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اخت������ارت 
جلوبال فاينانس 
بنك  العاملي���ة 
الكويت الوطني 
أحدث  ضم���ن 
قائمة ألكثر 50 
أمانا على  بنكا 
العالم  مستوى 
لعام 2009 وذلك 
للم���رة الثانية 
خ���ال نف���س 
حيث  الع���ام، 

تقدم إلى املرتبة 38 بعد أن قفز ست مراتب عن 
موقعه في القائمة السابقة ومتقدما على بنوك 
عاملية كبرى مثل بنك جي بي مورغان وبنك يو 
بي إس وسوسيتيه جنرال وويلز فارغو وكريديه 
س���ويس، هذا ويعد بنك الكويت الوطني البنك 
العربي الوحيد الذي جاء اس���مه ضمن القائمة 

العاملية ملرتني متتاليتني خال العام نفسه.
وقالت جلوبال فاينانس ان االستقرار واألمان 
مازاال على رأس قائمة األولويات حاليا في عالم 
املال واألعمال وأول اهتمامات املستثمرين حول 
العالم، وم���ن هنا تأتي أهمية هذه القائمة التي 
تضم أكثر البنوك اآلمنة في العالم والتي خلت من 

عديد من األسماء الكبيرة في عالم املصارف.
وأوضحت جلوبال فاينانس أن العامني األخيرين 

كان���ا مليئ���ني 
ت  لتقلب������ا با
لوكاالت التصنيف 
التي  والبن����وك 
على  تعم��������ل 
لذلك  تصنيفها، 
ف����إن الكثير من 
ين  ملس����تثمر ا
والعم����اء حول 
أصبحوا  العالم 
ينظ����رون إل����ى 
اجلدارة االئتمانية 
والتصنيفات طويلة املدى للبنوك كمعيار أساسي 
ومقياس حقيقي ملستوى أمان البنوك التي يتعاملون 

معها.
وأضافت أنه من الافت في القائمة اجلديدة أن 
بنوكا إقليمية مثل بنك الكويت الوطني جاءت 
في مرتبة متقدمة قبل أس���ماء عاملي����ة كبرى 
مثل جي بي مورغان وكريديه سوي�����س ويو 

بي إس.
هذا ويتم اختيار قائمة البنوك اخلمسني األكثر 
أمانا في العالم بناء عل���ى مقارنة للتصنيفات 
االئتمانية طويلة املدى للبنوك وكذلك إجمالي 
أصول أكبر 500 بنك في العالم من قبل وكاالت 
التصنيف العاملية موديز وفيتش وس���تاندارد 

آند بورز.
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هاشمي: العاصمة وشرق بحاجة إلعادة تخطيط
لمواكبة التطور العمراني العالمي

وأشار هاشمي إلى التراجع 
الش����ديد ف����ي الطل����ب عل����ى 
االس����تئجار، السيما املجمعات 
التجارية احلديثة، فعلى الرغم 
من متيزها بقربها من األسواق فإن 
شح السيولة والركود كان لهما 
األثر الكبير في استمرار تراجع 
الطلب على املجمعات التجارية. 
وأملح الى أن منطقتي العاصمة 
وشرق بحاجة الى اعادة تخطيط 
عمراني لرفع العشوائية منهما، 
السيما ان تأسيس هوية جيدة 
تعكس حجم التطور والنهوض 
العمراني للدولة يتم من خال 
بناء وانشاء املجمعات التجارية 
واالستثمارية املواكبة للتصميم 
العاملي للعواصم العاملية. وأكد 
هاشمي أن هناك آماال وطموحات 
للمجتمع في نواب مجلس األمة 
أن يلبوا نداء االصاح والتغيير 
وتطبيق القوانني، وأن ينظروا 
ال����ى الكويت نظرة ش����مولية 
تغطيها املصلحة العامة واعادة 
االدارية  تطوي����ر املؤسس����ات 

واجناز املشاريع اجلديدة.

