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»الوطني«: 74٪ ارتفاعاً في تداوالت العقار بنهاية يونيو مقارنة بمستواه قبل عام
استمرار ارتفاع حجم المبيعات بشكل عام وسط تكهنات بتذبذب العقار التجاري خالل الفترة المقبلة

يواجهه من صعوبات متويلية، 
في التأثير سلبا على آفاق هذا 

القطاع.

قروض بنك »التسليف« 

وبالنس���بة إل���ى القروض 
التس���ليف  املقررة م���ن بنك 
واالدخار، فأش���ار التقرير إلى 
أن عددها قد تراجع خالل شهر 
يونيو إلى 271 قرضا، منخفضا 
بواقع 19% عن الشهر األسبق. 
ومن حيث القيمة، فقد تراجعت 
بواقع 20% إلى 7.5 ماليني دينار، 
لتبقى قريبة من املستوى األدنى 
لها الذي شهدته مؤخرا والبالغ 
7.1 مالي���ني دين���ار. لكن على 
خالف مبيعات س���وق العقار، 
يبدو أن نشاط القروض املقررة 
العام  النصف األول من  خالل 
احلالي قد ت���راوح بني الثبات 

والتراجع.
التقري����ر أن تباطؤ  وحلظ 
نشاط القروض ناجم عن تراجع 
املقررة لش����راء  القروض  عدد 
املنازل وبناء القسائم، والذي بلغ 
134 قرضا، منخفضا بذلك عن 
مستواه املرتفع املسجل في نهاية 
العام 2008 والبالغ 447 قرضا. 
ومن هذه القروض، انخفض عدد 
القروض املقررة لبناء القسائم 
إلى 45 قرضا، مسجال بذلك ثاني 
أدنى مستوى له على اإلطالق. 
لكن جتدر اإلشارة هنا إلى أن 
نش����اط قروض بنك التسليف 
واالدخ����ار يتباطأ أحيانا خالل 

العطلة الصيفية.
أما بالنسبة لقروض الشريحة 
األخرى، وهي القروض املمنوحة 
للتوسعة والترميم، فقد تراجع 
عددها خالل شهر يونيو بواقع 
24% لتبلغ 137 قرضا. وبشكل 
عام، يالحظ أن هذا النوع من 
القروض يواصل ارتفاعه منذ 
ثالث س���نوات. ورأى التقرير 
أن هذا التصاعد جاء انعكاسا 
الرتفاع أس���عار شراء املنازل 
القائمة، مما شجع التوجه إلى 
االقتراض للتوسعة أو الترميم 

كخيار بديل.

بن����ك  أش����ار 
ال���ك���وي����ت 
في  الوطن����ي 
تقريره االقتصادي األخير إلى أن 
نشاط السوق العقاري شهد تباطؤا 
طفيفا خالل شهر يونيو املاضي، 
بعدما كان قد سجل ارتفاعا ملحوظا 
خالل شهر مايو، لكن حجم املبيعات 
مازال مرتفعا بشكل عام، وبلغ عدد 
العقارية املسجلة لدى  الصفقات 
وزارة العدل في جميع القطاعات 
)السكني والتجاري واالستثماري( 
708 صفقات، منخفضا بواقع %17 
عن شهر مايو، ولكنه يبقى مرتفعا 
بنحو 74% عن مستواه قبل عام، 
وبالطب����ع ال ميكن جتاهل حقيقة 
أن الس����وق العقاري كان ضعيفا 
خالل معظم العام 2009، لكن حجم 
املبيعات حاليا يتخطى بشكل كبير 
معدله الشهري البالغ 608 صفقات 
الذي س����جله خالل فترة ما قبل 
األزمة بني العامي 2003 و2008. 

التقري���ر أن األداء  وحل���ظ 
املبيعات مازال  القوي في حجم 
مستمرا بدعم من القطاعني السكني 
أداء  واالستثماري، بينما اليزال 
القطاع التجاري ضعيفا نسبيا.

