
االربعاء 25   نوفمبر  2009   33اقتصاد

عبداهلل التويجري متسلما جائزة »جابر« للجودة 

كأفضل مؤسسة تعمل لخدمة المجتمع لعام 2009

»الوطني« يحصد جائزة »جابر« للجودة 

فاز بنك الكويت الوطني مؤخرا بجائزة »جابر« للجودة 
لعام 2009 كأفضل مؤسسة في مجال املسؤولية االجتماعية 
وذل����ك تقديرا للدور املتميز الذي ينهض به البنك في خدمة 
املجتمع وانتهاجها ألساليب عمل تضاهي أرفع معايير اجلودة 
العاملية في هذا املجال.  وقد قام بتسلم اجلائزة، التي شهدت 
تنافسا حادا، نائب مدير مجموعة اخلدمات املصرفية الشخصية 
في بنك الكويت الوطني عبداهلل التويجري وذلك خالل حفل 
خاص نظمته اللجنة املسؤولة عن اجلائزة مؤخرا في مبنى 

غرفة جتارة وصناعة الكويت حتت رعاية وبحضور عبداهلل 
الرومي، نائب رئيس مجلس األمة الكويتي. وأعرب التويجري 
عن اعتزاز بنك الكويت الوطني بفوزه بهذه اجلائزة القيمة 
التي حتمل اسم أحد أبرز رموز الكويت وقادتها التاريخيني، 
أمير الكويت الراحل الشيخ جابر األحمد الصباح رحمه اهلل.  
وأضاف أن حصول بنك الكويت الوطني على هذه اجلائزة، 
التي تستهدف نش����ر ثقافة اجلودة وعرض منجزاتها عبر 
تكرمي املؤسسات الرائدة على هذا الصعيد، يأتي مبثابة تأكيد 

على التزام البنك الوطن����ي مبعايير اجلودة العالية في كل 
أنشطته وعملياته وخدماتها التي حتظى برضا واستحسان 
عمالئه.  وأضاف »وإذا كنا نرى في هذه اجلائزة وسام شرف 
للبنك الذي جعل من اجلودة هاجسا له وأمرا راسخا في قيمه 
وجه����وده الدائمة لالرتقاء بخدماته لعمالئه ومجتمعه على 
حد سواء، فإننا نؤكد على أنها ستلقي على عاتقنا املزيد من 
املسؤولية التي تدفعنا للمضي قدما على درب الريادة والعمل 

من أجل خدمة ورفعة مجتمعنا وبلدنا احلبيب«.

جبرا غندورالشيخ فيصل احلمود

عّمان � كونا: اشاد سفيرنا لدى 
اململكة األردنية الهاشمية الشيخ 
فيص���ل احلمود ب���دور القطاع 
اخل���اص الكويتي في العاصمة 
األردني���ة عمان مؤك���دا تأثيره 
العالقات  االيجابي في تعزي���ز 

بني البلدين. 
وقال الشيخ فيصل احلمود في 
كلمة القاها مبناسبة احتفاء »بنك 
الكويت الوطني« باملؤسس���ات 
االس���تثمارية الكويتي���ة ف���ي 
االردن »ان بنك الكويت الوطني 
مؤسس���ة وطنية عريقة نعتز 
بها وحقق���ت حضورا دوليا في 
املجال املصرفي«.  واشاد احلمود 
الذي ذكر »انه  البنك  باجنازات 
يتع���دى كونه مؤسس���ة مالية 
مصرفية حازت ثقة العمالء في كل 
دول العالم الى لعب دور تنموي 
حقيقي في الكويت وباقي الدول 

التي يتواجد بها«. 
واض���اف »ان بن���ك الكويت 
الوطني يحظى بالسمعة املصرفية 
املمي���زة والتقدي���ر الكبير في 
اململكة االردنية الهاشمية نتيجة 
للجهود غير املسبوقة التي يبذلها 

العاملون في���ه من خالل تقدمي 
خدمات���ه املصرفية«. من جهته 
قال مدي���ر عام »بن���ك الكويت 
الوطني في االردن جبرا غندور 
في كلمة له »ان تواجد عدد من 
مؤسسات القطاع اخلاص الكويتي 
في االردن يعكس مدى التعاون 
والتكامل فيما بني املؤسس���ات 
الكويتي���ة - االردنية من جهة 
والكويتية - الكويتية من جهة 
اخرى في هذا الصدد«.  وكشف 
الكويت  غندور عن توسع بنك 

الوطني في االردن حيث ذكر بهذا 
اخلصوص »توج���د في االردن 
حاليا ثالثة فروع للبنك كما ان 
التحضير قائم في الوقت احلالي 
الفتتاح فرع رابع له في العاصمة 
عمان«.  يذكر ان البنك الوطني 
الكويتي احتفل في اخلامس عشر 
من نوفمبر اجلاري بذكرى افتتاح 
ابوابه للجمهور الول مرة في عام 
1952 كأول بنك وطني في الكويت 
وكأول شركة مساهمة في الكويت 

ومنطقة اخلليج العربي. 

