
املجموعة ستجري 
تطبيقات برنامج 

أوبتيبرايزر على كل 
شبكاتها في منطقة 

الشرق األوسط 

أشار التقرير العقاري لشركة التخصصية العقارية إلى أسباب 
النمو الذي طرأ على تداوالت العقار السكني خالل األشهر 
األخيرة املاضية والذي بلغت نسبته 40%، والتي متثلت في 

زيادة حجم الطلب مع تقاعس الدولة عن طرح األراضي 
للمواطنني طالبي الرعاية السكنية، تزامنا مع زيادة النمو 

السكاني وارتفاع معدل الدخل للمواطن. وأشار رئيس مجلس 
اإلدارة في الشركة محمد السلطان، مستعرضا التقرير، إلى 

ان املستقبل سيكون للقطاع السكني في السوق احمللي خالل 
الفترة املقبلة، حيث يتوقع له أن يشهد ارتفاعا في أسعار 

األراضي للمناطق خارج الدائري السادس بنسب تتراوح بني 10 
و15% خالل الفترة املقبلة، خاصة مناطق شرق القرين وجنوب 
السرة، السيما أنها تعتبر املناطق املتاحة حاليا أمام املواطنني، 

إلى جانب أن أسعارها تعتبر مناسبة إلى حد ما مع قدرة 
الشريحة التي تبحث عن سكن، وذلك مقارنة مع أسعار املناطق 

الداخلية التي بلغت معدالت خيالية خالل الفترة األخيرة، حيث 
يصل أغلبها إلى حدود املليون دينار للبيوت الهدام.

وأكد السلطان أن تطبيق الضريبة على أمالك السكن اخلاص 
)األراضي الفضاء غير املستغلة والتي تبدأ من 5 آالف متر 

مربع فما فوق( لم يحد من نشاط القطاع ولم يساهم في تراجع 
أسعار السكن اخلاص كما كان يهدف القرار بينما شهدت 

األراضي السكنية ارتفاعا مبالغا فيه خالل العام املاضي بنسب 
تراوحت بني 20 و30% في إجمالي السوق وبلغت 50% في بعض 

املواقع املرغوبة للشراء والتي تشهد عروضا محدودة.
وعن أسعار املناطق األكثر تداوال في السوق احمللي لفت 

السلطان إلى أن سعر القسيمة مساحة 400 متر مربع في 
منطقة أبو فطيرة وهي أكثر املناطق تداوال تراوح بني 136 

و180 ألف دينار، وفي منطقة جنوب السرة ارتفع الطلب على 
قسائم الزهراء السكنية حيث تراوح سعر املتر فيها بني 600 

و800 دينار، حيث يصل سعر القسيمة مساحة 400 متر بني 
260 و320 ألف دينار. وعن املناطق الداخلية، أوضح السلطان 

أن الطلب عليها ال يتوقف، ولكن أسعارها حتول دون إمتام 
أغلب الصفقات نظرا الرتفاع أسعارها، حيث يتراوح سعر املتر 

في املناطق على الدائري الثالث والرابع بني 680 و850 دينارا، 
في حني يرتفع إلى حدود األلف دينار في املناطق على الدائري 
الثاني ويصل إلى نحو 1250 دينارا على مناطق الدائري األول.

وبني أن الرغبة في شراء العقارات السكنية اختلفت كثيرا 
عن السابق بني شرائح املجتمع الكويتي، حيث ترتفع نسبة 

الشريحة الراغبة في شراء العقارات التي تتراوح أسعارها بني 
250 و350 ألف دينار لتصل إلى نحو 70% من إجمالي الطلب 

على الشراء، في حني تتراوح نسبة الشريحة الراغبة في شراء 
العقارات السكنية بأسعار بني 400 و650 ألف دينار ما بني 10 

و20%، وتقتصر الشريحة الراغبة في شراء العقارات التي تبدأ 

أسعارها من 700 ألف وتصل إلى ماليني الدنانير على نسبة 
تتراوح بني 5 و%10.