أم���ا من حي���ث القيمة، فرأى 
التقرير أن الصورة تبدو مشابهة، 
إذ تراجعت قيمة املبيعات اإلجمالية 
في يونيو بواقع 30% مقارنة مع 
مايو لتبل���غ 175 مليون دينار، 
لكنه أشار إلى أن حجم املبيعات 
املرتفع خالل مايو كان استثنائيا، 
وعند مستوياتها احلالية، وحلظ 
أن قيمة املبيعات اإلجمالية تبلغ 
ضعف مس���تواها املسجل خالل 
العام املاضي،  النصف األول من 
وكان لتوفر املزيد من اخليارات 
التمويلية األثر االيجابي على حركة 
املبيع���ات، باالضافة إلى ضعف 
العائد عل���ى املوجودات األخرى 
والذي بدوره ساهم في دعم القطاع 

السكني وحتسن نشاطه. 

العقار السكني

وعلى مستوى القطاع السكني، 
فقد انخفض إجمالي عدد الصفقات 
بواقع 19% إلى 510 صفقات خالل 

شهر يونيو، مقارنة مع 632 صفقة 
في مايو، لكنه يبقى مرتفعا بواقع 

82% عن العام األسبق. 
وحل���ظ التقري���ر أن نصف 
الصفقات تقريبا كان عبارة عن 
بيع وشراء أراض وليس مباني، 
وقد اكتسبت مبيعات األراضي 
اخلاصة أهمية متزايد بالنسبة 
للقطاع السكني خالل األشهر ال� 
18 املاضية، وقد يكون ذلك مرتبطا 

من العام املاضي.

العقار االستثماري

وأش����ار التقرير إل����ى أن عدد 
الصفقات في القطاع االستثماري 
قد تراجع خالل شهر يونيو بواقع 
9% إل����ى 196 صفقة، لكنه اليزال 
قريبا من مستواه القياسي الذي 
سجله الشهر املاضي والبالغ 215 
صفقة، ومن حيث القيمة، شهدت 

أن أداء القطاع التجاري لم يكن 
عن���د املس���توى املطلوب في 
يونيو، ومت تداول عقارين فقط 
خالل الشهر، بعد أن شهد هذا 
القطاع مبيعات تخطت العشرة 
عقارات خالل الشهرين املاضيني. 
لكن العقار التجاري يبقى األكثر 
عرضة للتذب���ذب ومن األكثر 
صعوبة التكهن بحركته من بني 
جميع القطاعات العقارية، مما ال 

باخلطط احلكومية لتطوير البنية 
القريبة، لكن  التحتية للمناطق 
حتى باستبعاد مبيعات األراضي، 
تبقى مبيعات القطاع الس���كني 
قوية وعند ضعف مستواها قبل 
عام، متجاوزة بش���كل ملحوظ 
متوسطها في السنوات السابقة. 
كذلك، ارتفع متوسط سعر مبيعات 
العقار السكني في يونيو املاضي 
بواقع 7% مقارنة مع الفترة نفسها 

املبيعات حتسنا طفيفا لتبلغ 70 
مليون دينار، إذ انها التزال دون 
املستويات التي بلغتها خالل فترة 
الذروة في العام 2007، ويبدو أن 
األسعار والعوائد احلالية جتعل 
من الش����قق أصوال مرغوبة لدى 

بعض املستثمرين احملليني. 

العقار التجاري

من جهة ثانية، رأى التقرير 

يسمح بالتوصل إلى استنتاجات 
من خالل بيانات ش���هر واحد 
فقط، وفي املتوسط، بلغ عدد 
الصفقات خالل النصف األول من 
العام احلالي 7 صفقات بالشهر، 
أي قريبا من مستويات السنوات 
السابقة، وبش���كل عام، رجح 
التقرير أن تس���تمر محدودية 
الطل���ب، ووفرة املعروض من 
مساحات املكاتب، إلى جانب ما 
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فريق العالقات العامة ومتدربي »األزرق« مع نزالء مستشفى »الوطني«

أعلن بن����ك الكويت الوطني عن اطالقه 
مؤخرا ال����دورة التدريبية الرابعة لعمالء 
حساب األزرق، بعد اختتام الدورة الثالثة 
بزيارة قام بها املتدربون ملستشفى البنك 
الوطني لألطف����ال، وذلك في إطار برنامج 
التدريب الصيفي الذي يقيمه البنك سنويا 
للطلبة الذين تتراوح أعمارهم بني 15 عاما 