الحمود: »الوطني« مؤسسة وطنية عريقة 
ودوره تنموي في جميع الدول المتواجد فيها 

في موجزه االقتصادي: 143 مليون دينار مبيعات العقار خالل أكتوبر بارتفاع نسبته %148 

تقــرير
أشار بنك الكويت 
الوطني، في موجزه 
األخير،  االقتصادي 
إلى أن مبيعات العقار 
ع����اودت االرتفاع خالل ش����هر أكتوبر بعد أن 
شهدت هبوطا حادا خالل شهر سبتمبر )متأثرة 
مبحدودية النشاط خالل شهر رمضان(، موضحا 
أن عدد الصفقات في أكتوبر بلغ 408 صفقات، 
مرتفعا بواقع 83% عن الشهر األسبق، وليماثل 

مستواه املسجل في منتصف العام. 
ومع أن مثل هذا التطور قد يشير إلى حدوث 
انتعاش في النش����اط العقاري، إال أن الوطني 
رأى أن ب����وادر هذا االنتع����اش تعتبر طفيفة، 
هذا إل����ى جانب أن حجم النش����اط مازال عند 
املستويات الطبيعية، فاملبيعات لم تصل إلى 
مستوى 600 صفقة أو ما يزيد والتي شهدتها 
عام 2007 ومطلع عام 2008، وال حتى مستوى 
500 صفقة املسجلة خالل الفترة ما بني عامي 
2003 و2006 والت����ي كانت تعد معتدلة. ومع 
ذلك، فمن املتوقع أن يسهم بقاء أسعار الفائدة 
منخفضة، وتوجه احلكومة لإلعالن عن زيادة 
ملحوظة في املصروفات في ميزانية السنة املالية 
2011/2010 في تدعيم الثقة وروح التفاؤل مع 
حلول العام املقبل.  ومن حيث القيمة، الحظ 
»الوطني« أن مبيعات العقار قفزت بشكل كبير 
وبنسبة 148% عن الش����هر األسبق لتبلغ 143 
ملي����ون دينار، وقد يعزى ه����ذا االنتعاش في 
جانب منه إلى ضعف التداول الذي ساد شهر 
سبتمبر، ولكن حتى إذا ما أخذ ذلك بعني االعتبار، 
فإن نشاط شهر أكتوبر يعتبر جيدا، إذ بلغت 
املبيعات أعلى مستوى لها منذ شهر يوليو من 
عام 2008. وعلى أساس سنوي، أي باملقارنة مع 
شهر أكتوبر من العام املاضي، يالحظ أن قيمة 

املبيعات قد ارتفعت بواقع 52%، ومع أن ذلك 
يبدو مؤثرا، إال أنه البد من توخي احلذر عند 
تفسيره. فمستوى املبيعات املتدني الذي ساد 
خ����الل النصف الثاني من العام املاضي يجعل 
معدالت الزيادة في السنة احلالية تبدو كبيرة، 
مع أن نشاط الس����وق مازال يتسم بالضعف.  
وعلى مستوى القطاعات، أشار »الوطني« إلى 
أن عدد الصفقات العقارية ضمن القطاع السكني 
قد ارتفع إلى 280 صفقة مقابل 169 صفقة خالل 
الشهر األسبق، مما يضعها في حدود مستوياتها 
السائدة في منتصف السنة. ومع ذلك، فإن هذه 

النتيجة جاءت مخيبة لآلمال نوعا ما.
 واشار »الوطني« الى أن نشاط العقار السكني 
خالل شهر سبتمبر كان ضعيفا كعادته في شهر 
رمضان، وكان من املتوقع أن يكون جانب من هذا 
النشاط قد تأجل للشهر التالي، األمر الذي من 
شأنه أن يسهم في ارتفاع مبيعات شهر أكتوبر 
الى مس����تويات أعلى. ومن وجهة النظر هذه، 
رأى »الوطني« أن األرقام تدعم واقع التحسن 
البطيء الذي يسود القطاع السكني الذي رمبا 
تأثر باحلذر الزائد من جانب البنوك في منح 
التمويل. أما من حيث القيمة، فقد قفزت مبيعات 
القطاع السكني بنس����بة 92% نتيجة لضعف 

