اقتصاد

اخلميس  22من شعبان  1438هـ 18 /من مايو  - 2017السنة احلادية عشرة  -العدد 2942

Thursday 18th May 2017 - 11 th year - Issue No.2942

شدد على ضرورة املضي في تنظيم سوق العقار والقضاء على معوقات تداوالته

الرشيدي :شكلنا جلنة ملتابعة كل ما يستجد
في الساحة العقارية احمللية
أك���د ال��وك��ي��ل امل��س��اع��د ل��ش��ؤون
الرقابة والتفتيش وحماية املستهلك
في وزارة التجارة الكويتية عيد
الرشيدي سعي الوزارة للعمل على
تنظيم ال��س��وق ال��ع��ق��اري ومنحه
مزيدا من الشفافية والقضاء على ما
يشوبه من معوقات تعرقل حركة
تداوالته.
وأض����اف ال��رش��ي��دي ف��ي كلمة
له خ�لال افتتاح (ملتقى الكويت
العقاري األول) الذي ينظمه احتاد
العقاريني الكويتيني امس األربعاء
مبقر غرفة جتارة وصناعة الكويت
أن (التجارة) تقوم بخطوات جادة
متتالية في هذا الشأن إليجاد حلول
جذرية لتلك األمور.
وأوض���ح أن (ال��ت��ج��ارة) تتابع
ع��ن كثب ك��ل م��ا يتعلق بعمليات
تسويق العقار اخلارجي وتراقب
جميع املعارض العقارية التي يتم
تنظيمها من خ�لال تواجد ممثلني
عنها في كل معرض يكون لهم صفة
الضبطية القضائية.
وبني أن هذه اخلطوة تأتي للتأكد
من صحة البيانات التي يتم عرضها

باملشاريع ومقارنتها باملستندات
امل��ق��دم��ة ل��ل��وزارة عند استخراج
تصاريح املشاركات في املعارض.
وذك��ر أن اللجنة العقارية التي
شكلتها ال����وزارة أخ��ي��را لها دور
هام في مناقشة كل ما يستجد في
الساحة العقارية احمللية واخلروج
بقرارات تنظم عمل السوق العقاري
وتسهم في إيجاد حلول جذرية لكل
ما يعانيه.
م���ن ج��ه��ت��ه ق���ال ع��ض��و احت���اد
العقاريني الكويتيني عبداللطيف
العبدالرزاق في كلمة مماثلة إن
قانون الرهن العقاري من شأنه
ال��ق��ض��اء على األزم���ة اإلسكانية
التي متر بها البالد خصوصا في
ظل ارتفاع أع��داد طلبات الرعاية
اإلسكانية لنحو  120ألف طلب.
وتوقع العبدالرزاق أن يسهم
قانون الرهن العقاري في تقدمي
خ����ي����ارات الص���ح���اب ال��ط��ل��ب��ات
االسكانية الراغبني في احلصول
على ح��ق الرعاية السكنية دون
احلاجة النتظار دور طلبهم.
وأوضح أن املالءة املالية للبنوك

عيد الرشيدي

احمللية متكنها من توفير السيولة
ال�لازم��ة ل��ل��س��وق ال��ع��ق��اري عند
تطبيق ال��ق��ان��ون خصوصا وأن
تطبيقه سيسهم في تنشيط السوق
العقاري مبا ينعكس إيجابيا على
االقتصاد احمللي.
وق���ال إن م��ن ايجابيات نظام
ال��ره��ن ال��ع��ق��اري حت��ول امل��واط��ن

م��ن ت��أج��ي��ر ال��س��ك��ن اخل���اص إل��ى
التملك كما يساعده على االدخ��ار
واالستثمار بنفس الوقت ويسهم
في تغيير منطه االستهالكي.
وأض�����اف أن ق���ان���ون ال��ره��ن
ال��ع��ق��اري سيخلق منافسة بني
ال��ب��ن��وك ويشجع على ترخيص
وإنشاء شركات التمويل العقاري

«احملللني املاليني» تعقد ورشة
عمل في غرفة جتارة الكويت
عقدت جمعية احملللني املاليني املعتمدين في
الكويت ،اجلمعية احمللية ملعهد احملللني املاليني
املعتمدين املمثلة خل��ب��راء االستثمار ،ومديري
احملافظ االستثمارية ،واحملللني املاليني واستشاريي
االستثمار العاملني في الكويت ورشة عمل تفاعلية
ملركز دراسات االستثمار التابع ملؤسسة االستثمار
في غرفة جتارة الكويت .وقام السيد ستيف واالس،
مدير الشراكات املؤسسية في أوروب���ا والشرق
األوسط وأفريقيا ملعهد احملللني املاليني املعتمدين،

عرضا يركز على اتخاذ ال��ق��رارات األخالقية في
النهج االستشارى االستثماري من خ�لال وضع
مصالح العمالء أوال وممارسات اإلدارة احلكيمة.
وق��ال مجبل القطان ،رئيس جمعية احملللني
املاليني املعتمدين في الكويت“ :إن ورش العمل
األخالقية هذه جزء ال يتجزأ من مهمة معهد احملللني
املاليني املعتمدين لقيادة مهنة االستثمار عامليا من
خ�لال الترويج ألعلى معايير األخ�لاق والتعليم
والتميز املهني لصالح املجتمع“ .