وبني أن لكل شريحة من تلك الشرائح مناطق تتطلع إلى الشراء 
فيها، فنجد أن الشريحة الكبرى والتي تصل إلى 70% من طالبي 
شراء السكن اخلاص تبحث عن الشراء في مناطق جنوب السرة 

وشرق القرين والعقيلة وغيرها من املناطق السكنية خارج 
الدائري السادس والتي تتناسب مع قدراتها املالية املتوسطة، 
أما الشريحة الوسطى فعادة ما تبحث عن عقارات في مناطق 

داخلية تقع بني الدائري السادس والرابع مثال قرطبة والرميثية، 
بيان ومشرف، أما الشريحة الثالثة التي تنخفض نسبتها إلى ما 
بني 5 و10% فتركز في شرائها على املناطق الداخلية النموذجية 

مثال الضاحية والشويخ السكني والشامية، كما تبحث نسبة 
من تلك الشريحة عن شراء العقارات السكنية على الشريط 

الساحلي مثال البدع واملسيلة وأبو حليفة السكني.

»التخصصية العقارية«: الرهان على »السكني« لقيادة السوق العقاري خالل الفترة املقبلة .. وتوقعات بنمو أسعاره %15

محمد السلطان

جناحه وجاذبيته خالل الفترة 
املاضية.

وتوقعت املصادر أن يسجل 
البنك منوا في نتائجه السنوية 
التي ستظهر بوادرها بشكل 
ملحوظ ف���ي نتائج النصف 
الع���ام احلال���ي  االول م���ن 
لتصب���ح النتائج الس���نوية 
أفضل بكثير من نتائج 2011، 
وذلك بفضل السياس���ة التي 
يقوم البن���ك بتطبيقها خالل 
العام احلالي التي تتمثل في 
التحوط من االنكش���اف على 
مخاطر الشركات االستثمارية 
بصفة خاصة، حيث ان بعض 
هذه الشركات تواجه ضغوطا 

عبر فرعيه بأبوظبي ودبي

»األهلي« يستهدف التوسع في اإلمارات 
وخدمات العوائد من بطاقات االئتمان

إلعادة الهيكلة، ومن احملتمل 
أن تبتعد معظم البنوك احمللية 
عن هذا القطاع لبعض الوقت 
حتى ترى النتيجة التي يؤول 
إلى هذه  إليها األمر بالنسبة 
الش���ركات من خالل نتائجها 

املالية عن 2011.
محمود فاروق   ٭

كش���فت مص���ادر مطلعة 
خط���ة  ع���ن  ل�»األنب���اء« 
إس���تراتيجية جديدة ينوي 
البنك األهلي الكويتي تطبيقها 
خالل 2012 تستهدف التوسع 
في اإلم���ارات عبر فرعيه في 
ابوظبي ودبي فضال عن القيام 
بتمويل العديد من مشروعات 
الشركات اإلماراتية والكويتية 
ومتويل العديد من املشروعات 
احلكومية هن���اك، مبينة ان 
البنك يستهدف زيادة حصته 
ف���ي الكويت م���ن خالل منح 
القروض لألفراد خاصة بعد 
إقرار زيادة الرواتب في الكويت 
خالل املرحلة املقبلة سواء في 
القطاع اخلاص او احلكومي، 
فضال عن العمل على ترشيد 

النفقات خالل العام احلالي.
وأفادت املصادر بأن البنك 
يركز حاليا على خدمات العوائد 
من الناحية احمللية، حيث انه 
لديه بعض بطاقات االئتمان 
التنافس���ية جل���ذب العمالء 
البنك  فضال عن ان تع���اون 
األهل���ي الكويتي مع برنامج 
املرتبط  سكاي ووردز مايلز 
بشركة طيران اإلمارات اثبت 

بدرجة كبيرة السيما وان اخلدمة 
الفنية باتت متقدمة للغاية.