وأكد انه من���ذ صدور القانون 
حدث ركود في السوق العقاري 
بينما ركزت أجواء األسواق على 
ضرورة تعدي���ل قانون أماك 
الدول���ة وتخصيص األراضي 
للمش���اريع حتى تت���م إعادة 
التوازن إلى االقتصاد بش���كل 
عام، السيما أن الركود احلالي 
في قطاعات البناء واالنش���اء 
واالعمار قد ينعكس مستقبا 

على قطاعات أخرى.

 دعا رئي���س مجلس إدارة 
العق���اري  املباركي���ة  مرك���ز 
عبداهلل هاش���مي إلى ضرورة 
التي  التش���ريعات  معاجل���ة 
صدرت بصورة عاجلة والتي 
انعكست على السوق العقاري 
بشكل سلبي ونتج عنها ركود 
شديد في القطاعات كافة. وقال 
هاش���مي في بيان صحافي إن 
التراجع املوج���ود في القطاع 
العقاري يرجع لعدة أس���باب، 
أبرزها »انعدام الثقة« ثم »عدم 
تعديل قانوني 8 و9« لعام 2008 
اللذين س���اهما بنصيب كبير 
في الركود. ولفت هاشمي إلى 
أن هناك طموحات وآماال لدى 
املجتمع الكويتي تتعلق بإصاح 
وتطوير التنمية والتشريعات 
لتحقيق أفضل معدالت النهضة 
االقتصادي���ة للكوي���ت على 
مس���توياتها كافة، مشيرا إلى 
أن من أبرز هذه الطموحات أن 
تتم اعادة النظ���ر في قانوني 
8 و9 لسنة 2008 باعتبارهما 
العقار.   األداة احملركة لنشاط 

عبداهلل هاشمي

السوق بدأ يتلمس نهاية ألزمة العقار ويبقى التشجيع الحكومي

»كولد ويل بانكر«: قدرات الكويت تمكنها من تخطي األزمة
استمرت عمليات هروب رؤوس 
أموال القطاع اخلاص لاستثمار 
في اخل����ارج، حيث كانت األموال 
واإلدارة كويتية ولألسف األرض 

غير كويتية.
وأش����ار التقرير إلى أنه على 
الرغم من األزمة املالية احلالية إال 
أن هناك دوال حافظت على النمو، 
أما هنا ف����ي الكويت فهناك جزء 
كبير من األعمال متوقف بسبب 
انعدام الرؤية الواضحة، حيث ان 
كثيرا من الشركات تأملت خيرا في 
رغبة صاحب السمو أمير الباد 
إلى مركز  الكويت  بشأن حتويل 
مالي ومت بالفعل تأسيس شركات 
وضخ أموال ولكن لألسف فهناك 

من يسير عكس تلك الرغبة.

القطاع الخاص

ودع����ا التقري����ر األس����بوعي 
ل� »كول����د ويل بانك����ر« اجلهات 
احلكومية بضرورة زيادة اإلنفاق 
على املشاريع احلكومية، خاصة 
في ظل الوضع احلالي للس����وق، 
حيث سيس����اهم هذا الصرف في 
استمرار احلركة في مختلف مجاالت 
القطاع اخلاص، وأن يخرج قانون 
االستقرار املالي إلى النور وحيز 
التنفيذ في أقرب وقت وأن يلقي 
مبميزاته على قطاعي االستثمار 
الذي س����ينعكس  والعقار، األمر 
إيجابا عل����ى أداء البن����وك التي 
ستستطيع وقتها مزاولة أنشطتها، 
ومن ث����م تعود العجلة من جديد 

فيما يخص تنفيذ املشاريع.
وأكد التقرير أنها حلقة متصلة 
والبد على احلكومة أن تتخذ القرار 
فيها في أقرب وقت حتى تتفادى 
اخلسائر التي يتعرض لها القطاع 
اخلاص يوميا مع تأخر البت في هذا 
الشأن، السيما وأن نسبة 40% من 
مشاريع القطاع اخلاص العقارية 
والتنموية مت إيقافها أو تأجيلها 
ألجل غير مسمى، في حني ارتأت 
بعض الشركات إلغاء مشاريعها، 
خاصة تلك التي كان لديها فرصة 
لإللغاء كون املشاريع مازالت في 
مراحلها األول����ى، األمر الذي أثر 
وبشكل كبير على نشاطي العقار 

واملقاوالت في الباد.

