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»الوطني«: نشاط قوي في سوق العقار.. و»السكني« ألعلى مستوى في عامين
 3 من عمالء »الوطني« يفوزون بجوائز قيمة

في السحب الثالث من حملة »استخدام الوطني أون الين«

أعل��ن بنك الكويت الوطن��ي عن فوز 3 من 
عمالئه الذين ينجزون أغلب معامالتهم املصرفية 
عبر خدمة »الوطني أون الين« بجوائز قيمة في 
السحب الثالث واألخير ضمن حملته الترويجية 
املستمرة الرامية إلى تشجيع عمالئه على استخدام 
خدمات الوطني املصرفية عبر شبكة اإلنترنت 
»وطني أون الين« أكثر لزيادة فرصهم للدخول 
في السحب والفوز بجوائز قيمة اشتملت على 
كمبيوتر محمول »Netbook« وجهاز e-GO من 
ش��ركة زين مع اشتراك مجاني ملدة عام كامل، 
وقد ضمت مجموعة الفائزين لس��حب ش��هر 
يونيو كال من: أحمد ناصر عثمان العثمان وحمد 

مساعد محمد املنصور.
وقد أعرب الفائزون لدى حضورهم إلى املبنى 
الرئيسي للبنك لتسلم جوائزهم عن إعجابهم مبا 
توفره لهم خدمات »الوطني أون الين« املصرفية 
عبر شبكة اإلنترنت من أمان ودقة وسرعة في 

إجناز مختلف معامالتهم املصرفية. 
وفي هذا الس��ياق، قال الفائز حمد مساعد 
املنص��ور، وهو مدير عام في ش��ركة »دزلي« 
لالتصاالت: »إن موقع الوطني بصورة عامة موقع 
ممتاز جدا من حيث س��هولة االستخدام وعمل 
املعامالت املصرفية األساسية التي يحتاجها أي 
شخص يوميا أو أسبوعيا مثل عمليات التحويل 
بني حساباتي املختلفة وحسابات أخرى، تسديد 
مدفوعات البطاقات االئتمانية، إضافة إلى طلب 
كش��ف احلساب، كما يغنينا املوقع عن الذهاب 
إل��ى األفرع باإلضافة الى انه يعمل 24 س��اعة 
فال قلق بخصوص س��اعات العمل لدى البنك، 

أنا س��عيد جدا بأن أكون أح��د احملظوظني في 
حصولي على أحد جوائز بنك الكويت الوطني 
القيم��ة واملنفردة من نوعه��ا ولكن في الوقت 
نفسه لم أتوقع أن أكون أحد الفائزين وفوجئت 
حني تلقيت اتصاال من احد املوظفني واخبرني 
بأنني أحد الفائزين لهذا الشهر في السحب على 
اس��تخدام موقع الوطني اون الين كأحد وأهم 

قناة اتصال لدى البنك«.
اجلدير بالذكر ان بنك الكويت الوطني ميتلك 
قنوات اتصال ممتازة وفعالة مع االحتفاظ بسرية 

املعلومات واألمان التام عند االستخدام.
وجميع املعام��الت املصرفية للبنك الوطني 
عبر »الوطني أون الين« تتميز بأقصى درجات 
السرية واألمان باإلضافة إلى أنها خدمات مجانية 
باملطلق وهي في متناول عمالء الوطني في أي 
وقت ومن أي مكان. ويحرص بنك الوطني على 
تذكير عمالئه بصورة دورية منتظمة على أهمية 
االلتزام بإجراءات األم��ان التي تتطلبها خدمة 
»الوطني أون الين« حيث ان البنك لن يطلب من 
عمالئه مطلقا اإلفصاح عن أي تفاصيل أو بيانات 
شخصية وسرية تخص حساباتهم عبر الهاتف 

 .SMS أو اإلمييل أو الرسائل الصوتية
وتهدف حمل��ة »معامالتن��ا املصرفية عبر 
اإلنترنت س��هلة، عملية، آمن��ة ومجانية« التي 
انطلقت منذ 10 مارس املاضي واستمرت حتى 
10 يونيو إلى تش��جيع ومكافأة عمالء الوطني 
ممن يواظبون على استخدام خدمة »الوطني أون 
الين« املصرفية اإللكترونية إلجناز تعامالتهم 

البنكية عبر االنترنت.

