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 تداوالت سوق العقار (شهري) بني فبراير ٢٠١٠ وفبراير ٢٠١١
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 قفزت ٢٣٫٧٪ في ١٢ شهرًا لتؤكد تعافي العقار من أزمته

 «الشال»: سيولة السوق العقاري نمت ٤٫٤٪ في فبراير
  مسجلة ٢٢٠ مليون دينار مقارنة بيناير الماضي

مقارنة مبا نســـبته ٩٦٫٤٪، في 
فبرايـــر ٢٠١٠، نتيجة انخفاض 
مساهمة التجاري، بنسبة بلغت 
١٨٫٧٪، فبعد ان كانت هذه املساهمة 
حوالي ٣٫٩ ماليني دينار، في فبراير 
٢٠١٠، تراجعت الى نحو ٣٫٢ ماليني 

دينار، في فبراير ٢٠١١.
  ونلمـــس هـــذا االرتفاع، في 
إجمالي نشاط السوق العقاري، 
مبقارنة تداوالت آخر ١٢ شـــهرا 
(مـــارس ٢٠١٠ ـ فبرايـــر ٢٠١١) 
بتداوالت الفترة نفسها (مارس 

٢٠١٠)، نالحـــظ ارتفاعا، ايضا، 
في نشاط الســـوق العقاري، اذ 
التداوالت،  ارتفعت قيمة تلـــك 
من نحـــو ١٠٧ ماليني دينار، الى 
٢٢٠ مليون دينار، اي مبا نسبته 
١٠٥٫٦٪، وشمل االرتفاع نشاط 
الســـكن اخلاص، بزيادة قاربت 
٥٩٪، في حني بلغت نسبة زيادة 
سيولة نشاط السكن االستثماري 
١٧٩٫٨٪. واستحوذ هذان املكونان، 
في فبراير ٢٠١١، على نحو ٩٨٫٦٪ 
من ســـيولة الســـوق العقاري، 

السكن التجاري نحو ٣٫٢ ماليني 
دينار، مقارنـــة بنحو ٨ ماليني 
دينار، في يناير، اي انها انخفضت 
مبا نسبته ٦٠٫٥٪ عن مستوى 
مثيلتها في شهر يناير، ما خفض 
مساهمتها في سيولة سوق العقار 
الى نحو ١٫٤٪، مقارنة مبا كانت 
عليه في الشـــهر الفائت، عندما 

بلغت نحو ٣٫٨٪.
  وعند مقارنة تداوالت شـــهر 
فبراير املاضي مبثيلتها، للشهر 
نفسه، من السنة الفائتة (فبراير 

التقرير   أوضح 
ألسبــــوعــي  ا
الصــــادر عـــــن 
الشال  شــــركة 
لالستشارات انه حسب البيانات 
التســــجيل  إدارة  املتوافرة من 
العقاري والتوثيق بوزارة العدل 
فإن سيولة ســــوق العقار، في 
فبراير قد ارتفعت رغم انه شهر 
قصير وكثير العطالت، مقارنة 
بسيولة يناير، حيث بلغت جملة 
قيمة تداوالت العقود والوكاالت 
نحو ٢٢٠ مليــــون دينار، وهي 
قيمة اعلى مبا نسبته ٤٫٤٪ عن 
مثيلتها في يناير، والتي كانت قد 
بلغت نحو ٢١٠٫٦ ماليني دينار، 
وتوزعت تــــداوالت فبراير بني 
نحو ٢١٧ مليون دينار، عقودا، 

