ملي���ار دينار، مقارنة بنحو 1.847 
مليار دينار، أي انه تراجع بنس���بة 25.9%، ما يعني ان السوق 
العقاري تأثر، تدريجيا، باألزمة املالية العاملية التي أثرت سلبا 
في الربع األخير من عام 2008 ومعظم عام 2009، وإن بدأ بعض 
التذبذب باجتاه ارتفاع مستوى السيولة مرة أخرى في الشهور 

القليلة الفائتة.

الكويتييون 93.5 % من إجمالي المستثمريين تراجع صافي األرباح بسبب االرتفاع الكبير لمخصصات القروض والسُلف
في البورصة .. واألفراد أكبر المتعاملين  بـ 47.35 %

18.1% ارتفاعًا في أداء أسواق المال
العربية خالل 2009 مقارنة بأداء 2008

في حتليل���ه خلصائص التداول في بورصة الكويت عن ش���هر 
فبراير املاضي، اوضح التقرير انه وفقا لتقرير الش���ركة الكويتية 
للمقاصة »حجم التداول للس���وق الرسمي طبقا جلنسية املتداولني 
لش���هر فبراير 2010 املنشور على املوقع االلكتروني لسوق الكويت 
ل���الوراق املالية، افاد التقرير بأن االف���راد اليزالون اكبر املتعاملني 
في س���وق الكويت لالوراق املالية، حيث اس���تحوذوا على %47.35 
من اجمالي قيمة االس���هم املبيعة و46.26% من اجمالي قيمة االسهم 
املشتراة، فقد باع املستثمرون، االفراد، اسهما بقيمة 790.775 مليون 
دينار، كما اش���تروا اس���هما بقيمة 772.710 مليون دينار ليصبحوا 
بذلك املستثمرين االكبر بيعا وكانت احلصيلة ملصلحة البيع بنحو 

18.065 مليون دينار.
واس���تحوذ قطاع حس���ابات العمالء )احملافظ( على 22.89% من 
اجمالي قيمة االسهم املبيعة و22.16% من اجمالي قيمة االسهم املشتراة، 
وقد باع القطاع اسهما بقيمة 382.317 مليون دينار، في حني اشترى 
اسهما بقيمة 370.043 مليون دينار ليصبح صافي تداوالته، بيعا، 

بصافي حصيلة 12.274 مليون دينار.
وثالث املساهمني في سيولة السوق هو قطاع الشركات واملؤسسات، 

فقد استحوذ على 22.81% من اجمالي قيمة االسهم املشتراة و%21.63 
من اجمالي قيمة االس���هم املبيعة، وقد اشترى القطاع اسهما بقيمة 
380.899 مليون دينار، في حني باع اس���هما بقيمة 361.292 مليون 
دينار ليصبح من اكثر القطاعات التي حققت فائضا ملصلحة الشراء 

بصافي حصيلة بنحو 19.607 مليون دينار.
وآخر املساهمني في السيولة قطاع صناديق االستثمار، فقد استحوذ 
على 8.77% من اجمالي قيمة االسهم املشتراة و8.13% من اجمالي قيمة 
االسهم املبيعة، وقد اش���ترى القطاع اسهما بقيمة 146.546 مليون 
دينار، في حني باع اسهما بقيمة 135.815 مليون دينار ليصبح صافي 

تداوالته شراء بصافي حصيلة بنحو 10.731 ماليني دينار.
ومن خصائص س���وق الكويت لالوراق املالية اس���تمرار كونها 
بورص���ة محلية، فقد كان املس���تثمرون الكويتيون اكبر املتعاملني 
فيها، حيث باعوا اسهما بقيمة 1.5624 مليار دينار مستحوذين بذلك 
على 93.55% من اجمالي قيمة االسهم املبيعة، في حني اشتروا اسهما 
بقيمة 1.5375 مليار دينار مستحوذين بذلك على 92.06% من اجمالي 
قيمة االسهم املشتراة لتشكل صافي تداوالتهم بيعا ملصلحة بيعهم 

اسهما بقيمة 24.865 مليون دينار.