كويتية ونفذت ب����رؤوس أموال 
كويتي����ة، حيث س����يظل القطاع 
اخلاص يبحث عن فرص استثمارية 
مواتي����ه له في ظ����ل ندرتها هنا 

بالكويت.

مركز مالي

وعلق التقرير على فكرة حتويل 
الكويت إل����ى مركز مالي وكيفية 
تطبيقها من دون األس����س التي 
يرتكز عليها هذا املركز، السيما ان 
الباد في حاجة إلى تطوير للبنية 
التحتية س����واء طرقا او كهرباء 
او مواقف او عمل خطط مرورية 
العاصمة  ازدح����ام  للقضاء على 
او تقدمي تسهيات للمستثمرين 
احملليني قبل املس����تثمر األجنبي 
وفت����ح الباد للزوار وتش����جيع 
التطوير، وأكد أن كل هذه اخلطوات 
لن تتم من دون إعداد رؤية متكاملة 
للحكومة يتم توضيحها للقطاع 
اخلاص الذي سيقوم بدوره باعداد 
التي تتناس����ب مع تلك  اخلطط 

الرؤية.
وبنينّ التقرير أن هناك العديد من 
املبادرات التي سبق للقطاع اخلاص 
أن تقدم بها لتحويل الكويت إلى 
مركز مال����ي ولكنه����ا اصطدمت 
بالبيروقراطية واإلحباط املوجود 
بني أروقة اجلهات احلكومية، لذلك 

حيث يكف����ي خروج مث����ل هذه 
املشاريع إلى حيز التنفيذ إلخراج 
شركات العقار واملقاوالت وغيرها 
من الشركات من األزمة التي متر بها 
اآلن، السيما ما توفره تلك املشاريع 

من حجم عمل ضخم.

المشاريع التنموية

د التقرير بعض املشاريع  وعدنّ
التنموية الكبرى املتأخرة والتي 
تتمث����ل ف����ي محط����ات للكهرباء 
وأخرى للصرف الصحي وجسور 
ومستشفيات ومش����روع مدينة 
احلري����ر واملنطق����ة اجلمركي����ة 
الشمالية ومدينتي جابر وصباح 
األحمد وغيرها من املشاريع التي 
تكمن مش����كلة طرحها في انعدام 
القرار احلكومي، على الرغم من أن 
حجم اإلنفاق في اخلطة اخلماسية 
للحكومة يقدر بحوالي 50 مليار 
الفرص  العديد من  دينار وهناك 
املتاح����ة للقطاع اخلاص من هذه 

اخلطة.
وأك����د التقرير أن الش����ركات 
الكويتية العقارية رائدة في تنفيذ 
التنموية والدليل على  املشاريع 
ذلك أن اجنح املشاريع الضخمة 
الت����ي نفذت على مس����توى دول 
اخلليج سواء في دبي أو البحرين 
والسعودية أغلبها تعود لشركات 

قس����ائم، إلى جانب دخول شركة 
متخصصة ف����ي متويل العقارات 
الصناعي����ة ف����ي الس����وق، األمر 
الذي س����اهم في تنشيط حركة 
التداول ووفر السيولة لكثير من 
املس����تثمرين الراغبني في شراء 