و٣ ماليني دينار وكاالت.
  وحققت سيولة السكن اخلاص 
تراجعا، بلغت نسبته ٣٠٫٥٪، اذ 
قاربت قيمة بيوع عقوده ووكاالته 
٩٤٫٢ مليـــون دينار، ما أدى الى 
انخفاض مساهمته النسبية الى 
٤٢٫٨٪ مـــن جملة قيمة البيوع، 
مقارنة بــــ ٦٤٫٤٪، فـــي يناير 
املاضي، عندما بلغت نحو ١٣٥٫٦ 
مليون دينـــار. وارتفعت قيمة 
بيوع النشاط االستثماري، مبا 
نسبته ٨٦٫٨٪، وبلغت مساهمة 
هذا النشـــاط، في سيولة سوق 
العقار، نحو ٥٥٫٧٪، مقارنة بنحو 
٣١٫٢٪، بينما بلغت قيمة بيوع 

 استمرار المخاوف السياسية يدفع النفط 
لحاجز الـ ٢٠٠ دوالر للبرميل

 تناول تقرير «الشال» موضوع 
النفط واألزمات حيث أوضح ان 
سوق النفط يتعرض الى أزمات، 
بعضها قصير األمد – رغم حدته 
– وبعضها طويل وخطر، حيال 
هيمنة النفط على سوق الطاقة 
وأداء اقتصادات دوله واالقتصاد 
العاملـــي، وأزمتنـــا احلالية من 
احملتمـــل ان تتحـــول الى ذلك 
النوع اخلطر، موضحا انه عندما 
بلغت أسعار النفط (برنت، مثال)، 
أعلى مستوياتها، في ٢٠٠٨، عند 
١٤٣٫٩٥ دوالرا للبرميـــل، وكان 
االرتفاع املتصل لألسعار، ما بني 
٢٠٠٣ ويوليو ٢٠٠٨، هو األطول 
واألعلى، وحـــددت مبرراته في 
أربعة: حرب العراق عام ٢٠٠٣، 
والنمو احلاد القتصادات آســـيا 
الذي حرك السوق باجتاه تأثير 
أكبـــر لعامل الطلـــب، وضعف 
الدوالر األميركي، واضراب عمال 
النفط في ڤنزويال، وانتهت بأزمة 

العالم املالية عام ٢٠٠٨.
  وأضاف أن ســـوق النفط مر 
بإحدى أخطـــر أزماته حيث ان 
آثار حرب أكتوبر ١٩٧٣ والثورة 
اإليرانيـــة عـــام ١٩٧٩ واحلرب 
العراقيـــة – اإليرانية عام ١٩٨٠ 
واحتـــالل الكويـــت وحتريرها 
١٩٩٠/ ١٩٩١، كلهـــا حدثـــت في 
منطقة جغرافية محددة، وكلها 

حدثت، وهناك فائض كبير في 
طاقة الدول اإلنتاجية، ورغم ذلك 
تبعها، كلها، حاالت طويلة من 
انحسار األسعار واإلنتاج، بينما 
أو مهددة  األزمة احلالية ممتدة 
باالمتداد الى مناطق واسعة أو 
كل املنطقة الغنية باحتياطيات 
النفـــط، وما يجري فـــي ليبيا 
منوذج صارخ علـــى احتماالت 
تطور األمور على أرض الواقع، 
كما انها تأتي بعد منو متسارع 
ألسعار النفط االسمية، لذلك يبقى 
من الصعب جدا التنبؤ باحتماالت 
حركة أسعار النفط، فإن مت تدارك 
تلك التطـــورات وانحصرت في 
حجم األثر احلالي على االمدادات، 
فإن أســـعار النفط ستهبط الى 
املســـتوى الذي كانت عليه قبل 
األزمـــة ما بـــني ٧٠ و٩٠ دوالرا 
للبرميل، ولكن أقرب الى الـ ٩٠ 
دوالرا بسبب استمرار املخاوف، 
بينما لن تكون هناك حدود ملدى 
ارتفاعها إذا حتقق الســـيناريو 
األسوأ، وتكرر السيناريو الليبي 
في أكثر من بلد نفطي، ولعل ذلك 
ما دفع بعض دور البحث لتوقع 
الـ ٢٠٠ دوالر  مستوى يتجاوز 
للبرميل، وإن شاب بعض تلك 
التنبؤات احلس بتحريك عامل 
املضاربة والتربح. واســـتمرار 
االرتفاع الكبير في األسعار – إذا 