قال التقرير في حتليله ألداء أسواق املال العربية عن 2009، ان »صندوق 
النقد العربي«، أورد في نش����رته الفصلية على موقعه على اإلنترنت، 
قاعدة بيانات أسواق األوراق املالية العربية � الربع الرابع 2009 � وهي 
تغطي أداء 15 سوقا، هي أسواق السعودية، الكويت، مصر، قطر، ابوظبي، 
املغرب، دبي، األردن، ُعمان، البحرين، لبنان، تونس، السودان، فلسطني 
واجلزائر، وسجلت قراءة املؤشر املركب، الذي يحتسبه الصندوق لهذه 
األس����واق، في نهاية عام 2009 نح����و 196.3 نقطة، بانخفاض بلغ نحو 
10.5 نقاط، اي ما نسبته -5.1%، مقارنة مبا كانت عليه في نهاية الربع 
الذي سبقه، وبارتفاع بلغ نحو 30.1 نقطة، اي ما نسبته 18.1%، مقارنة 
مبستواه الذي كان قد سجله نهاية العام 2008، ويعزى هذا االرتفاع في 
قراءة املؤشر املركب، الى التحسن امللحوظ في أداء أسواق املال العربية، 
معظمها، وتعافيها من تداعي����ات األزمة املالية العاملية، ولوال تداعيات 
أزمة ديون دبي، التي أدت الى بعض االرتداد في مسار التحسن، لكانت 
قراءة املؤش����ر املركب أعلى مما هي عليه. وفيما يتعلق باألداء الفردي 
للبورصات العربية لعام 2009، بكامله، فقد ارتفعت مؤشرات 8 أسواق، 
هي س����وق دبي املالي بنس����بة 95.3%، وبورصة بيروت بنسبة %87، 
وس����وق مسقط لألوراق املالية بنسبة 79.9%، وبورصة األوراق املالية 

بتونس بنسبة 44.5%، وسوق األسهم السعودي بنسبة 28.5%، وسوق 
فلس����طني لألوراق املالية بنسبة 13.6%، وسوق أبوظبي لألوراق املالية 
بنسبة 13.4%، وسوق الدوحة لألوراق املالية بنسبة 3.9%، وفي مقابل 
ذلك، انخفضت مؤشرات 7 أس����واق، هي سوق الكويت لألوراق املالية 
بنسبة -17.6%، وسوق اخلرطوم لألوراق املالية بنسبة -17.4%، وسوق 
البحرين لألوراق املالية بنسبة -17.1%، وبورصة األردن بنسبة -%6.3، 
وبورصة املغرب بنسبة -3.7%، وبورصتا القاهرة واالسكندرية )مصر( 
بنسبة -2%، وبورصة اجلزائر بنسبة -1.2%، وبعض القراءات املذكورة 
نوردها، كما جاءت في التقري����ر الصادر عن الصندوق، رغم مخالفتها 

للترتيب عند مقارنة املؤشرات الصادرة عن كل قطر على حدة.
وتشير األرقام الصادرة عن الصندوق الى انخفاض في عدد الشركات 
املدرجة، بلغ 47 شركة، ليبلغ العدد اإلجمالي لتلك الشركات 1495 شركة، 
ف����ي نهاية عام 2009، مقابل 1542 ش����ركة، في نهاي����ة عام 2008، وذلك 
كمحصلة إلدراج 30 ش����ركة جديدة في هذه األس����واق، منها 10 شركات 
جديدة في بورصة األردن، متثل نحو 33.3%، من إجمالي عدد الشركات 
اجلديدة، ما أدى الى ارتفاع عددها الى 272 ش����ركة مدرجة، و9 شركات 

جديدة في سوق األسهم السعودي، لتصل الى  135 شركة مدرجة.