وذكر بخ����ش أن »االولى« 
أوج����دت بدي����ال لألش����خاص 
والشركات الصغيرة لبطاقات 
الدفع املسبق من خالل توفير 
كوبونات وقود تناسب جميع 
االحتياجات وهو تابع للصرف 
داخل محطات الش����ركة فقط، 
مش����يرا الى أن الشركة قامت 
بطباعة كروت جديدة من هذه 
الكوبونات نظرا لإلقبال عليها 

داخل احملطات.
املبيعات  وحول مدى تأثر 
خالل فترة توقف استقبال الدفع 
بالكروت املسبقة والدفع اآلجل 
ذكر بخش أن مبيعات الشركة 
انخفضت بداية أول أس����بوع 
بشكل ملحوظ ولكن مرتادي 
احملطات جلؤوا الى »الكاش«، 
مشيرا الى أن محطات الشركة 
تتميز بجودة مواقعها بجوار 
األس����واق املركزية والشوارع 

الشركة تقوم بتجريب نظام تشغيل متطور لسداد الفواتير

بخش لـ »األنباء«: مشكلة بطاقات »بترونت« 
في محطات »األولى« ستحل خالل 3 أسابيع 

الرئيسية وهو ما دفع مبيعات 
الشركة للتحسن من جديد بعد 

فترة قليلة.
أحمد مغربي  ٭

توقع العض����و املنتدب في 
الشركة األولى لتسويق الوقود 
حمزة بخش أن تنتهي الشركة 
من حل مش����كلة عدم الصرف 
ببطاقات الدفع اآلجل واملسبق 
في محطاتها من خالل بطاقات 
»بترونت« خالل 3 أسابيع من 
اآلن الس����يما وان هذه املشكلة 
فني����ة »بحتة« لدى الش����ركة 
املشغلة للسيستم، مؤكدا على 
ان الش����ركة عملت على إيقاف 
العمل متاما بالبطاقات اآلجلة 
التوصل  الدفع حلني  ومسبقة 
إلى حل مع الشركة التي تتعاون 

معها »االولى«.
ف����ي تصريح  وقال بخش 
خاص ل� »األنباء«: أن الشركة 
تق����وم حالي����ا بتجريبة نظام 
تش����غيلي من إحدى الشركات 
وهو نظ����ام متطور تس����عى 
»األولى« من خالله لسد الثغرات 
واحلل اجلذري لهذه املشكلة، 
البرنامج  متوقعا جناح ه����ذا 

ذك���رت ش���ركة الس���ور 
لتسويق الوقود )السور(  ان 
مجلس اإلدارة اعتمد البيانات 
املالية السنوية للشركة للسنة 
املالية املنتهية في2011/12/31 .
وقالت الش���ركة في بيان 
لها عبر موقع البورصة انها 
حققت أرباحا بقيمة 4.484.108 
دنانير بواقع 13.61 فلسا وذلك 
مقابل أرباح عن نفس الفترة 
من العام املاضي 4.366.980 

دينارا، بواقع 13.24 فلسا.
وقد أوصى مجلس االدارة 
بتوزيع اسهم منحة بنسبة %6 
من رأس املال املدفوع بواقع 6 

اسهم لكل100سهم.

حمزة بخش 

مجلس اإلدارة أوصى بتوزيع 6% منحة

4.48 ماليني دينار أرباح »السور«

مجلس »العقارية« ناقش تقرير 
االستحواذ على ما تبقى من »الفنار«

أشارت الشركة الكويتية العقارية القابضة الى انه بناء على 
حصولها على املوافقة املبدئية لالستحواذ على ما تبقى من اسهم 

شركة الفنار لالستثمار، فان مجلس اإلدارة اطلع في اجتماعه 
امس على تقرير مستشار االستثمار حول فوائد االستحواذ 

والنتائج النهائية لتقييم  السعر العادل ألسهم الشركتني، التخاذ 
قرار باملضي قدما باالستحواذ من عدمه، وستقوم الشركة 

مبوافاة إدارة السوق بأي مستجدات بشأن هذا املوضوع في 
حينه.

أعلن���ت مجموع���ة زين أنها 
أبرمت اتفاقية تعاون مع شركة 
نيوس���ترينغ املتخصص���ة في 
حتليل بيانات األعمال ملشغلي 
شبكات االتصاالت املتنقلة، لتكون 
األخيرة مسؤولة مبوجبها عن 
توفير برنامجها »أوبتيبرايزر«، 
وهو البرنامج الذي سيساعدها 
كثيرا في حتسني جودة وأسعار 