و20 عاما.
واس����تقبل فريق العالق����ات العامة في 
بنك الكويت الوطني طلبة الدورة الرابعة 
في يومهم األول، وقال مس����ؤول العالقات 
العامة ف����ي البنك طالل التركي »أن أهمية 
هذه الدورات للشباب تكمن في االستفادة 
من اإلجازة الصيفية وتعلم أساسيات العمل 
املصرفي من خالل املشاركة الفعلية والعديد 
من احملاضرات املخصصة لهم، إلى جانب 
املهام امليدانية التي س����تتيح لهم اكتساب 
املزيد من اخلبرة العملية، وتطوير قدرتهم 
على اإلبداع والتفكير والتميز«.  وعن الزيارة 

التي قام بها الطلبة املتدربون ملستش����فى 
الوطني لألطفال في ختام الدورة الثالثة، أكد 
التركي أن »البنك يحرص دائما على تعريف 
الطلبة املتدربني على مفهوم املس����ؤولية 
االجتماعية الذي يعتبر من ركائز ثقافة البنك 
وعمله، وهو ما دفعه إلى تأسيس وجتهيز 
مستش����فى بنك الكويت الوطني لألطفال 

بالكامل في منطقة الصباح الطبية«.
وشدد على أن »املسؤولية االجتماعية ال 
تقف عند االهتمام بتدريب وتطوير العنصر 
البشري الشاب فقط، بل تكتمل مبشاركة 
اآلخرين مصابهم ومس����اعدتهم، الس����يما 
إذا تعلق األمر برس����م البسمة على وجوه 
األطفال«. وأمضى املتدربون وقتا مع األطفال 
في املستشفى للترفيه عنهم والتخفيف من 
آالمهم، وقدم����وا الهدايا واأللعاب لهم. من 
ناحيتهم، عبر األطفال في املستش����فى عن 
سعادتهم البالغة وفرحتهم بقضاء أوقات 

طيبة مع املتدربني.

»الوطني« يطلق الدورة التدريبية الرابعة للطلبة ويختتم »الثالثة« بزيارة لمستشفى األطفال

تقــرير

لقطة جماعية ملتدربي الدورة الرابعة

المبيعات العقارية

المتوسط الشهري 
2008

المتوسط 
الشهري 

2009
ابريل 

يونيو مايو 20102010
2010

نسبة التغير 
الشهري

نسبة التغير 
السنوي

30.468.1-156.2108.7177.2251.2174.8حجم املبيعات )مليون دينار(
31.594.0-74.855.597.4149.4102.3سكني

22.455.7-56.736.969.890.169.9استثماري
58.7-77.6-24.716.39.911.72.6جتاري

17.474.0-513.8382.2744857708عدد الصفقات املتداولة
19.382.1-381.4276.7558632510سكني

8.863.3-121.399.5168215196استثماري
71.4-80.0-11.16.018102جتاري

3.4-15.7-320.3281.2238293247متوسط قيمة الصفقة )الف دينار(
15.16.5-203.3199.3175236201سكني

4.7-14.9-477.2373.3416419357استثماري
2.5642880.65521168131012.244.4جتاري

القروض المقررة والمنصرفة من قبل بنك التسليف واالدخار
المتوسط 

الشهري 2008
المتوسط الشهري 

نسبة التغير يونيو 2010مايو 2010أبريل20092010
الشهري

نسبة التغير 
السنوي

قيمة القروض املقررة 
-34.3-15.013.510.29.37.519.6)مليون دينار(

-10.28.03.12.32.58.357.0بناء قسائم
-18.5-3.23.95.35.13.531.1شراء بيوت

9.1-1.51.61.82.01.522.0توسعة وترميم
-24.7-41237134533327118.6عدد القروض املقررة

-55.4-19512653504510.0بناء قسائم
-1.1-89771121038913.6شراء بيوت

-18.9-12816718018013723.9توسعة وترميم
قيمة القروض املنصرفة 

-10.9-12.112.813.412.51231.1)مليون دينار(

-7.07.87.46.57.06.421.1بناء قسائم
9.1-3.63.34.23.83.64.6شراء بيوت

3.1-1.51.61.82.11.818.0توسعة وترميم