العقارات الصناعية.
وتناول التقرير وضع العقارات 
التجارية الذي لم تتحسن الظروف 
احمليطة به، الس����يما مع وجود 
كم كبير من املس����احات اإلدارية 
املطروح����ة للتأجي����ر ف����ي قلب 
العاصمة وتراجع القيمة اإليجارية 
بنسب بلغت 50% مقارنة مع القيم 
التي كانت تؤجر بها األبراج قبل 

سنوات.
فيما أشار التقرير إلى أن وضع 
السوق العقاري اليوم أفضل بكثير 
من وضعه في ذروة األزمة، حيث 
بدأ املتعاملون في السوق يتلمسون 
نهاية لتداعي����ات األزمة ولكن ما 
يعوق ذلك أن هناك ضعفا في قدرة 
املؤسسات احلكومية على تنفيذ 
املشاريع التنموية الكبرى بسبب 
الدورة  البيروقراطية وإجراءات 
العقيمة لدى مختلف  املستندية 
اجلهات احلكومية، فنجد أن الكويت 
لديها الكثير من املشاريع الكبرى 
الطاولة منذ عام  املطروحة على 
2003 ولكن أين القرار لتنفيذها، 

قال التقرير األسبوعي لشركة 
»كول����د ويل بانك����ر العاملية« ان 
الكويت بقدراتها املالية والبشرية 
وخب����رات قطاعها اخلاص قادرة 
على تخطي املعوقات التي خلفتها 
األزمة، وهذا ما بدأ السوق بالفعل 
يتلمسه منذ بداية الشهر اجلاري، 
حيث بدأت أغلب القطاعات العقارية 
تشهد حتركا وإن كان محدودا على 
مس����توى طلبات الش����راء سواء 
للعقارات السكنية واالستثمارية 

والصناعية.
وعدد التقرير املناطق التي بدأت 
تعود بها حركة التداوالت العقارية 
الس����كن  والتي تتمثل في قطاع 
اخلاص باملناطق اخلارجية مثال 
القرين واملهبولة واملنقف  شرق 
وجنوب السرة، حيث شهدت تلك 
املناطق ارتفاعا طفيفا على مستوى 
األسعار وحتركا ملحوظا في طلبات 
الشراء، السيما عقب عودة البنوك 
اإلسامية خاصة »بيت التمويل« 
الس����كنية،  العقارات  إلى متويل 
األمر الذي كان ل����ه أثر كبير في 
عودة التداوالت على هذا القطاع 
الذي كان ميثل أكثر من 50% من 
إجمالي التداوالت العقارية لعشرات 

السنوات في السابق.

العقارات االستثمارية

وعل����ى مس����توى العق����ارات 
االس����تثمارية جن����د أن احلركة 
عادت من جديد في مناطق حولي 
والساملية والفروانية وهي املناطق 
التي عادة ما يفضل املستثمر شراء 
البنايات االستثمارية بها كونها 
تلقى أعلى إقبال للسكن من قبل 
الوافدين، حيث اس����تعاد العقار 
االستثماري في تلك املناطق نحو 
90% من قيمت����ه، وجند أن هناك 
صفقات متت مؤخرا في الشوارع 
املناطق بسعر  الداخلية من تلك 
متر تراوح بني 700 و800 دينار، 
وهو معدل قريب مما كانت عليه 
األسعار قبل األزمة، والتي كانت 

تتراوح بني 750 و900 دينار.
العقارات  أما عل����ى صعي����د 
الصناعي����ة فنجد ع����دة عوامل 
س����اعدت في تخطي األزمة أهمها 
ندرة املعروض في هذا القطاع من 

في باقة من 3 مزايا وجوائز

»األهلي« يعلن الفائزين بسحوبات العرض الصيفي
عند استخدام البطاقة االئتمانية 
طوال فترة العرض سواء أكان 
ذلك في عمليات الدفع بالبطاقة 