3.8% نسبة النمو في أصول »برقان«
بالغة 4.09 مليارات دينار في 2009

أعلن بنك برقان عن نتائجه 
املالية للس���نة املنتهية في 31 
ديس���مبر 2009 وقد أشارت 
هذه النتائج الى تراجع أرباحه 
الصافية مقارنة بعام 2008 حيث 
بلغ صاف���ي ربحية البنك في 
نهاية العام املاضي بعد خصم 
حصة مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي ومكافأة أعضاء مجلس 
العمالة  اإلدارة وضريبة دعم 
الوطنية وال���زكاة وحصص 
األقلية، من نحو 37.1 مليون 
دينار الى 6.2 ماليني دينار في 
عام 2009 وبتراجع بلغ قدره 
30.9 مليون دينار أي بنسبة 

تراجع بلغت نحو %83.2.
ويالحظ من حتليل البيانات 
املالية للبنك ان السبب الرئيسي 
أرباحه الصافية  وراء تراجع 
يعود ال���ى االرتف���اع الكبير 
ملخص���ص انخف���اض قيمة 
القروض والس���لف حيث بلغ 
نحو 79.4 ملي���ون دينار في 
ع���ام 2009 مقارنة مبا قيمته 
36.4 ملي���ون دين���ار في عام 
2008 أي بنسبة ارتفاع بلغت 
نحو 118.1% أي ما يعادل 42.9 
مليون دينار في حني تراجع 
مخص���ص انخفاض في قيمة 
اس���تثمارات في أوراق مالية 
بنح���و 6.7 ماليني دينار وهو 
انخفاض صغي���ر لم يعوض 
ارتف���اع مخصصات القروض 

والسلفيات.

اجمالي االيرادات

 وبلغ مجموع املخصصات 
في عام 2009 نحو 82.8 مليون 
دينار مقارنة بنحو 46.6 مليون 
دينار في عام 2008 أي بنسبة 
ارتفاع بلغت نحو 77.9% في 

عام 2009.
وتراجع اجمالي االيرادات 
في عام 2009 بنحو 7.3 ماليني 
دينار أي ما يعادل نحو %2.8 
وصوال الى 256.8 مليون دينار 
مقارنة بنحو 264 مليون دينار 
في عام 2008 ويعود السبب 
في تراجع األرباح الى تراجع 
صافي أرباح م���ن موجودات 
مالية متاحة للبيع بنحو %78.9 
أي ما يعادل 16.6 مليون دينار 
عندما بل���غ 4.4 ماليني دينار 
مقارنة ب� 21 مليون دينار في 
عام 2008، وتراجع بند صافي 
أرب���اح من موج���ودات مالية 
مدرجة بالقيمة العادلة بنحو 
113.9% أو ما يعادل 3.6 ماليني 
دينار، متراجعا الى خس���ائر 
بنحو 438 ألف دينار، مقارنة 
بأرباح بنحو 3.2 ماليني دينار 
في عام 2008. بينما ارتفع كل 
من بن���د ايرادات أخرى بنحو 
8.1 مالي���ني دينار وصوال الى 
12.6 مليون دينار مقارنة بنحو 
4.5 ماليني دينار في عام 2008، 
وارتف���ع بند صافي أرباح من 
عمالت أجنبية بنحو 4.7 ماليني 
دينار وصوال الى 4.5 ماليني 
دينار كويتي، مقارنة بخسائر 
بلغت نحو 237 ألف دينار في 
ع���ام 2008، وارتفع أيضا بند 
ايرادات األتع���اب والعموالت 
بنحو 29.4% أي نحو 7.2 ماليني 
دينار وصوال الى 31.8 مليون 

دينار في عام 2009.
الفوائد  ايرادات  وتراجعت 
بنحو 3.2% أي ما يعادل 6.7 
الى  ماليني دين���ار، متراجعا 
201.9 مليون دين���ار مقارنة 
مبا قيمته 208.7 ماليني دينار 
في عام 2008، وتراجع أيضا 