وفد احتاد الصناعات الكويتية يزور
املركز الرئيسي ملصانع اليابان

جانب من زيارة وفد احتاد الصناعات الكويتية ملصانع اليابان في والية اوساكا

زار وف������د م����ن احت����اد
الصناعات الكويتية املركز
الرئيسي ملصانع اليابان في
والي��ة اوس��اك��ا لالطالع على
اخلبرات اليابانية في مجال
املنشآت الصناعية الصغيرة
واملتوسطة.
وق��ال��ت امل���دي���رة العامة
ل�لاحت��اد ه��دى البقشي امس
االربعاء ان برنامج الزيارة
يهدف ال��ى االط�لاع عن كثب
على التجربة االولية لشركات
املصانع اليابانية وعالقاتها
م��ع امل��ش��روع��ات الصغيرة
واملتوسطة.
وينظم االحت���اد برنامج
ال��زي��ارة ال��ى ال��ي��اب��ان ال��ذي
يستمر عشرة ايام بالتعاون
مع الصندوق الوطني لرعاية
وتنمية املشروعات الصغيرة

واملتوسطة في دولة الكويت.
وتضم والية اوساكا أكثر
من  41ألف مصنع وهو العدد
االك��ب��ر م��ن املصانع مقارنة
ببقية واليات اليابان.
وت��ض��م��ن ج����دول اع��م��ال
الوفد زيارة منشأة (موبيو)
ال��ص��ن��اع��ي��ة ال��ت��ي اسستها
احل���ك���وم���ة ال��ي��اب��ان��ي��ة في
ع��ام  2009ب��غ��رض حتفيز
االب������داع������ات ال��ص��ن��اع��ي��ة
والشراكات بني املشروعات
ال���ص���ن���اع���ي���ة ال��ص��غ��ي��رة
ومتوسطة احلجم.
وزودت منشآت (موبيو)
بأكبر قاعة عرض دائمة في
ال��ي��اب��ان ل��ع��رض التقنيات
وامل���ن���ت���ج���ات ال��ص��ن��اع��ي��ة
املتميزة والتي تستقبل 27
أل���ف زائ���ر س��ن��وي��ا .وتضم

م��ن��ش��آت (م���وب���ي���و) ك��ذل��ك
(م��ت��ح��ف حت���دي واب���داع���ات
املشروعات) الذي يرصد منو
املشروعات اليابانية من مقر
نشأتها في القرى اليابانية
وحتى وصولها الى املنصات
العاملية.
وان��ط��ل��ق��ت ال��ك��ث��ي��ر من
الشركات اليابانية العمالقة
م��ن والي����ة (اوس���اك���ا) بعد
ان ب���دأت كشركات صغيرة
مثل (باناسونيك) وشركة
(ايتوشو) التجارية.
وزار ال��وف��د الكويتي في
وق��ت سابق مدينة (توياتا)
وس��ط اليابان حيث اطلعوا
على عمليات تصنيع مختلف
س���ي���ارات )ت���وي���وت���ا( وف��ق
طلبات ال��زب��ائ��ن وبتقنيات
آلية عالية.

تلقت عرض مبادلة من جي.إف.إتش بـ 31مليون دوالر

موديز تؤكد تصنيف الكويتية لالستثمار
عند « »Ba2بنظرة مُستقرة

أك��دت وكالة موديز للتصنيف االئتماني
تصنيف الشركة الكويتية لالستثمار ،عند
“ ”Ba2على امل���دى ال��ط��وي��ل ،وه��و نفس
التقييم منذ نوفمبر  ،2014مع اإلبقاء على
النظرة املستقبلية امل ُستقرة.
وب��ح��س��ب إف��ص��اح ال��ش��رك��ة للبورصة
الكويتية ،ام���س األرب���ع���اء ،ف��إن التقييم
يعكس الوضع االئتماني األساسي للشركة
وربحيتها ،إلى جانب قدرتها باحلصول على
متويل منخفض التكلفة وانخفاض نسبة
الدين إلى حقوق امللكية.
وتابعت الشركة في البيان ،بأن الهيئة
العامة لالستثمار ستواصل دعمها للشركة
ط���وال ف��ت��رة إجن���از عملية ت��خ��ارج��ه��ا من