أو السحب النقدي.
وكان الفائزون بهذا السحب 
هم فورست آالن ماكال، وميق 
عثمان وصال أحمد عثماني، وهم 
من عماء املقر الرئيسي للبنك، 
إضافة إلى أميتابا ماكوبادايا من 
فرع صباح وعبدالوهاب أحمد 
النقيب من مجم���ع الوزارات، 
ومحمد صالح مصطفى منصور 
من فرع الفحيحيل. وجميعهم 
فازوا بجائزة األهلي واإلمارات 
)75.000( ميل جوي. أما منذر 
أحمد صالح م���ن املنصورية 
واحمد مطر عجيل العنزي من 
مجمع الوزارات فقد فازا بتذاكر 
الفورموال 1. ومازال أمام العماء 
سحبني قادمني في هذه احلملة 
املميزة، مما يجعل فرص الفوز 
متوافرة أمام العماء احلاليني أو 
الراغبني في االستفادة منها حاليا 

والفوز باجلوائز القيمة.

1 على حلبة  الفورموال  سباق 
أبوظبي الدولية، والتي يشاهدها 
مايني املتفرجني حول العالم. 
كما شملت اجلوائز ربح 75.000 
ميل طيران ميكن االس���تفادة 
منها للطي���ران إلى أي محطة 
يريده���ا الفائز ح���ول العالم. 
هذا باإلضافة إلى ميزة فريدة 
يقدمها البنك وهي عدم وجود 
أي فوائد على جميع املشتريات 

أعلن البنك األهلي الكويتي 
عن نتائج س���حوبات العرض 
الصيفي املتمي���ز الذي أطلقه 
البنك ملوسم الصيف في باقة 

من 3 مزايا وجوائز.
وفي هذا االطار أشار رئيس 
إدارة املبيعات واخلدمة في البنك 
األهلي الكويتي ستيوارت لوكي 
إلى النجاح الكبير الذي حققته 
هذه احلمل���ة الترويجية التي 
لب���ت احتياج���ات عمائه في 
موسم الصيف والسفر. ومتيز 
العرض بشروط مرنة ويسيرة 
تبدأ بتحويل الراتب، وإجراء أي 
عملية دفع مببلغ 50 دينارا أو 
مضاعفاتها باستخدام البطاقة 
األهلي -اإلم���ارات االئتمانية 
ليتم الدخول بشكل تلقائي إلى 

السحب وفرص الفوز.
كم���ا أوضح الس���يد لوكي 
أيض���ا أن باقة اجلوائز القيمة 
التي تضمنه���ا العرض كانت 
تشمل رحلة على مستوى كبار 
الش���خصيات حلضور جولة 

ستيوارت لوكي

القطاع العقاري تخطى األزمة

أكد عدم وضوح الرؤية المستقبلية للخطط التنموية بالبالد

»بيان«: اقتصاد العالم يتحسن 
والكويتي لم يحقق تقدمًا ملموسًا

قال التقرير األس���بوعي لشركة بيان لاستثمار ان األزمة 
املالية العاملية شارفت على إمتام عامها األول، وفيما أظهرت 
عدة اقتصاديات عاملية بوادر حتسن في أدائها، ومازال االقتصاد 
الكويت���ي يتقهقر دون حتقيق أي تق���دم ملموس، فقد قامت 
حكومات العديد من الدول في العالم باتخاذ إجراءات مختلفة 
لدعم وحتفيز اقتصاداتها من أجل التغلب على تداعيات األزمة، 
شملت تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة حتى وصلت إلى 
م���ا يقارب ال� 0% في بعض الدول، كم���ا ضخت مبالغ مالية 
كبيرة جدا س���واء كان ذلك ملس���اعدة بنوك وشركات معينة 
أو على صعيد االقتصاد الكلي. فبحس���ب تقديرات صندوق 
النقد الدول���ي، وصلت املبالغ التي خصصتها دول مجموعة 
العشرين لدعم القطاع املالي والقطاعات األخرى إلى ما يقارب 