ماليني دينار، لكنها بقيت قريبة من 
معدالت األشهر الستة املاضية.

وبشكل عام، بلغ عدد القروض 
املقررة لبناء القسائم وشراء املنازل 
153 قرضا خالل شهر مايو، متخطيا 
بذلك مس����توياته املنخفضة التي 
العام السابق، لكنه مازال  سادت 
أدنى وبشكل ملحوظ عن مستوياته 
املرتفعة خالل ع����ام 2008 والتي 
وصلت إلى 400 قرض في أشهر 

محددة.
الرق����م حلظ  وضم����ن ذل����ك 
املقررة  الق����روض  أن  »الوطني« 
للبن����اء اجلديد الت����زال ضعيفة، 
رغ����م توجه احلكومة لتس����ريع 
وتيرة توزيعات األراضي ضمن 
برنامج احلكومة اإلس����كاني. كما 
يالحظ أن االرتفاع الطفيف يخص 
ش����ريحة القروض املقررة لشراء 
املنازل القائمة. وفي املقابل، حلظ 
أن الشريحة األخرى � وهي قروض 
الترميم واإلضافة � مس����تمرة في 
التصاعد لتقترب من أعلى مستوى 

لها منذ 10 سنوات.

العقار االستثماري سجلت قفزة 
كبيرة بلغت 215 صفقة، مسجلة 
بذلك أعلى مستوى لها على اإلطالق، 
مقابل 175 صفقة خالل فترة الذروة 
السابقة في منتصف العام 2007.  
وحلظ أيضا أن حج����م املبيعات 
كان قويا حي����ث بلغ 90.1 مليون 
دينار خالل الشهر. لكن معدل قيمة 
الصفقة الواحدة اليزال منخفضا 
قياسا مبستوياته املرتفعة بسبب 
التراجع احلاد في نش����اط سوق 
العقار بني العامني 2008 و2009. 
إال أن هناك دالالت تبني أن اإلقبال 
على شراء العقار في تصاعد مستمر 
بسبب حالة الضعف في البورصة 

وتدني العوائد على الودائع.
ورأى »الوطن����ي« أن مبيعات 
العقار التج����اري واصلت أداءها 
املتمي����ز، وبل����غ ع����دد الصفقات 
املتداولة 10 صفقات، متراجعا عن 
املس����توى املرتفع غير االعتيادي 
البالغ 18 صفقة املسجل في الشهر 
األس����بق. وبينما غالبا ما تكون 
مبيع����ات العقار التجاري عرضة 

لتقلبات واضحة، إال أنه من املمكن 
مالحظة أن حتسن النشاط فيه لم 
يكن باملستوى نفسه الذي نشاهده 
في القطاعات األخرى. وقد يعزى 
ذلك إلى وفرة املعروض، ما يحيط 
تطلعات ه����ذا القطاع بدرجة من 
الغموض. كم����ا أن طبيعة حجم 
االستثمار في القطاع التجاري الذي 
السائلة  يعد من املوجودات غير 
يجعله أقل جاذبية للمستثمرين.

وبالنسبة إلى القروض املقررة 
التسليف واالدخار، فقد  من بنك 
س����جل عددها تراجعا خالل شهر 
مايو عن مستواها في الشهر األسبق 

بنسبة 4% لتبلغ 333 قرضا.
ففي أعقاب الهبوط احلاد خالل 
نهاية عام 2008 وبداية عام 2009، 
حلظ »الوطني« أن عدد القروض 
املقررة قد شهد نوعا من التحسن 
على مدار العام املاضي، لكنه اليزال 
أدنى من مستوياته التاريخية التي 
تراوحت ب����ني 400 و450 قرضا. 
ومن حيث القيمة، فقد انخفضت 
بواقع 8% خالل شهر مايو لتبلغ 9.3 

التموي����ل النقدي، ورمبا تتضمن 
تسييل أصول أخرى.