طال – قد ينتهي بواحدة من أعنف 
حاالت االنحسار، والكل متضرر 

فيما لو حدث ذلك.
  ومن املؤكــــد انه ال مصلحة 
للدول املنتجة للنفط في حتقق 
السيناريو السيئ، ال سياسيا 
وال اقتصاديا وال أخالقيا، ولكنه 
يظل سيناريو محتمال، وعلى كل 
العقالء في دول النفط اجتنابه، 
ولن يتحقق ذلك دون جهد خالق 
وتضحيات، فما حدث، حتى اآلن، 
هو دليل قاطع على منوذج احلكم 
القدمي، ومــــا لم يحدث، في كل 
دولنا، تغيير إرادي، فسيحدث 
التغيير القسري والعنفي، والبد 
لــــكل دول املنطقة من التحول 
من مشروع احلكم الى مشروع 
الدولة، أو من الشركة العائلية 
أو الكيــــان القانوني الهش الى 
مشروع الشركة املساهمة، حيث 
األداء يسبق الوالء، واملعلومات 
شــــفافة ومعروضة على موقع 
القانــــون  الدولــــة، وســــيادة 
والشــــفافية كفيــــالن باحلد، 
جوهريا، من مســــتوى الفساد 
ولــــن يضمن هذا التحول احلد 
األعلى املمكن من استقرار دول 
املنطقة، فحسب، وامنا سيضمن 
استقرار العالم واستمرار خروج 
اقتصاده من ثاني أكبر أزمة مالية 

عاشها. 

 تراجع مخصصات «التجاري» بنحو ٦٠٫٩٪ في ٢٠١٠
  وراء تسجيل البنك ألرباح بـ ٤٠٫٥ مليون دينار

نسبتها من جملة اصول البنك، 
الى نحو ١٣٫٨٪ اي ما يساوي 
٥٠٠٫٦ مليـــون دينار، بعد ان 
كانت النسبة من اجمالي األصول 
نحو ١٠٫١٪ او ما يعادل ٣٦١٫٣ 
مليـــون دينار في ٢٠٠٩ اي ان 
تلك األصول ارتفعت بما مقداره 
١٣٩٫٢ مليون دينار وهي عبارة 
الخزانة وسندات  عن سندات 

بنك الكويت المركزي.
  وقـــد تراجعـــت محفظـــة 
القروض والسلف في ٢٠١٠ بنحو 
٢٫٤٪ اي نحو ٥٨٫٦ مليون دينار 
الى ٢٣٤٨٫٤ مليون  منخفضة 
دينار مقارنة بـ ٢٤٠٦٫٩ ماليين 
دينار في ٢٠٠٩، وتراجعت قيمة 
مبالغ القروض والسلفيات غير 
المنتظمة، بنحو ١٣٫٩٪، وصوال 
الى ٣٩٧٫٦ مليون دينار مقارنة 
٤٦٢٫١ مليون دينار في  بنحو 
٢٠٠٩ وتراجع حجم مخصصات 
القروض والسلف غير المنتظمة 
في ٢٠١٠ بنحو ٢٨٫١٪ وصوال 
الى ١٥٩٫٨ مليون دينار بعد ان 
بلغ نحو ٢٢٢٫٢ مليون دينار، 
وبناء علـــى ذلـــك، تراجعت 
نسبة مخاطر االئتمان للبنك 
الى نحو  فانخفضت لتصـــل 
١٥٫٩٪ بعـــد ان كانت قد بلغت 