خدمات التجوال.
وذكرت مجموعة زين في بيان 
صحافي أن العقد وقع على هامش 
االجتماعات املكثفة التي عقدتها 
في املنتدى العاملي لالتصاالت في 
برشلونة، مشيرة الى أن العقد 
اجلديد سيس���مح لها بتشغيل 
واحد من أحدث برامج التحليل 
والتوقعات على شبكاتها، حيث 
سيغطي قاعدة عمالئها املنتشرة 
في منطقة الشرق األوسط، مبينة 
أن هذه االتفاقية تشمل عمليات 
شبكاتها في الكويت، البحرين، 
العراق، األردن، اململكة العربية 
السعودية، السودان، وجنوب 

السودان.
وأوضح���ت املجموع���ة أن 

في شركة نيوسترينغ جينس 
ايرتبجيرج: »يسعدنا  نيكوالج 
أن تنضم إلينا مجموعة أخرى 
كبيرة تعمل في مجال تش���غيل 
ش���بكات االتص���االت املتنقلة، 
فبفضل ه���ذه العالقة الوطيدة 
مع مجموعة زين، فإننا نرسخ 
الس���وق  الريادي في  مركزن���ا 
كاختيار مفضل لتحليل بيانات 
التجوال بصورة عامة، وملشغلي 
الشبكات املتنقلة بصورة خاصة 
مم���ن يبحثون عن االس���تفادة 
التفاعل اجلماعي، وتوحيد  من 

نشاطاتهم عبر األسواق«.
اجلدي���ر بالذكر أن ش���ركة 
»نيوسترينغ« تتمتع بسمعة 
ال مثيل لها في قطاع االتصاالت 
وذل���ك لقدرتها عل���ى توفير 
حتليالت مركزة ومتطورة وآنية 
لش���ركات االتصاالت، ويعتبر 
برنام���ج »أوبتيبراي���زر« حال 
ال غن���ى عنه ملعاجلة البيانات 
اخلاصة بأكثر من 45 مش���غال 
حول العالم، مما يوفر حتسنا 
ف���ي اإليرادات يت���راوح بني 5 

و%22.

عملياتنا بشكل أكثر كفاءة، والتي 
بدورها ستمكننا من زيادة هامش 

الربحية بشكل كبير«.
وأك���د ب���ن س���المة أن هذا 
التعاون سيفتح ملجموعة زين 
آفاقا جديدة في مثل هذه النوعية 
التطبيقات، حيث سيمكننا  من 
الوف���اء بتعهداتن���ا  مواصل���ة 
والتزاماتنا أمام عمالئنا، باإلضافة 
إلى أنه سيكرس مزيدا من مواردنا 
في سبيل دعم عملياتنا التجارية 

اجلوهرية.
الرئيس  ق���ال  م���ن ناحيته 
التنفيذي للشؤون التجارية في 
شركة »نيوس���ترينغ« نيفزات 
سيمس���يك: »نحن مسرورون 
بالفعل بهذا التعاون مع مجموعة 
زين، لكونها ستعتمد برنامجنا 

)أوبتيبرايزر(«.
وأضاف قائال: »إن خبراتنا 
في مج���ال التج���وال ونهجنا 
االستشاري جتاه خدمة العمالء 
يعني أن مجموعة زين ستتمكن 
بالتأكيد من إحداث حتسن هائل 

وملحوظ في األرباح«.
من جهته قال الرئيس التنفيذي 

برنام���ج »أوبتيبراي���زر« الذي 
س���يجرى تنفي���ذه عل���ى كل 
ش���بكاتها سيساعدها كثيرا في 
ضبط وحتسني اإليرادات خلدمات 
التجوال، فمن خالل قدرته الفائقة 
على إجراء العديد من العمليات 
التحليلية الدقيقة واآلنية لنشاط 
كل فرد من العمالء وشركاء خدمات 
التجوال، فإنه سيمنحها قدرة غير 
مسبوقة على ضبط اإليرادات، من 
خالل توقعها مستقبال، ومن ثم 

العمل على حتسينها.
التنفيذي في  الرئيس  وقال 
مجموعة زين نبيل بن س���المة 
في تعليقه على هذه االتفاقية: 
»وجدنا في احللول التي تقدمها 
املتمثلة في  شركة نيوسترينغ 
برنامج )أوبتيبرايزر( أنها تقدم 
مزايا كثيرة ونتائج ملموس���ة 
خالل عمليات التحليل، ومن ثم 
فهي س���اعدتنا على بناء خطط 