وعلى مستوى القطاع السكني، 
فقد ارتفع إجمالي عدد الصفقات 
إلى 632 صفقة خالل شهر مايو، 
مقابل 558 صفقة في ابريل، مسجال 
بذلك أعلى مس����توى له منذ أكثر 
من عامني.  وتش����ير البيانات إلى 
أن نص����ف الصفق����ات تقريبا مت 
تداولها على ش����كل أراض وليس 
مباني، وتركز حوالي ثلث األراضي 
املتداولة في منطقة لؤلؤة اخليران 
في جنوب الكويت. وقد يكون جزء 
كبير من ذلك مت بغرض املضاربة، 
حيث ان استكمال املشروع مازال 
بحاجة إلى وقت طويل. ومهما يكون 
الغرض األساسي من هذه املبيعات، 
إال أن مبيع����ات البيوت اخلاصة 
شهدت قفزة قوية، مرتفعة بأكثر 
من ضعفي مستوياتها السائدة في 
نهاية العام السابق. كذلك، تعافى 
معدل أسعار القطاع السكني بعد 

أن تراجع في الشهر األسبق. 
وأشار »الوطني« إلى أن مبيعات 

أش����ار ب�ن����ك 
الك������وي����ت 
ال��وط�����ن����ي 
م���وجزه  في 
االقتصادي األخير إلى أن تداوالت 
أداء قويا آخر  العق����ار س����جلت 
خالل شهر مايو، إذ جنح السوق 
إلى حد كبير ف����ي االنتعاش من 
املستويات الضعيفة التي سادت 
بني العامني 2008 و2009 والعودة 
إلى املستويات التي شهدها سابقا، 

وذلك خالل فترة عام. 
وقد بلغ عدد الصفقات العقارية 
املسجلة لدى وزارة العدل في جميع 
القطاعات )الس����كني والتجاري 
واالستثماري( 857 صفقة، مرتفعا 
بواقع 15% عن الش����هر األس����بق، 
ومتجاوزا مستوياته للفترة ذاتها 
م����ن العام الس����ابق بنحو مرتني 
ونصف املرة. ويالحظ أن معظم 
التحس����ن في حجم املبيعات جاء 
بدعم من القطاع السكني والقطاع 

االستثماري )الشقق(.
ورأى »الوطن����ي« أنه بالطبع 
ال ميكن جتاه����ل حقيقة أن حجم 
املبيعات مس����تمر ف����ي  االرتفاع 
بفضل األداء القوي غير االعتيادي 
ملبيعات األراضي وليس لتداوالت 
املباني ذاتها.  وحتى عند استثناء 
مبيعات األراضي )والتي قد تؤدي 
إلى مبالغة في حج����م التداوالت 
بسبب فرز األراضي كبيرة احلجم 
إلى قس����ائم متعددة(، يالحظ أن 
املبيعات قد بلغت مستوى مرتفعا 
ال يفوقه إال ما كان سائدا خالل فترة 
االنتعاش في بدايات العام 2008. 
وبالنظر إلى قيمة التداوالت، حلظ 
»الوطني« أن السوق يشهد حتسنا 
ملموسا، حيث بلغت قيمة املبيعات 
اإلجمالية 251 مليون دينار مرتفعة 
بواقع 42% عن شهر ابريل، وبأكثر 
من ثالثة أضعاف عن مستوياتها 
العام األسبق،  للفترة نفسها من 
كما أن هذه القيمة هي األعلى منذ 
شهر مارس عام 2008. وفي السياق 
ذاته، ورغم االرتفاع في مبيعات 
العقار، إال أن األخير لم يصاحبه أي 
زيادة قوية في القروض املمنوحة 
من البنوك، ما يشير إلى أن بعض 
مبيعات البيوت قد متت عن طريق 

ارتفاع عدد الصفقات العقارية 15% في مايو وقيمة المبيعات اإلجمالية تقفز %42

حمد مساعد محمد املنصور يتسلم جائزته من فيصل الشويرد مدير فرع القادسية

»أسمنت الكويت« تطرح إصدارًا للتعريف 
باستثماراتها لمنع التلوث البيئي في مصانعها

أسامة سفر

مديرو ومسؤولو البنك في لقطة جماعية عقب احلصول على جائزة أفضل بنك إسالمي بالكويت عن 2010

التلوث الناجم عن عمليات املناولة 
بالط���رق االعتيادية، باإلضافة 
الى صومعة امل���واد اخلام ذات 
العالية لزيادة املخزون  السعة 