في ٢٠٠٩ نحو ١٧٫٦٪.
  ومن خالل تحليل المؤشرات 
الرئيسية للبنك الحظنا ارتفاع 
معدل العائد على اصول البنك 
(ROA) ليبلغ في ٢٠١٠ نحو ١٫١٪، 
بينما كان في العام الذي سبقه 
(٢٠٠٩) ٠٫٠٠٤٪، وارتفع معدل 
العائد على حقوق مســـاهمي 
 (ROE) البنك ـ الشـــركة األم ـ
ليبلغ نحو ٨٫٨٪ في ٢٠١٠، وهو 
معدل أعلى، كثيرا، من نظيره 
المحقق فـــي ٢٠٠٩، والذي لم 
يكن يتجاوز ٠٫٠٣٪. أما العائد 
على رأسمال البنك (ROC) فقد 
ســـجل ارتفاعا ايضا الى نحو 
٣١٫٨٪ بعد ان كان هامشـــيا ال 

يتجاوز ٠٫١٪ في ٢٠٠٩.
  وقد أعلنت ادارة البنك نيتها 
توزيع أرباح نقدية بنحو ١٥٪، 
بينما لم يـــوزع البنك أرباحا 
في ٢٠٠٩. اما ربحية الســـهم 
الواحد فقد بلغت ٣١٫٨ فلســـا، 
مقابل ٠٫١ فلس في نهاية ٢٠٠٩، 
كما بلغ مضاعف السعر على 
 (P/B) القيمة الدفترية للسهم
نحو ٢٫٤ مرة، وهو أقل (أفضل) 
من مســـتوى ٢٠٠٩ البالغ ٢٫٧ 

مرة.
  ويبـــدو ان البنك اســـتعاد 
استقراره، منتفعا من سياسته 
المتحفظة في ٢٠٠٩، واستطاع 
خالل سنة واحدة من اتباع هذه 
السياسة، استعادة طريقه نحو 
تحقيـــق وتوزيع أرباح، وهو 
أمر اضافي طيب على ســـكة 
التعافي لـــكل وحدات القطاع 

المصرفي. 

الفوائد بوتيرة أعلى  ايرادات 
من تراجع مصروفات الفوائد، 
حيث تراجعت ايرادات الفوائد 
بنسبة ٢٠٫٨٪، اي بنحو ٣٦٫٢ 
مليون دينار عما كانت عليه في 
٢٠٠٩، الى ١٣٧٫٥ مليون دينار في 
٢٠١٠ بينما تراجعت مصروفات 
الفوائد بنسبة ٢٨٫٧٪ اي بنحو 
١٩٫٩ مليـــون دينار عما كانت 
عليه فـــي ٢٠٠٩، اي الى ٤٩٫٧ 
مليون دينـــار في العام ٢٠١٠، 
وبالتالي تراجعت نسبة هامش 
الفائدة من ٣٫١٪ خالل ٢٠٠٩ الى 

نحو ٢٫٩٪ خالل ٢٠١٠.
  وقد ارتفعـــت المصروفات 
التشغيلية للبنك بما قيمته ١٦٫١ 
مليون دينار وهو ما يمثل نسبة 
١٦٫٨٪ لتبلغ نحو ٧٩٫٩ مليون 
دينار وذلك نتيجـــة الرتفاع 
مصروفات عمومية وادارية بما 
نسبته ١٠٣٫٢٪ اي ما قيمته ٥٫٧ 
ماليين دينار تقريبا. وتشير 
األرقام الى ان مستوى مخاطر 
السيولة قد ارتفع، فقد بلغت 
نسبته نحو ٣٩٫٧٪ في ٢٠١٠، 
مقارنة بنحو ٣٦٫٩٪ في ٢٠٠٩ 
وســـجل معدل مخاطر الفائدة 
ارتفاعـــا طفيفا، الى نحو ١٫١٠ 
مرة، مقابل ١٫٠٨ مرة لـ ٢٠٠٩.

