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من خالل فروع متكاملة وماكينات صرف آلي شاملة

التمويل المقدم للقطاع اإلنشائي ارتفع إلى 1.7 مليار دينار

»بيتك«: االنتشار في المجمعات 
التجارية تجربة ناجحة 

»كولدويل بانكر«: تراجع التمويل العقاري بنسبة 
1.8 ٪ ليصل إلى 6.4 مليارات دينار في 2010

ركز بيت التمويل الكويتي 
»بيتك«، ضمن إستراتيجيته 
املدروسة لالنتشار اجلغرافي، 
ف���ي املجمعات  التواجد  على 
التجارية كأسلوب  واألسواق 
غير تقليدي لتحقيق املزيد من 
االنتشار والوصول الى مختلف 
ش���رائح املجتمع، مس���تعينا 
بتفوقه التقني ورصيد اخلبرات 
املتراكم في التسويق املباشر 
للمنتجات واخلدمات، في وقت 
أضحت فيه املجمعات التجارية 
س���احة واسعة الس���تقطاب 

العمالء.
ويتواجد »بيتك« في هذه األماكن من خالل فروع صغيرة لكنها 
تقدم مجموعة من اخلدمات واملنتجات التي يوفرها البنك، إضافة 
الى تش���غيل ماكينات صرف آلي معظمها من ماكينات »الشامل« 

التي تعد مبنزلة فرع مصرفي في ذاتها لتنوع خدماتها.
وحققت هذه السياسة، التي تعد امتدادا للفروع األخرى املنتشرة 
في مختلف املناطق اجلغرافية، جناحات فعلية خالل الفترات املاضية 
متثلت في زيادة حجم املبيعات من مختلف منتجات »بيتك« املبتكرة 
واس���تقطاب املزيد من العمالء، حيث عمد »بيتك« الى تزويد هذه 
الفروع بأحدث التقنيات املتطورة وبالكوادر عالية التأهيل القادرة 
على التواصل املستمر مع العمالء احلاليني واملستهدفني من رواد 
هذه األماكن، فضال عن إضفاء طابع خاص في التصميم اخلارجي 
والداخلي للفروع مبا يالئم مراكز التسوق العصرية ومرتاديها.

ويعد فرع »بيتك« في مجمع األڤنيوز أحد أبرز األمثلة على جناح 
البنك وإثبات وجوده في املجمعات واألسواق التجارية. 

وفي هذا الصدد يؤكد عبدالرحمن الزير مدير فرع »بيتك« في 
مجمع األڤنيوز، أن تقبل العمالء لهذا التواجد كان واليزال ممتازا، 
حيث نقلنا خبراتنا وباقات خدماتنا ومنتجاتنا املتميزة الى حيث 

توجد شريحة واسعة من املجتمع وزوار الكويت.
وأض���اف الزير قائال: ما مييزنا في فرع األڤنيوز هو احتواؤنا 
لعدد كبير من كل الشرائح، كما أن لدينا عالقة جيدة مع عمالئنا 
أصح���اب احملال املوجودة داخل املجمع، حيث أصبح هذا التواجد 

مبنزلة الفرع الرئيسي لهم للقيام ببعض العمليات املصرفية. 

قال التقرير العقاري لشركة كولدويل بانكر العاملية فرع الكويت 
ان  حجم التمويل املقدم للقطاعني العقاري واالنشائي شهد حالة 
من االستقرار النوعي حتى نهاية ديسمبر من العام 2010 مقارنة 

بالفترة نفسها من العام 2009.
وأشار التقرير الى ان التمويل املقدم للقطاع العقاري انخفض 
1.8 ٪ ليص���ل إلى 6.477 مليارات دينار بنهاية العام 2010 مقارنة 
ب� 6.596 مليارات دينار بنهاية ديس���مبر من العام 2009 ،في حني 
ارتفع حجم التمويل املقدم للقطاع اإلنش���ائي في السوق احمللي 
خالل العام 2010 إلى 1.656 مليار دينار مقارنة ب� 1.724 مليار في 

نهاية العام 2009 وبنمو 1.85 ٪.
وعلق التقرير على حركة التمويل للقطاعني العقاري واالنشائي 
والتي ش���هدت تغيرا طفيفا السيما بسبب استمرار حالة الترقب 
لعمليات طرح الكثير من املشاريع التنموية التابعة للحكومة والتي 
يتوقع طرحها ضمن خطة التنمية، الفتا الى اس���تمرار انش���غال 
أغلب الش���ركات العقاري���ة والعاملة في قطاع البناء والتش���ييد 
بلملمة جراحها السابقة الناجتة عن خسائر األزمة املالية العاملية 
التي عصفت مبيزانيات النس���بة األكبر من الشركات العاملة في 
السوق احمللي.وأش���ار التقرير الى ان النمو الطفيف الذي سجله 
حجم التمويل املوجه للقطاع اإلنشائي وان كان غير ملحوظ إال أنه 
يعبر عن بداية لنشاط مقبل متوقع للقطاع بجميع استخداماته، 
خاصة عقب تخلي البنوك احمللية عن بعض ش���روطها املتشددة 
والتي كانت تقف حائال أمام العديد من عمليات متويل املش���اريع 
العقارية واالنشائية، اال ان النصف الثاني من العام املاضي شهد  
مجموعة من التحركات لبنوك أخذت على عاتقها متويل مشاريع 

عقارية وانشائية كبرى.
وبني التقرير ان هناك بعض التحركات التي متت في الس���وق 
احمللي خالل االشهر املاضية إلعادة جدولة عدد من القروض االنشائية 
التي حصل القطاع اخلاص عليها خالل فترة ما قبل االزمة املالية، 
حي���ث متت عملية حتويلها من قروض قصيرة املدى الى قروض 

طويلة املدى ملدد تتراوح ما بني ثالث وخمس سنوات.