عمل أكثر واقعية«.
وأضاف بقوله: »ملسنا ارتفاعا 
في جوانب الفاعلية واإلنتاجية، 
فمع اس���تخدام ه���ذا البرنامج 
سيكون لدينا القدرة على إدارة 

نبيل بن سالمة 

لتحسني جودة وأسعار خدمات التجوال

بن سالمة: »زين« تبرم اتفاقية تعاون مع »نيوسترينغ«

 »كامكو«: 1.21 مليار دينار إجمالي الربح التشغيلي 
للقطاع املصرفي في 2011 بنمو 10% عن 2010

قال تقرير صادر عن ش����ركة 
مشاريع الكويت االستثمارية إلدارة 
األصول )كامكو( حول أداء البنوك 
الكويتية املدرجة خالل عامي 2010 
و2011، إن����ه بالنظ����ر إلى ربحية 
الكويتية  البنوك  وإيرادات قطاع 
املدرجة يتبني أن إيرادات الفوائد 
كانت ثابتة خ����الل عام 2011 عند 
مس����توى 1.76 مليار دينار )6.3 
مليارات دوالر(، حيث تعتبر أفضل 
من معدالت النمو الس����الب خالل 
عامي 2009 و2010 حني س����جلت 
انخفاضا نسبته 10% و20% على 

التوالي.
والحظ التقرير أن حالة اجلمود 
في س����وق االئتمان )باس����تثناء 
القروض االستهالكية التي شهدت 
من����وا ملحوظا مدعوم����ة بزيادة 
الرواتب في القطاع العام وتوجه 
السياس����ة االئتمانية للبنوك الى 
قط����اع التجزئة، حي����ث املخاطر 
أقل( وقل����ة الطلب على االئتمان، 
انعكست سلبا على إيرادات القطاع، 
حيث التزال نسبة النمو السنوي 
لالئتمان دون املستوى املطلوب، 
إذ بلغ����ت 4.3% للبنوك الكويتية 

املدرجة خالل عام 2011.
وبالتزامن مع انخفاض كلفة 
التمويل، استطاعت البنوك خالل 
ع����ام 2011 زيادة صاف����ي إيرادات 
الفوائد بنسبة 5% لتصل إلى 1.19 
مليار دينار )4.25 مليارات دوالر( 
وكذلك جنحت في تعزيز اإليرادات 
من غير الفوائد )األتعاب والعموالت 
وإيرادات االس����تثمار والعمالت 
األجنبي����ة( بنس����بة 20% لتصل 

بيان الدخل املجمع للبنوك الكويتية منذ عام 2007 )مليون دينار(
نسبة النمو 07-20072008)مليون دينار كويتي(

نسبة النمو 20082009-08
نسبة النمو 20092010

نسبة النمو 2011*2010-09
2011-10

0.2%1.756)9.9%(1.795)19.8%(14.51.993%2.1722.487إيرادات الفوائد
4.9%1.41.118%4.81.160%30.71.144%8351.092صافي إيرادات الفوائد

19.9%719)0.5%(603)15.2%(607)16.3%(854715إيرادات من غير الفوائد
10.3%1.953)0.1%(1.803)4.4%(7.61.805%1.7551.888صافي اإليرادات التشغيلية

10.4%1.31.206%1.107)12.1%(1.093)0.1%(1.2451.244إجمالي الربح التشغيلي قبل املخصصات
26%)645()31.4%()509()15.7%()740(701%)879()110(إجمالي املخصصات

)1.7%(62565%15575%356)70.1%(1.035310صافي الربح
املصدر: بحوث كامكو والبيانات املالية للبنوك املدرجة.

* أرقام عام 2011 ال تتضمن البيانات املالية لبنك الكويت الدولي وبالتالي مت تعديل نسب النمو خالل عام 2011 مقارنة مع عام 2010.