  ومـــن جانب آخـــر، ارتفع 
اجمالي اصول البنك بنحو ٢٧٫٣ 
مليون دينار اي بما نسبته ٠٫٨٪ 
وإلى نحو ٣٦٢٢٫٦ مليون دينار، 
مقابـــل ٣٥٩٥٫٣ مليون دينار 
فـــي ٢٠٠٩. وارتفعت األصول 
الحكومية بنحو ٣٨٫٥٪ لتصل 

 استعرض تقرير «الشال» 
نتائج البنك التجاري لـ ٢٠١٠ 
حيث اوضح ان البنك قد أعلن 
عـــن نتائجه المالية للســـنة 
المنتهيـــة فـــي ٣١ ديســـمبر 
الى ارتفاع  ٢٠١٠ والتي تشير 
األرباح الصافية للبنك عن تلك 
التي حققها فـــي ٢٠٠٩، حيث 
بلغ هـــذا الصافي فـــي نهاية 
العـــام الماضـــي ـ بعد خصم 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
والزكاة وحقوق األقلية ـ نحو 
٤٠٫٥ مليون دينار مقابل ١٤٦ الف 
دينار في عام ٢٠٠٩، وبارتفاع 
بلغ قدره ٤٠٫٣ مليون دينار، 
وارتفع هامش صافي الربح من 
نحـــو ٠٫١٪ في ٢٠٠٩ الى نحو 

٢٣٫٣٪ في نهاية ٢٠١٠.
  ومن خالل تحليل البيانات 
المالية للبنك يالحظ ان المصادر 
الرئيســـية لهذا المستوى من 
االرتفاع هو االنخفاض الكبير 
في بند هبوط القيمة ومخصصات 
أخرى بنحو ٦٠٫٩٪، اي نحو 
٧٩٫٨ مليـــون دينار انخفاضا 
من ١٣٠٫٨ مليون دينار في نهاية 
٢٠٠٩ الـــى نحـــو ٥١٫٢ مليون 
دينـــار في نهايـــة ٢٠١٠. وقد 
تراجعت االيرادات التشغيلية 
للبنـــك بنحـــو ٦٩٫٧ مليون 
دينار، اي ما يعادل ٢١٪، حيث 
بلغت ٢٦١٫٣ مليون دينار في 
٢٠١٠ مقارنـــة بــــ ٣٣١ مليون 
دينار في ٢٠٠٩. والســـبب في 
تراجع االيرادات التشـــغيلية 
هو تراجع بند صافي ربح من 
المالية  استثمارات في اوراق 
بنسبة ١٠٠٫٧٪ فبعد ان كانت 
قيمتها نحو ١٨٫٦ مليون دينار 
في نهايـــة ٢٠٠٩ تحولت الى 
خســـائر بنحو ١٢٦ الف دينار 
في نهاية ٢٠١٠. وانخفض بند 
أتعاب وعموالت بنسبة ٨٫٥٪، 
اي ما يعادل نحو ٢٫٥ مليون 
دينار، متراجعا الى ٢٧٫٥ مليون 
دينار في عام ٢٠١٠ مقارنة بـ ٣٠ 
مليون دينار في العام السابق. 
وتراجع صافي ايرادات الفوائد 
بنســـبة ١٥٫٦٪ نتيجة تراجع 

 صناديق سيادية أعادت األداء 
اإليجابي ألسواق المنطقة

 أشار تقرير «الشال» الى أن أسواق املال في املنطقة 
قد استعادت أداءها اإليجابي، ويعزى معظم هذا التحول 
الى الدعم الرسميـ  صناديق سيادية وصناديق تقاعد 
ـ الذي كان الغرض منه سياســـيا بالدرجة األولى، أي 
شـــراء االطمئنان، ورمبا كان في جزء منه استثماريا 
ـ اذا كان انتقائيـــا ـ وهو مـــا ال نعرفه حتى اللحظة. 
ومهما كانت مبررات التدخل، فإننا نعتقد بخطأ التدخل 
ملبررات سياسية، ألنه تدخل معطل آلليات قوى السوق 
وضار، علـــى املدى األطول من القصير جدا ومن غير 
املمكن االســـتمرار فيه. ونحن ندعم أي عمليات شراء 
على أسس مهنية أي تلك التي تؤدي في نهاية املطاف 
الى حتقيق عائد على أبعد من املدى القصير، وشراء 

