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المبيعات العقارية
المتوسط 

الشهري
2008

المتوسط 
الشهري
2009

فبراير
2010

مارس
2010

ابريل
2010

نسبة التغير
الشهري

نسبة التغير
الشهري

82.8-156.2108.799.5205.8176.714.2حجم املبيعات )مليون دينار(
119.3-74.855.553.0141.697.431.2سكني

56.736.942.649.669.840.8136.9استثماري
-58.3-24.716.33.914.69.935.2جتاري

135.1-513.8382.23837607432.2عدد الصفقات املتداولة
141.6-381.4276.72555985586.7سكني

121.399.51241541689.1121.1استثماري
11.16.04818112.588.9جتاري

متوسط قيمة الصفقة
-22.3-320.3281.226027123812.2)ألف دينار(

-9.2-203.3199.320823717526.3سكني
477.2373.334432241629.17.2استثماري

-77.9-2.5642880.6973183055869.5جتاري

القروض المقررة والمنصرفة من قبل بنك التسليف واالدخار
المتوسط 

الشهري
2008

المتوسط 
الشهري
2009

فبراير
2010

مارس
2010

ابريل
2010

نسبة التغير
الشهري

نسبة التغير
الشهري

قيمة القروض املقررة 
-15.013.57.69.010.213.342.5)مليون دينار(

-71.6-10.28.02.63.13.11.8بناء قسائم
3.23.93.34.45.320.09.6شراء بيوت

-1.51.61.71.41.826.010.8توسعة وترميم
-41237127430934511.725.0عدد القروض املقررة

-68.6-19512650605311.7بناء قسائم
8977689211221.724.4شراء بيوت

-12816715615718014.610.4توسعة وترميم
قيمة القروض املنصرفة 

-10.5-12.112.811.816.313.418.1)مليون دينار(

-26.5-7.07.86.57.67.43.2بناء قسائم
36.2-3.63.33.76.84.238.8شراء بيوت

-1.7-1.51.61.51.91.82.8توسعة وترميم

دمية نسيبة في صورة جماعية مع طالبات جامعة اخلليج

املشاركون في الدورة

جهاز موتوروال اجلديد

»الكويتية لإلنشاء والتجارة« تنظم
دورة تدريبية إلرضاء العمالء والمجتمع 

الكويتية لإلنشاء والتجارة،  الش���ركة  أقامت 
سلطان السالم وأوالده، املوزع املعتمد لياماها في 
الكويت بوضع اخلطط املستنيرة حول هذا اجلانب 
البالغ األهمية من األعمال وملمارسة األعمال اليومية 
بقدر اكبر من الفاعلية والكفاءة وقد أجرينا دورة 
تدريبية م���ن أجل إرضاء العم���اء واملجتمع في 
الكويت ومت إجراء ه���ذه الدورة من قبل موكلينا 

شركة ياماها موتورز اليابان.
وقالت الشركة في بيان لها ان السوق التنافسي، 
من الصعب التمييز بني منتجك وبني عروض اخلدمة 
املقدمة من منافس���يك. وقد جعلت التكنولوجيا 
املتوافرة لك وملنافسيك من السهل تقليد املنتجات 
واخلدمات فيما بينكم. وبسبب ذلك، فمن الصعب 
أن تعتمد على املزايا املوجودة مبنتجك لكي متيز 
شركتك عن شركات املنافسني. وتعتبر خدمة العماء 
املمتازة من احدى الطرق لتحقيق ميزة تنافسية 

متقدمة.
وأثناء ه���ذا التدريب، فقد تعلمنا أنه إذا أردت 
أن تنجح فا ينبغي عليك أن تضع نصب عينيك 
على العميل الراضي ألنه مبثابة أصول ثابتة لديك، 
ولكن حدد العماء غير الراضني، حيث يحمل العماء 
غير الراضيني دائما معلومات حتتاج إليها لتحقيق 

النج���اح. وإن فهم توقيت وس���بب عدم رضاهم 
يس���اعدك على تنفيذ التغيرات الازمة الكتساب 
عماء جدد واالحتفاظ بالعماء القدامى. ولذلك فما 
اكتسبناه أثناء هذه الدورة بالنسبة لرضا العماء 
واملجتمع احمليط هو أنن���ا منارس هذا املوضوع 
بشكل متعمد ونحن في الشركة الكويتية لإلنشاء 
والتجارة، س���لطان السالم وأوالده، نعد بتحقيق 
رضا العماء بنس���بة 100% وتلبية طلبات عماء 
ياماها الراضني وتلبية طلبات العماء غير الراضني 
بقدر أكبر للحصول عل���ى ما لديهم من تعليقات 
ذات قيمة وش���كاوى، والتي تساعدنا على حتديد 
نواحي اخلطأ وتصحيحه���ا على نحو يؤدي إلى 