االحتياطي.
وأوض���ح أن ه���ذا اإلصدار 
يوضح اإلجراءات اخلاصة بحماية 
البيئة في شركة اسمنت الكويت 
والت���ي تس���تخدم أفضل أنواع 
التقنية والتكنولوجيا، مشيرا 
أن احل���رص على البيئة نظيفة 
يعد من أولويات الشركة حيث 
توليه أهمية قصوى جتعلها من 
التي  أولى الشركات الصناعية 
تطبق معايير اجلودة والسالمة 
املرتبطة باحلف���اظ على البيئة 
من التلوث، الى جانب اهتمامها 
العامل���ني مبصنعها  بتدري���ب 
وتثقيفه���م ليكون���وا على علم 
ودراية فيما يتعلق باحلفاظ على 
البيئة سليمة واستمرار تواصلها 
مع الهيئة العامة للبيئة والهيئة 
العامة للصناعة من أجل استيفاء 
أحدث االش���تراطات البيئية في 
مصنعه���ا حرصا من الش���ركة 
على التزامها بالشروط احمللية 

والدولية للبيئة.

أعلنت شركة اسمنت الكويت 
عن طرح إصدار جديد بعنوان 
»مصنع االسمنت صديق للبيئة« 
يوضح أهمية مشروع الشركة 
املتعلق باس���تثماراتها حلماية 
البيئة، وزيادة الطاقة اإلنتاجية 
التوس���عات  ملواجهة متطلبات 
العمراني���ة، ومش���اريع خطة 
التنمية االس���تراتيجية للدولة 
وعلى وجه اخلصوص احتياجات 
مشاريع املدن اإلسكانية اجلديدة 
املطروح���ة ضمن ه���ذه اخلطة 
واملشاريع احليوية األخرى وسد 
احتياجات السوق احمللي املتنامية 

من االسمنت.
أكد مدير  املناس���بة،  وبهذه 
ادارة الشؤون االدارية بالشركة 
أسامة عبدالرضا سفر عن قيام 
الشركة بوضع خطة استثمارية 
ملش���روع يهدف حلماية البيئة، 
وذلك بإنش���اء معدات حتكم في 
التلوث الضار بالبيئة تقدر قيمتها 
بحوالي 11 مليونا و366 ألفا و45 
دينارا، حيث يساعد هذا االستثمار 
عل���ى زي���ادة وتعزي���ز الطاقة 
اإلنتاجية في مصنع االس���منت 
عن طريق منع التسرب في ضوء 

إعادة اس���تخدام الغبار املناجم 
التشغيل ومعدات  عن عمليات 
كامتة النبع���اث الضجيج، الى 
جانب اس���تخدامها تكنولوجيا 
ف���ي مصانعها بإقامة  متطورة 
س���ير ناقل مغلق لنق���ل املواد 
األولية آليا من الرصيف مبيناء 
الشعيبة وحتى املخازن باملصنع 
لتجنب آثار الغبار املنبعث جراء 
الرياح والذي اثبت تشغيله طوال 
الس���نوات املاضية بأنه منوذج 
يحتذى للتخطيط الس���ليم في 
احملافظ���ة على البيئة من خطر 

الى ان اخلطوة  واش���ارت 
الثالث���ة متثلت ف���ي تنظيف 
ميزانية البنك من خالل جتنيب 
مخصصات احترازية واخيرا 
املوارد  كانت خطوة تعزي���ز 
البنك وعملية  البش���رية في 
استكمال بناء اجلهاز التنفيذي 
حيث استقطب البنك مجموعة 
من القيادات املصرفية املشهود 

لها بالكفاءة العالية.

اجلدير بالذكر ان مجلة »اربيان 
بزنس« اكدت في مبررات منحها 
البنك هذه اجلائ���زة: »ان بداية 
املرحلة االنتقالية للبنك جاءت 
مع دخول البنك الوطني الى قائمة 
كبار املالك والتى اعقبها تقييم 
دقيق لواق���ع البنك ملدة حوالي 
شهرين ادت الى انطالق العمل في 
مجموعة من اخلطوات املتوازية 
اوالها التعاقد مع شركة استشارات 

عاملية لها مكانتها وهي ماكينزي 
حيث قامت باعداد استراتيجية 

البنك التي يعمل بها حاليا«
واضافت املجلس ان: »اخلطوة 
الثانية كانت زيادة رأسمال البنك 
بنسبة 50% وهو ما ادى الى ارتفاع 
حقوق امللكية الكثر من 235 مليون 
دينار مما س���اهم في رفع كفاءة 
رأس املال الكثر من 30% وهي اعلى 

نسبة بني البنوك الكويتية«.