أي سهم بسعر عادل.
  وحققت ٦ من أسواق األســـهم اخلليجية السبعة 
مكاســـب في حصيلة أداء األسبوع الفائت، املمتد بني 
٦ و٢٠١١/٣/١٠ باستثناء الســـوق املالي السعودي (٥ 
إلى ٢٠١١/٣/٩) وتراوحت ارتفاعات املؤشـــرات ما بني 
١٤٫٨٪ ألعالها (السوق املالي السعودي)، و٢٫٤٪ ألدناها 
(بورصـــة البحرين)، كما في اجلـــدول املرافق، بينما 
انفرد سوق مســـقط لألوراق املالية باملنطقة السالبة 
بنحو - ٠٫٣٪ ورغم ان ما يحدث في املنطقة العربية 
هو حدث ضخم يوازي ما حدث في أوروبا الشرقية في 
ثمانينيات وتسعينيات القرن الفائت، إال ان التعامل 
معـــه بحصافة لن يكون بتبديـــد األموال في عمليات 
شراء عشوائي، واالستمرار فيه غير ممكن ألن األحداث 
سوف تستمر بالتوالي، والقيمة الرأسماليةـ  السوقيةـ  
لألسواق أصبحت كبيرة جدا وعمليات دعمها املستمرة 
شبه مستحيلة وفيها اســـتنزاف ألموال يفترض ان 
تستخدم في عالج جوهري لعملية اإلصالح احلقيقي 
املطلوبة ورمبا إغواء بعضهم بالشراء ثم التورط، ولعله 
من املهم التذكير بان عمليات الدعم الكلي العشـــوائي 
لم تنجـــح في أي جتربة تاريخية، وان نتائجها تأتي 
دائما عكسية، مبعنى انها تطيل عمر عملية التصحيح 
ويســـتفيد منها في الغالب من ال يستحق، وتزيد من 

زعزعة الثقة بالسوق.
  واملؤكد ان تفاعل الســـلطات الرسمية مع أي حدث 
اقتصـــادي أمر مطلوب، والســـقوط احلر غير املبرر 
لألسعار واحد من هذه األحداث، ولكن التدخل يفترض 
ان يســـتفيد من حصيلة التجـــارب الذاتية وجتارب 
اآلخرين، أي عدم تكرار اخلطأ. وســـتظل في تقديرنا 
كل أســـواق املنطقة في حالة من التذبذب احلاد ولكن 
في بدايته أي الصعود والهبوط ومداها أو استمرارها 
يعتمد على أمرين: األول هو تطورات العنف السياسي 
في املنطقة، والثاني هو حصافة أو عدم حصافة التدخل 

الرسمي في األسواق. 

٢٠٠٩ ـ فبرايـــر ٢٠١٠)، فقد بلغ 
إجمالي قيمة تـــداوالت العقود 
والـــوكاالت، بني مـــارس ٢٠٠٩ 
وفبرايـــر ٢٠١٠، نحو ١٫٨ مليار 
دينار، مقارنة بنحو ٢٫٣ مليار 
دينار، اي انه ارتفع بنسبة ٢٣٫٧٪، 
ما يعني ان السوق العقاري بدأ 
يتعافـــى، تدريجيـــا، من خالل 
ارتفاع مســـتوى الســـيولة في 
٢٠١٠ وما مضى مـــن عام ٢٠١١، 
اي ان مؤشرات سنة كاملة تبدو 

موجبة. 

 تقـرير 