حتقيق النجاح.
وقالت الشركة »نتقدم بالشكر إلى ياماها موترز 
كونها منحتنا هذا املنتج املتعدد املزايا والذي ملس 
قلوبنا ونستمر في رفع هذا الشعار بأن نقدم أفضل 
ما لدينا من خدمات بدءا من املبيعات واخلدمة وقطع 
الغيار. وهذا النوع من املبادرة سوف يساعدنا على 
حتقيق قدر أكبر من رضا العماء ويعطينا زمام 
القيادة في اجتذاب قطاع كبير من السوق وحتفيزه 
جتاهنا ويعكس مدى التزامنا بأخاقيات املجتمع 

ويبني صورة إيجابية ملاركتنا في العالم«.

»موت����وروال« في هذا الهاتف النق����ال مقرونة بنظام 
التشغيل اندرويد 2.1 الذي يضمن للمستخدمني جتربة 
استثنائية بكل ما في الكلمة من معنى. وتابع نوالن: 
فبفضل نظام التشغيل »اندرويد 2.1« يحقق الهاتف 
اجلديد ملستخدميه ما تخفق الهواتف النقالة الذكية 
املنافس����ة في حتقيقه، فهو مصمم بجميع تفاصيله 
الثراء جتربة املس����تخدمني، بدءا من الشاش����ة فائقة 
الدقة مقاس 3.7 بوصات التي تضمن جتربة  انترنت 
مثالية، مرورا بامكانية التنقل بني تطبيقات متعددة 
بساسة عالية وصوال الى حزمة تطبيقات غوغل وما 

ميكن ان حتققه للمستخدمني.

كشفت شركة موتوروال النقاب عن الهاتف النقال 
MIL ESTONE الذي يشكل اول هاتف نقال بالكويت 

متوافق مع نظام التشغيل »اندرويد 2.1«.
وقالت الشركة ان الهاتف النقال MIL ESTONE يدشن 
عهدا جديدا في صناعة الهواتف النقالة الذكية العصرية 
ملا يتسم به من سرعة وادائية فائقتني، وتصميم يتاءم 
مع امله����ام املتعددة ذات الطبيعة احلاس����مة، وقالت 
»موتوروال« ان توافق الهاتف النقال MIL ESTONE مع 
نظام التشغيل »اندرويد 2.1« يتيح استخدام تطبيقات 
متعددة في الوقت ذاته، وهو يعد في مقدمة الهواتف 
النقالة الذكية ذات الهيكلية االقل س����ماكة في العالم 
املزودة بلوحة مفاتيح كويرتي اذ ال يتجاوز س����مكه 
13.7 مل����م. كما يتميز الهاتف اجلديد بشاش����ة تعمل 
بتقنية اللمس املتعدد وامكانية تكبير الصور بازاحة 
اصابع اليد بطريقة تقاربية على الشاشة، كما تتميز 
هذه الشاشة بالدقة الفائقة اذ يصل عدد البكسات الى 
ضعف عدد اقرب الهواتف النقالة املنافسة. وزود الهاتف 
بحزمة من تطبيقات غوغل التي تشمل محرك بحث 
غوغل وخرائط غوغل وبريد غوغل وخدمة اليوتيوب 
وغيرها. وقال نائب رئيس »موتوروال« ملنطقة الشرق 
االوسط وافريقيا ستيفن نوالن: يحقق الهاتف اجلديد 
التفوق والسبق على منافسيه، ألنه هاتف نقال فائق 
املعايير بكل جوانبه ووظائفه التش����غيلية، اذ يوفر 
ملستخدميه جتربة ثرية في تصفح الويب واستقبال 
وارسال الرس����ائل االلكترونية، وما كان ليتحقق ما 
سبق لوال البراعة الهندسية والتصميمية التي كرستها 

»موتوروال« تطلق»MIL ESTONE« في الكويت
األول من نوعه المتوافق مع نظام »اندرويد 2.1«

معرض »OUTLET  2010« يواصل
عروضه وسط إقبال جماهيري ملحوظ

كما تقدم بروي لزوار جناحها 
تشكيلة رائعة من املعروضات 
التي اعتادوا على وجودها لدى 
فروع الشركة التي تقيم عاقة 
الرائع مع  التواصل  جيدة من 
االطفال وذويهم حيث يتس���م 
جناح بروي بأج���واء خاصة 
جتتذب اليها الكبار والصغار.