مبيعات شهر أكتوبر من العام املاضي. 
أما بالنسبة ملبيعات الشقق، والتي حتافظ 
بالعادة على أداء أفضل من غيرها من قطاعات 
الس����وق، فرأى »الوطني« أنها شهدت حتسنا 
ملحوظا خالل شهر أكتوبر، حيث ارتفع عدد 
الصفقات الى 123 صفقة، مسجال أعلى مستوى 
هذا العام. ولكن من ناحية القيمة، فقد بلغت 
39 مليون دينار، أي أقل مما كانت عليه خالل 
شهري يونيو ويوليو. ويبدو من بيانات املبيعات 
األسبوعية أن هناك تداوالت بأعداد كبيرة غير 

مس����بوقة متت في مبيعات الش����قق السكنية 
االفرادية خالل الشهر )وليس ملجمعات سكنية 
بأكملها(، مما يفس����ر القيمة املنخفضة نسبيا 
إلجمالي املبيعات.  وأش����ار »الوطني« الى أن 
ش����هر أكتوبر قد ش����هد تداول خمسة عقارات 
ضمن القطاع التجاري بلغت قيمتها 42 مليون 
دينار، في حني لم يتم أي تداول خالل الش����هر 
األسبق. وبلغ متوسط قيمة الصفقة الواحدة 
لشهر أكتوبر 8.5 ماليني دينار، وهي األعلى منذ 
فبراير. وبش����كل عام، اليزال القطاع التجاري 
يحظى بس����يولة أقل من غيره من القطاعات 
العقارية في الس����وق الكويتي. ومع أن قيمة 
الصفقة الواحدة في هذا القطاع تعتبر كبيرة 
نسبيا، فمن احملتمل أن يكون لضعف التمويل 
تأثير محبط على نشاط هذا القطاع، إلى جانب 
حالة الغموض التي تكتنف املناخ االقتصادي. 
والحظ »الوطني« أن القروض املقررة من بنك 
التسليف واالدخار سجلت ارتفاعا خالل شهر 
أكتوبر عقب انخفاضها احلاد في الشهر األسبق، 
حيث ارتفع إجمالي عدد القروض املقررة لتبلغ 
285 قرضا مقابل 229 قرضا لش����هر سبتمبر. 
ولكن مازال عدد الق����روض املقررة منخفضا 
بشكل ملحوظ عن املتوسط الشهري البالغ 400 
قرض املسجل خالل السنوات اخلمس السابقة. 
هذا والتزال قيمة القروض املقررة متواضعة 
أيضا، حيث بلغت 8.3 ماليني دينار، منخفضة 

بواقع 62% على أساس سنوي.
 وأشار »الوطني« الى أنه يالحظ من بيانات 
النصف الثاني من عام 2009 ظهور منط مغاير 
في تركيبة القروض املقررة، حيث تبني، وللمرة 
األولى منذ 12 عام����ا، أن عدد القروض املقررة 
لش����راء املنازل القائمة قد ج����اء أدنى من عدد 

القروض املقررة للترميم واإلضافة.

المبيعات العقارية
المتوسط 
الشهري 

2007

المتوسط 
الشهري 

2008

أغسطس 
نسبة التغير أكتوبر 2009سبتمبر 20092009

الشهري
نسبة التغير 

السنوي

233.5156.296.657.7143.2148.261.0حجم املبيعات )مليون دينار(

128.674.855.436.461.769.346.2سكني

83.656.735.921.339.083.415.1استثماري

21.324.75.40.042.5N/A230.5جتاري

773.6513.837422340883.022.9عدد الصفقات املتداولة

648.3381.428016928065.736.6سكني

117.3121.39054123127.80.8استثماري

8.011.1405N/A0.0جتاري

301.7320.325825935135.731.0متوسط قيمة الصفقة )ألف دينار(

201.6203.31982162202.27.0سكني

14.2-703.8477.239939431719.5استثماري

8500N/A230.5�2.3602.5631.338جتاري

القروض المقررة والمنصرفة من قبل بنك التسليف واالدخار

المتوسط 
الشهري 2007

المتوسط 
الشهري 2008

أغسطس 
2009

أكتوبر 2009سبتمبر 2009
نسبة التغير 

الشهري
نسبة التغير 

السنوي

قيمة القروض املقررة )مليون 
-12.515.011.97.18.316.762.2دينار(

-5.710.25.22.83.06.482.4بناء قسائم
5.33.25.13.23.714.211.2شراء بيوت

1.51.51.61.11.651.612.7توسعة وترميم
-37841235022928524.543.2عدد القروض املقررة

-14619587465417.481.8بناء قسائم
-1188996617827.91.3شراء بيوت

11412816712215325.420.5توسعة وترميم
قيمة القروض املنصرفة )مليون 

-15.112.113.19.311.523.97.1دينار(

-8.37.07.74.66.437.714.3بناء قسائم
0.9-5.23.63.63.73.54.9شراء بيوت

1.71.51.81.01.668.09.7توسعة وترميم