الكويتية لالستثمار.
يُشار إلى أن الوكالة حافظت على تصنيفها
للشركة عند “ ”Ba2في نوفمبر املاضي ،مع
تغيير النظرة املستقبلية من “سلبية” إلى
“مُستقرة”.
وكانت أرباح الشركة قفزت في الربع األول
من العام اجل��اري بنسبة  ،455.6%لتصل
إلى  4.75مليون دينار ،مقارنة بأرباح الربع
األول من العام املاضي والبالغة نحو 854.95
ألف دينار .يُذكر أن الهيئة العامة لالستثمار
أكدت في  8مايو اجلاري ،رغبتها في تأجيل
عملية بيع كامل أسهمها في الشركة ،إلى
وقت مناسب آخ��ر ،حيث تبلغ حصتها نحو
 76.19%من أسهم الشركة.

جانب من الورشة

انضمام  3أسهم
كويتية إلى مؤشر
مورجان ستانلي
ومغادرة واحدة
انضمت  3أسهم كويتية وهي هيومن
سوفت القابضة ،ومجموعة االمتياز
االستثمارية ،وبنك الكويت الدولي ،إلى
مؤشر الشركات ذات القيمة السوقية
الصغيرة ،وذلك وفقا ً للمراجعة النصف
سنوية ملؤشر إم إس سي آي لألسواق
الناشئة“ ،مورجان ستانلي سابقا ً”.
وبحسب بيانات امل��ؤش��ر ،فسيتم
تطبيق التعديالت على آليات املؤشر
بدءا ً من األول من يونيو املقبل ،موضحا ً
أنه مت حذف شركة االتصاالت الكويتية
( .)VIVAومن أهم شروط االنضمام
لذلك املؤشر هي نسبة التداول احلر،
وقدرة املستثمرين األجانب على الشراء
بتلك األسهم ،وحجم وقيمة التداوالت،
واألداء املالي للشركة.
ُي��ش��ار إل���ى أن ال��ش��رك��ات ال��ت��ي مت
إضافتها حققت نتائج إيجابية على
مستوى الربع األول من العام اجلاري،
حيث ارتفعت أرب���اح هيومن سوفت
بنسبة  ،% 15.2لتصل إل��ى 7.14
مليون دينار .وقفزت أرب��اح االمتياز
 ،% 357.4وارتفعت أرباح الدولي 13
 ،%لتصل إلى  7.6مليون دينار.

سهم بنك برقان
يرتفع 1.5باملئة
ألعلى مستوياته في
 15شهر ًا
ارتفع سهم بنك برقان (،)BURG
امل�����درج ب��ب��ورص��ة ال��ك��وي��ت ،ألع��ل��ى
مستوى في  15شهرا ً ،حتديدا ً منذ مطلع
فبراير  .2016وبحلول الساعة 12:05
بتوقيت الكويت ،سجل سهم برقان منوا ً
نسبته  ،1.49%عند سعر  340فلسا ً.
وحقق السهم في تلك األثناء سيولة
قدرها  205.29ألف دينار ،بتداول نحو
 613.82ألف سهم ،بتنفيذ  18صفقة.
وج����اءت ح��رك��ة ال��س��ه��م متوافقة
م��ع أداء م��ؤش��رات البورصة ف��ي ذلك
التوقيت؛ حيث ارتفع السعري ،0.02%
كما صعد الوزني وكويت  15بنسبة
 0.38%و 0.93%على التوالي.
وك��ان��ت أرب���اح البنك ارتفعت في
الربع األول من العام اجلاري ،24.6%
لتصل إلى  17.81مليون دينار ،مقارنة
بربح بلغ  14.29مليون دينار للربع
األول من العام املاضي.

وتخفيف الضغط على البنوك
احمللية مم��ا يساعد على توفير
فرص عمل وحتريك عجلة االقتصاد
وتنشيط السوق العقاري وزيادة
حجم الطلب على مواد البناء.
وأفاد بأن هذا القانون من شأنه
تقليص حجم الطلب وزيادة حجم
العرض للسكن اخلاص مما يؤدي
الى انخفاض األسعار ومعها نسب
الفائدة املنخفضة التي تأخذها
شركات التمويل العقاري والبنوك.
وحول (ملتقى الكويت العقاري
األول) ذك���ر ال��ع��ب��دال��رزاق أن��ه
يستهدف حث املعنيني على إقرار
قانون الرهن العقاري واملسؤولني
في بنك الكويت املركزي للمضي
ق��دم��ا نحو تطبيق ن��ظ��ام الرهن
ال��ع��ق��اري وف���ق آل��ي��ات وش���روط
وض��واب��ط تقلل املخاطر م��ن هذا
النظام.
وأش����ار إل���ى أن امللتقى ال��ذي
يستمر يوما واحدا يناقش ما شهده
السوق العقاري أخيرا من عمليات
إع��ادت ط��رح املجمعات التجارية
واالس��واق التي مت االستثمار بها