وتض���م قائمة املش���اركني 
في املع���رض نخبة كبيرة من 
الشركات وكاء أشهر املاركات 
العاملية مثل: ش���ركة حبشي 
وشلهوب، شركة بيضون، شركة 
وهران التجارية، شركة شارمل 
باريس، نظارات اجلميل، الطرف 
األغر، CHICK WATCH، شركة 
 K نزيه، ساعات جوفيال، شركة
A &، شركة كلستا، نوران، شركة 
الفلة البيضاء، شركة ماجستيك 
باالس، شركة العربية الدولية 
للعود، وغيرها من الش���ركات 

والوكاء املعتمدين.
الش���ركات  وتس���تعرض 
املش���اركة بالصال���ة رق���م 5 
معروضاتها على مدى فترتني 
صباحي���ة من الس���اعة 9:30 
صباحا الى الساعة 1:00 ظهرا 
ومسائية من الساعة 5:00 عصرا 
الى الساعة 10:00 مساء واجلمعة 
فترة مسائية فقط من الساعة 
5:00 عصرا الى الساعة 10:30 

مساء.

الواسعة التي تتمتع بها.
واضافت: »ان زوار املعرض 
على موعد مع العروض اخلاصة 
واخلصومات التي تقدمها الشركة 
لزبائنه���ا عل���ى مجموع���ة من 
اشهر املاركات العاملية للعطور 
التي  التجميل  ومس���تحضرات 
اعت���ادت الش���ركة على طرحها 

على زبائنها«.
وتستعرض شركة ونرز العاملية 
التجارية مجموعة من املنتجات 
ألش���هر امل���اركات العاملية التي 
تضم ماركات تريسمي وهايجني 
وفروتيني وفي اوفايف وسانت 
ايفز وتق���دم لزبائنها خصومات 
هائلة غير مسبوقة وهناك عروض 
خاص���ة تقدمها الش���ركة لزوار 

املعرض خصيصا.

وسط اقبال جماهيري ملحوظ 
 OUTLET« تتواصل انشطة معرض
2010« الذي تقيمه وتنظمه شركة 
مع���رض الكوي���ت الدولي على 
ارض املعارض الدولية مبشرف 
مبشاركة نحو 60 شركة محلية 
وذلك خال الفترة من 22 مايو 
الى 5 يونيو املقبل، برعاية كل 
من شركة ونرز العاملية التجارية 
وشركة عاهد اخلطيب وشريكه 
وش���ركة بروي ومؤسسة نيو 

كاسيك.
وزوار ارض املع���ارض على 
الهائلة  موعد مع اخلصوم���ات 
غي���ر املس���بوقة والت���ي تصل 
الى %75  العارضني  لدى بعض 
والعروض اخلاصة على أشهر 
املاركات العاملية التي تستعرضها 
نخبة من أكبر وأعرق الشركات 

الكويتية.
ومن جن���اح ش���ركة عاهد 
اخلطيب وشريكه قالت مسؤولة 
اجلناح نوال نعيم ان شركة عاهد 
اخلطيب وشريكه حترص على 
املش���اركة والتواجد مبعارض 
ش���ركة معرض الكويت الدولي 
حيث تأسست بني الطرفني عاقة 
متين���ة تعتمد عل���ى املصلحة 
املش���تركة وترجع ال���ى الوراء 
الى  سنوات وس���نوات بالنظر 
املكانة التي تتمتع بها معارض 
الش���ركة والقاعدة اجلماهيرية 

يقام على أرض المعارض الدولية بمشاركة 60 شركة

.. ويطلع طالبات جامعة الخليج على آليات العمل المصرفي 
استضاف بنك الكويت الوطني، بالتعاون مع »إجناز الكويت«، مؤخرا 
برنامج حتديد املس����تقبل املهني التدريبي ملدة يوم كامل والذي يستهدف 
مساعدة الطلبة الشباب على حتديد مستقبلهم املهني وتعريفهم بالفرص 
الوظيفية املتاحة. وقالت مسؤولة حساب الشباب لدى بنك الكويت الوطني 
دمية نسيبة إن برنامج حتديد املستقبل الوظيفي الذي يهدف إلى مساعدة 
الطلبة الشباب على إدراك أهمية العمل املصرفي في البنوك، يأتي في إطار 
األنش����طة واملبادرات الريادية التي دأب البنك على طرحها، مشيرة إلى أن 
س����جل البنك الوطني على صعيد االهتمام بشؤون الطلبة الشباب حافل 
باألنشطة التدريبية املعدة خصيصا لهذه الفئة من أبنائنا الذين قام البنك 
بتنظي����م دورات تدريبية لهم طيلة فصل الصي����ف وأتاح لهم من خالها 
االطاع على طبيعة العمل املصرفي اليومي وما يصاحبه من مسؤوليات 
وحتديات. وكان أكثر من 50 طالبة من جامعة اخلليج قد شاركن في برنامج 
حتديد املستقبل الوظيفي، حيث أتيح لهن التعرف عن كثب على اجلوانب 
املختلفة للعمل املصرفي وذلك بهدف مس����اعدتهن على حتديد مساراتهن 

املهنية املستقبلية واالطاع على الفرص املتاحة على هذا الصعيد.