بند مصروفات الفوائد بنسبة 
أعلى من تراجع ايرادات الفوائد، 
حيث بلغ التراجع نحو %28.8 
في ع���ام 2008 أي نحو 40.6 
مليون دينار، األمر الذي أدى 
الى ارتفاع نسبة هامش صافي 
الفائدة عندما بلغت نحو %2.9 
مقارنة مبا نسبته 2.2% في عام 
2008، بينما انخفض متوسط 
الفائدة املقبوضة من 6.8% في 
ع���ام 2008 الى نحو 5.8% في 

عام 2009.

المخصصات

ان  بالذك���ر  واجلدي���ر 
املصروفات التشغيلية للبنك 
قبل احتساب املخصصات قد 
ارتفعت مبا نسبته 30% لتبلغ 
نحو 43.5 مليون دينار، مقارنة 
مع 33.5 مليون دينار في عام 
2008 نتيجة لالرتفاع الذي طرأ 
على بند مصروفات اخرى مبا 
نس���بته 45.04%، وارتفع بند 
مصروفات موظفني بنحو %16.7 
مقارنة بعام 2008. وتش���ير 
األرق���ام الى تراج���ع مخاطر 
السيولة الى نحو 81.7% بعد 
ان بلغت نحو 91.3% خالل عام 
2008 وتراجعت أيضا مخاطر 
معدل الفائ���دة اذ بلغت نحو 
مرة مقارنة بنحو 1.1 مرة في 

عام 2008.
من جانب آخر، ارتفع اجمالي 
أص���ول البنك مبق���دار 150.9 
مليون دين���ار تقريبا ليبلغ 
4.09 مليار دينار مسجال نسبة 
منو قاربت 3.8% مقارنة بنحو 
3942.9 مليون دينار في عام 
2008. وارتفعت قروض وسلف 
العمالء بنس���بة 5.3% أي من 
2132.9 مليون دينار )54.1% من 

اجمالي األصول( في عام 2008 
الى نحو 2246.9 مليون دينار 
)54.9% من اجمالي األصول( 
في عام 2009 وس���جل النقد 
والنقد املعادل نس���بة ارتفاع 
بلغت نحو 9.3% اي ما يعادل 
51.1 مليون دينار وصوال الى 
602.1 مليون دين���ار )%14.7 
من اجمال���ي األصول( مقارنة 
مع 550.9 مليون دينار )%14 
من اجمالي األصول( في عام 
2008 وارتفع بند استثمارات 
في أوراق مالية بنحو %31.2 
أي ما يعادل 33.5 مليون دينار 
وصوال الى 140.9 مليون دينار 
)3.4% م���ن اجمالي األصول( 
مقارنة مع 107.4 ماليني دينار 
)2.7% من اجمالي األصول( في 
ع���ام 2008 وارتفعت األصول 
احلكومية )اذونات وسندات 
خزانة وسندات البنك املركزي( 
بنح���و 29.7 مليون دينار أي 
بنسبة 7.7% وصوال الى 417 
مليون دين���ار مقارنة بنحو 
387.4 ملي���ون دينار في عام 

.2008
اما بالنسبة ملؤشرات ربحية 
البنك في عام 2009 فقد تراجع 
العائ���د على مع���دل حقوق 
املساهمني )ROE( ليبلغ نحو %2 
وهو أدنى من مثيله احملقق في 
عام 2008 البالغ 11.2% اما العائد 
 )ROA( على معدل أصول البنك
فقد بلغ نحو 0.5% متراجعا عن 
مستوى مثيله، الذي سجل في 
العام الذي س���بقه 2008 نحو 
1.1% وبالنسبة الى العائد على 
رأسمال البنك )ROC( فقد سجل 
تراجعا ايضا حني انخفض من 
37.7% في عام 2008 أي نحو 

.%19.8