بنظام (ب��ي.او.ت��ي) وأنتهت مدة
استثمارها .ولفت إلى أن احلكومة
أق��دم��ت على ط��رح تلك املجمعات
واألسواق من جديد عبر مناقصات
دون النظر إلى تداعيات هذا الطرح
وآث����اره على أداء تلك األس���واق
واملستأجرين بها.
وب��ي�ن أن����ه ك����ان للمستثمر
اجلديد احلرية املطلقة في حتديد
قيم االي��ج��ار دون حت��دي��د لنسب
الزيادة من قبل اجلهات احلكومية
املعنية بإعادة الطرح حتى يتم من
خاللها حماية املؤجرين واملستهلك
في الوقت نفسه ما جعل اغلبية
املستثمرين اجلدد يسعون إلى رفع
قيم االيجار بنسبة  100في املئة.
وأوض����ح أن ه���ذا األم����ر أض��ر
بأصحاب املكاتب واحملال وأدى إلى
تضخم األس��ع��ار واخل��دم��ات التي
توفرها تلك ال��وح��دات واخ�لاءات
لغير القادرين على دفع االيجارات
اجلديدة وتصفية االعمال فيما جلأ
البعض ال��ى احملاكم التي حكمت
بدورها للبعض بتخفيض اإليجار
اجلديد بنسب متفاوتة.
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«التجاري» يحقق
 795ألف دينار أرباحا
صافية بالربع األول
اعلن البنك التجاري الكويتي أمس االربعاء حتقيقه
 795الف دينار كويتي ارباحا صافية خالل الربع االول
من  2017بربحية 5ر 0فلس للسهم ال��واح��د مقارنة
بصافي رب��ح بلغ 76ر 7مليون دينار (5ر 25مليون
دوالر) خالل الفترة ذاتها من .2016
وقال البنك في بيان له على املوقع االلكتروني لبورصة
الكويت ان اجمالي حقوق املساهمني بلغ  594مليون
دينار (95ر 1مليار دوالر) بنهاية مارس املاضي مقارنة
بحقوق بلغت 4ر 558مليون دينار (8ر 1مليار دوالر)
للفترة ذاتها من .2016
وذك��ر ان اجمالي املوجودات بلغ حوالي 2ر 3مليار
دينار (نحو  14مليار دوالر) في حني بلغت املطلوبات
65ر 3مليار دينار ( 12مليار دوالر) في الربع االول من
 2017مقارنة مبطلوبات بلغت 58ر 3مليار دينار (7ر11
مليار دوالر) لنفس الفترة من .2016
يذكر ان (التجاري) تأسس ع��ام  1960وأدرج في
بورصة الكويت عام  1984براسمال مدفوع بلغ 164
مليون دينار ( 539دوالر امريكي) ويقوم بكافة األعمال
املصرفية.

منظمة دولية متنح ناقالت
النفط الكويتية جائزة
أفضل منظومة بحرية
أعلنت شركة ن��اق�لات النفط ف��وزه��ا بجائزة أفضل
منظومة بحرية من منظمة (شيبتك البحرية الدولية)
نظير خطتها لرفع مستوى أسطولها ومواكبة التطورات
والتحديات االقتصادية عبر تقدمي خدمات مميزة ترتقي
باسم الكويت.
وقالت الشركة في بيان صحافي امس األربعاء انها نالت
هذه اجلائزة خالل املؤمتر الدولي وحفل اجلوائز البحرية
الثامن الذي اقيم في إمارة دبي مساء أمس الثالثاء.
واوض��ح��ت ان اجل��ائ��زة ت��ع��زز مكانة (ن��اق�لات النفط
الكويتية) بني الشركات العاملية املتخصصة في مجال النقل
البحري كناقل وطني ذي سمعة طيبة وقادر على مواجهة
حتديات سوق النقل الراهنة.
واك��دت عملها على تطوير العمالة الوطنية وتدريبها
وفق برنامج معد يهدف الى الوصول الى اعلى مستويات
املهارة جلميع العاملني مشيرة الى ان لهذا االجناز وغيره
من اجلوائز العاملية التي حصدتها الشركة أثرا طيبا على
جميع العاملني وحتفيزهم لبذل املزيد من العطاء.