بفضل الكوادر البشرية املتميزة 
التي يضمها البنك.

واكد في رسالته ان »اروع ما 
في هذه اجلائزة انها جاءت تقديرا 
من مؤسسة لها سمعتها االقليمية 
بعدما ملست اثر التطورات التي 
شهدها البنك في الفترة االخيرة 
وانعكاس���اتها املتوقع���ة على 
مستقبله كبنك يعمل وفق احكام 

الشريعة االسالمية«.

اكد موظفو بن���ك بوبيان ان 
حصول بنكهم على جائزة افضل 
بنك اس���المي في الكويت لعام 
2010 من مجلة »اربيان بزنس« 
ميثل افضل حافز لهم للس���عي 
نحو حتقيق املزيد من االجنازات 
مشيرين الى ان ما حتقق خالل 
االشهر القليلة املاضية من تطورات 
ايجابية ميث���ل نقطة االنطالق 
نحو املزي���د من النجاح وخدمة 
العمالء بصورة افضل.واحتفل 
موظفو البنك في مختلف االدارات 
باحلصول على هذه اجلائزة التي 
تعتبر االولى للبنك منذ دخوله 
ابريل من  مرحلة االستقرار في 
عام 2009 بعد تش���كيل مجلس 
ادارة جديدا للبنك ومن ثم تغير 
هيكل امللكية للبنك بدخول بنك 
الكويت الوطني مساهما رئيسيا 

في رأس املال. 
وبعث نائ���ب رئيس مجلس 
االدارة والعض���و املنتدب عادل 
عبدالوهاب املاجد برسالة شكر 
الى جميع املوظفني، معتبرا ان ما 
حتقق جاء بفضل اهلل تعالي ثم 

موظفو »بوبيان« عقب اختياره أفضل بنك إسالمي: 
الجائزة أفضل حافز لتحقيق المزيد من اإلنجازات

إجمالي المبيعات العقارية

مبيعات  العقار االستثماري

مبيعات  العقار السكني

مبيعات  العقار التجاري

المبيعات العقارية
المتوسط 

الشهري 2008
المتوسط 

الشهري 2009
فبراير 
2010

مارس 
2010

ابريل 
2010

مايو 
2010

نسبة التغير 
الشهري 

نسبة التغير 
الشهري

156.2108.799.5205.8177.2251.241.8213.5حجم املبيعات )مليون دينار(
74.855.553.0141.697.4149.453.4227.7سكني

56.736.942.649.669.890.129.0236.0استثماري
24.716.33.914.69.911.717.551.7جتاري

513.8382.238376074485715.2172.9عدد الصفقات املتداولة
381.4276.722559855863213.3156.9سكني

121.399.512415416821528.0235.9استثماري
150.0-11.16.048181044.4جتاري

متوسط قيمة الصفقة )ألف 
320.3281.226027123829323.114.9دينار(

203.3199.320823717523635.427.5سكني
477.2373.33443224164190.80.0استثماري

-2.5642880.697318305521168111.539.3جتاري

القروض المقررة والمنصرفة من قبل بنك التسليف واالدخار
المتوسط 

الشهري 2008
المتوسط 

الشهري 2009
مايو 2010أبريل 2010مارس 2010فبراير 2010

نسبة التغير 
الشهري

نسبة التغير 
الشهري

قيمة القروض املقررة 
-25.5-15.013.57.69.010.29.38.2)مليون دينار(

-66.7-10.28.02.63.13.12.326.4بناء قسائم
24.1-3.23.93.34.45.35.13.7شراء بيوت

1.51.61.71.41.82.09.522.6توسعة وترميم
-2.1-4123712743093453333.5عدد القروض املقررة

-55.0-195126506053505.7بناء قسائم
33.8-897768921121038.0شراء بيوت

1281671561571801800.018.4توسعة وترميم
قيمة القروض املنصرفة 

-8.9-12.112.811.816.313.412.56.9)مليون دينار(

-21.8-7.07.86.57.67.46.511.5بناء قسائم
5.3-3.63.33.76.84.23.89.8شراء بيوت

1.51.61.51.91.82.118.524.4توسعة وترميم

تقـرير