عبدالرحمن الزير

ارتفاع إجمالي ودائع القطاع الخاص من المقيمين بواقع %1.8

»الوطني«: معدل النمو االئتماني في 2010 
كان األبطأ  على مدى أكثر من 15 عامًا

بن���ك  أش���ار 
الكويت الوطني 
ف���ي موج���زه 
االقتص���ادي 
األخير إلى أن معدل منو االئتمان 
كان ضعيفا خالل العام 2010، مرتفعا 
فقط بواقع 0.4٪ بنهاية العام مقارنة 
ب����� 6.1٪ في العام 2009، ويعتبر 
هذا أبطأ معدل منو في أكثر من 15 
عاما، وق���د ارتفع االئتمان مبقدار 
130 مليون دينار في شهر ديسمبر 
املاضي، ليبلغ ارتفاعه لكامل العام 

2010 نحو 97 مليون دينار.
وقال التقرير ان���ه مع تعافي 
اقتص���ادات املنطقة خ���الل العام 
املاضي، قام بنك الكويت املركزي 
بخفض أسعار الفائدة مجددا في 
فبراير 2010 بواقع 50 نقطة أساس 
لسعر اخلصم و25 نقطة أساس 
لسعر الريبو، وذلك بعد سلسلة 
التخفيضات التي كان قد أجراها 
خالل العام 2009.وحلظ »الوطني« 
أنه في ظل تراجع مستويات الثقة 
وارتفاع احملاذير خالل العام 2010، 
قلصت البنوك من حجم إقراضها 
املمنوح إلى بعض القطاعات مثل 
القطاع العقاري وبعض املؤسسات 

املالية، وذلك نتيجة السياس���ات 
األكثر حذرا الت���ي اعتمدتها.لكن 
البنوك قامت في الوقت نفس���ه، 
برفع حجم القروض املمنوحة إلى 
القطاعات اإلنتاجية التي استفادت 
من الضمانات التي وفرها قانون 
االستقرار املالي، ومن النشاط القوي 

الذي أظهره قطاع املستهلكني.وقد 
س���جلت القروض املمنوحة إلى 
قطاع املستهلكني )أي التسهيالت 
الشخصية دون غرض شراء أوراق 
مالية( أداء أقوى نسبيا خالل العام 
2010، مرتفعة بواقع 3.6٪ ومبقدار 
304 ماليني دينار، رغم أنها جاءت 

أقل من مستوياتها التاريخية. وفي 
املقابل، انخفضت القروض املمنوحة 
إلى جميع القطاعات األخرى بنحو 
0.5٪ خالل العام، مع تباطؤ نشاط 
قطاع األعمال. وكان التراجع األكبر 
قد سجلته التسهيالت الشخصية 
بغرض شراء أوراق مالية والتي 

انخفضت بنحو 4.6٪، تبعتها تلك 
املمنوحة إلى املؤسس���ات املالية 
من غير البنوك بنحو 2.6٪، وإلى 
القطاع العق���اري بنحو 1.8٪، اما 
القروض املمنوحة إلى »القطاعات 
اإلنتاجية« )مث���ل قطاع التجارة 
والصناعة واإلنشاءات( فارتفعت 
بواقع 3.3٪.من جهة ثانية، حلظ 
»الوطني« ان إجمالي ودائع القطاع 
اخلاص من املقيمني ارتفع بواقع 
1.8٪ خالل العام 2010، أي مبقدار 
497 مليون دينار، فيما انخفضت 
الودائ���ع احلكومي���ة بنحو ٪4.1 
)163 مليون دينار(، وبشكل عام، 
انخفضت إجمال���ي ودائع اجلهاز 
املصرف���ي الكويتي مبق���دار 153 
مليون دينار، نتيجة تراجع إجمالي 
الودائع من غير املقيمني.وفي املقابل، 
ارتفعت موجودات البنوك احمللية 
بواقع 2.6٪ خالل العام 2010. وقد 
جاء معظم هذا االرتفاع من زيادة 
احتياط���ات البنوك ل���دى البنك 
املركزي والتي بلغت 762 مليون 
دينار. وقد عم���ل البنك املركزي 
على امتصاص فائض السيولة من 
البنوك احمللية من خالل إصدارات 

السندات واستقبال الودائع.

البيانات النقدية ـ ديسمبر 2010
التغيير

عن األشهر الـ 12 السابقةعن األشهر الثالثة السابقةعن الشهر األسبقديسمبر 2010

٪مليون دينار٪مليون دينار٪مليون دينارمليون دينار
2480.61.0602.6-0.5-41.379227موجودات البنوك احمللية

-0.6-1.91090.5150.811املطالب على احلكومة
25.2041310.51640.7970.4التسهيالت االئمانية للمقيمني

-1.1-1722.482-2.7-7.273205املوجودات األجنبية
M2 25.486520.23291.35902.4عرض النقد

24.64350.02881.25232.2ودائع القطاع اخلاص
30.169917.8-2.8-4.638132ودائع حتت الطلب

2.992240.8291.02699.9ودائع اإلدخار
14.8961190.81220.81901.3ودائع ألجل وشهادات اإليداع

-23.0-1356.8634-0.3-2.1197ودائع بالعمالت األجنبية

تقـرير