البن����وك ديونا قدمي����ة وأضافت 
ديونا جديدة إل����ى قائمة الديون 
غير املنتظمة، والنتيجة الطبيعية 
الرتفاع املخصصات كانت انخفاض 
إجمالي صافي األرباح خالل عام 
2011 بنسبة 1.7% لتسجل 565.5 

مليون دينار )2 مليار دوالر(.
وبالتزام���ن م���ع انخفاض 
 )NPLs( القروض غير املنتظمة
من 3 مليارات دينار نهاية عام 
2009 إلى 2.49 مليار دينار و1.93 
مليار دين���ار نهاية عامي 2010 
و2011 على التوالي )باس���تثناء 
العائدة  املنتظمة  القروض غير 
لبنك الكوي���ت الدولي الذي لم 
يعلن حتى تاريخ إعداد التقرير 
عن البيانات املالية املفصلة لعام 
2011(، حتس���نت نسبة تغطية 
القروض غير املنتظمة من %68 
نهاية عام 2010 إلى 84% نهاية عام 
2011 وبالرغم من بقاء احتياطي 
املخصصات عند نفس املستوى 

أو ما يعادل 1.62 مليار دينار.

ربحية القطاع وللسنة الرابعة على 
التوالي حيث ارتفعت املخصصات 
خالل عام 2011 بنسبة 26% لتصل 
إلى 645 مليون دينار )2.3 مليار 
دوالر( وبالتال����ي بلغ����ت القيمة 
اإلجمالية للمخصصات احملتجزة 
منذ عام 2008 حوالي 2.77 مليار 
دينار )9.9 مليارات دوالر( وهو 
رقم كبير مقارنة بأرباح وإيرادات 
القطاع حيث شكلت املخصصات 
حوالي 37% م����ن إجمالي إيرادات 
القطاع خالل الفترة )2011-2008( 
و60% من إجمالي أرباح التشغيل 
خالل الفترة نفسها والبالغة 4.7 

مليارات دينار.
وقد جاء هذا االرتفاع امللحوظ في 
املخصصات خالل عام 2011 بالتزامن 
مع بقاء الق����روض غير املنتظمة 
عند مستويات مرتفعة بلغت 1.93 
مليار دينار )6.9 مليارات دوالر( 
وبالرغم م����ن انخفاضها عن عام 
2010 حني بلغت 2.37 مليار دينار 
)8.5 مليارات دوالر( حيث شطبت 

إلى 719 مليون دينار )2.6 مليار 
دوالر( بعد ثالث سنوات متتالية 
من االنخفاض بسبب تراجع حجم 
األعمال وخس����ائر أسواق األسهم 
والتذبذب في أسعار صرف العمالت 
ارتفع صافي  األجنبية، وبالتالي 
اإليرادات التشغيلية للقطاع )صافي 
إيرادات الفوائد وإيرادات من غير 
الفوائد( بنس����بة 10% لتصل إلى 
1.95 مليار دينار )7 مليارات دوالر( 
وهو رقم قياسي جديد لم يحققه 

القطاع من قبل.

المخصصات وأرباح التشغيل

متكنت البنوك الكويتية خالل 
عام 2011 من احلفاظ على مستويات 
مقبولة من النمو في أرباح التشغيل 
قبل خصم املخصصات حيث بلغ 
التشغيلي للقطاع  الربح  إجمالي 
حوالي 1.21 مليار دينار وبنسبة 
منو بلغت 10% مقارنة مع عام 2010، 
والتزال املخصصات احملجوزة مقابل 
القروض غير املنتظمة تضغط على 

آلخر أخبار االقتصاد احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Business
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6183.2االقتصادية

0.72%
-44.7

املؤشر السعري

بتغير قدره

»العدل« تخطر »البورصة« بإيقاف مزاد بيع 384 مليونًا من أسهم »أريبكو القابضة«
علمت »األنباء« من مصادر ان إدارة السوق تلقت أمس إخطارا من وزارة العدل إليقاف املزاد على بيع 384 
مليون سهم من أسهم شركة أريبكو القابضة بسبب تقدم أحد املدينني باستشكال قانوني. وذكرت انه سيتم 
حتديد موعد الحق إلمتام املزاد بعد انتهاء اخلالفات القانونية، الفتة الى ان يوم أمس )األربعاء( وهو اليوم 
الثاني للمزاد اخلاص ببيع كميات مختلفة من أسهم شركتي اخلليجية الدولية لالستثمار وخدمات الدفع العاملية، 
لم يتقدم أحد لشراء الكميات املطروحة. وقالت ان اليوم )اخلميس( هو األخير لعقد املزاد لبيع هذه األسهم.
شريف حمدي  ٭