12 تريليون دوالر.
ولف���ت التقرير الى ان تلك اإلج���راءات قد آتت ثمارها في 
العديد من البلدان التي شهدت منوا في اقتصادها خال الربع 
الثاني من العام، كما في اليابان وأملانيا وفرنسا، فيما سجل 
االقتصاد األميركي تراجعا أقل مما كان متوقعا للفترة ذاتها 
م���ع تزايد احتماالت حتقيقه للنمو ف���ي الفت����رة املقبلة، إذ 
تراجع في الربع الثاني بنسبة 1% فقط مقابل 6.4% في الربع 
األول من العام. وقد انعكست بوادر التعافي في االقتص����اد 
العاملي على أداء العديد من أسواق املال التي سجلت مؤشراتها 
منوا ف���اق في بعض الدول ال�50% من الق���اع الذي بلغ����ته 

خال األزمة.
وأش���ار التقرير الى انه ونظرا للتداعيات الكبيرة لألزمة 
التي يعيشها االقتصاد العاملي، فان اخلطوات التي قامت بها 
الدول قد ش���ملت التدخل احلكومي املباش���ر إلنقاذ شركات 
بعينها، وخصوصا في القطاع املالي، وهو ما انعكس إيجابا 
على كل من الشركات التي مت إنقاذها والقطاعات التي تنتمي 
إليها. وفيما يلي مثاال حيان على التدخل احلكومي ملساعدة 
الوحدات الهامة في االقتصاد. فقد قامت احلكومة السويسرية 
قبل أقل من عام باتخاذ إجراءات إلنقاذ بنك UBS شملت دفع 
6 مليارات فرنك سويسري، حصلت احلكومة مبوجبها على 
حصة من رأسمال البنك. ومؤخرا، أقدمت احلكومة السويسرية 
على بيع حصتها في املصرف محققة ربحا عما مت صرفه في 
العام املاض���ي، إذ حصلت على ما مجمله 7.3 مليارات فرنك 
سويسري تقريبا من بيع األسهم باإلضافة إلى تعويضات أخرى 
 AIG مستحقة. من ناحية أخرى، حصل عماق التأمني العاملي
على مساعدات من احلكومة األميركية بلغت قيمتها ما يقارب 
ال� 170 ملي���ار دوالر، ووصلت ملكية احلكومة األميركية في 
الشركة إلى 80%. وحتى اآلن، تضاعف سعر سهم الشركة ما 
يزيد على ست مرات من أدنى إغاق وصل إليه خال األزمة، 

وذلك بشهر مارس املاضي.
وعلى الصعيد احمللي، أكد التقرير انه ال توجد حتى اآلن 
رؤية مستقبلية محددة أو خطة تنموية واضحة املعالم من 
أجل النهوض باالقتصاد الكويتي. فما مت اتخاذه من إجراءات 
غير كاف وصعب التطبيق، وبإجماع خارجي وداخلي، وإقرار 
من جهات رسمية محلية، ال ميكن تنشيط االقتصاد إال بزيادة 
اإلنف���اق احلكومي في مجاالت تطوي���ر البينة التحتية ومن 
خال طرح املش���اريع التنم����وية التي من ش���أن���ها خ��لق 
فرص استثمارية للعديد من الشركات احمللية وحتريك دورة 
التمويل لدى البنوك، وبالتالي دفع عجلة االقتص���اد امل��ح���لي 
لل���دوران. هذا باإلضافة إلى ما مت تكراره كثيرا في الس���ابق 
من ضرورة تخفيض أس���عار الفائدة احمللية لتتماش���ى مع 
مثياتها في املنطقة والعالم، وتخفيف اجلرعة السياس���ية 
في الش���أن االقتصادي امللح وذلك بإعطاء صفة االستعجال 
إلقرار العديد من القوانني واملش���روعات االقتصادية املعلقة 

منذ زمن طويل.

قفز 6 مراتب دفعة واحدة ليتقدم على بنوك عالمية كبرى

»الوطني« يتقدم إلى المرتبة 38 ضمن أكثر 
بنوك العالم أمانا لعام 2009