»الوطني« 400 صفقة عقارية في أبريل بقيمة 177 مليون دينار

املقررة وقيمها يأتي نتيجة تراجع 
عدد القروض املقررة للبناء اجلديد، 
إذ مازال هذا النوع من القروض عند 
أدنى مستوياته، وبلغ 53 قرضا 

في أبريل.
وللمقارنة، بلغ متوسط عدد 
القروض املقررة للبناء اجلديد 203 
قروض، بني العامني 2001 و2008. 
وفي املقابل، واصل عدد القروض 
املقررة للترميم واإلضافة االرتفاع 
إلى مستويات تاريخية جديدة عند 
180 قرض���ا في أبريل، مقارنة مع 
ما متوسطه 97 قرضا شهريا بني 

العامني 2001 و2008. 

الوطني أن عددها ارتفع بني شهري 
مارس وأبريل بواقع 12%، ليصل 
إلى 345 قرضا. لك���ن هذا العدد 
اليزال منخفض���ا بنحو 25% عن 
مس���تواه قبل عام، كما انه مازال 
دون معدله التاريخي الذي يتراوح 
بني 400 و450 قرضا. ومن حيث 
القيمة، فق���د ارتفعت بواقع %13 
مقارنة مع مارس، إال أنها مازالت 
أدنى من مستواها قبل عام بنحو 

.%43
وعلى نحو مماثل ملا كان عليه 
معظم العام املاضي، رأى الوطني 
أن هذا الضعف في عدد القروض 

القسائم في منطقة مشروع لؤلؤة 
اخليران، التي شكلت نحو نصف 
ع���دد الصفقات. كذلك، كانت قيم 
املبيعات منخفضة )القسائم املبيعة 
كانت صغيرة نسبيا(، لتنخفض 
العقار  القيمة اإلجمالية ملبيعات 
التجاري إلى مستوى معتدل نسبيا 
يبلغ 10 مايني دينار، مقارنة مع ما 
متوسطه 16 مليون دينار شهريا 

خال العام 2009.

قروض بنك التسليف واالدخار

وبالنسبة للقروض املقررة من 
بنك التس���ليف واالدخار، فلحظ 

الكبيرة نسبيا للشقق األرخص 
ثمنا من إجمالي املبيعات حاليا.

العقار التجاري

من جهة ثانية، رأى »الوطني« 
أن العقار التجاري ش���هد نشاطا 
أقوى من األشهر السابقة، ولو أن 
الصورة العامة مازالت تش���وبها 
درجة م���ن الغموض. وقد ارتفع 
عدد صفقات العقار التجاري إلى 
18 صفقة في أبريل، من 8 صفقات 
في مارس ومن متوسط 6 صفقات 
شهريا في العام املاضي. لكن هنا 
أيضا، تأثرت األرق���ام مببيعات 

أشار بنك الكويت الوطني في 
موجزه االقتصادي األخير إلى أن 
القطاع العقاري واصل نشاطه القوي 
في شهر ابريل املاضي، بعدما كان قد 
ارتفع بشكل حاد في مارس. وبلغ 
إجمالي عدد الصفقات العقارية في 
جميع القطاعات »السكني والتجاري 

واالستثماري« 744 صفقة.
ورأى »الوطني« أن هذا العدد، 
ورغم أنه ميثل تراجعا بواقع %2 
مقارنة مع ذلك املسجل في مارس، 
إال انه في الوقت نفسه يشكل ضعف 
مستواه في فبراير وضعف متوسطه 

لكامل العام 2009.
وبالنظر إلى البيانات بش���كل 
تفصيل���ي، حلظ التقرير أن جزءا 
كبيرا من هذه الصفقات � نصفها 
تقريبا � عبارة عن بيع القس���ائم 
السكنية أكثر منه البناء اجلاهز. 
لكن هذه املبيعات تتذبذب بشكل 
ملحوظ من شهر إلى آخر، وبالتالي، 
من الصعب استخاص منها صورة 

أشمل لنشاط السوق.
وباس���تثناء مبيعات القسائم 
الس���كنية، يصبح عدد الصفقات 
العقارية خال أبريل 400 صفقة. 
وعند هذا املس���توى، يبدو تعافي 
القطاع العقاري أقل إشراقا، إال ان 
نشاط السوق يبقى أفضل من العام 

املاضي بشكل واضح.
أما بالنسبة للقيمة اإلجمالية 
للمبيع���ات العقارية خال أبريل، 
فأوضح التقرير أنها انخفضت بواقع 
14% مقارنة مع مارس لتصل إلى 
177 مليون دينار، أي دون مستواها 
املرتفع الذي س���جلته في نوفمبر 
املاضي. ورغم ذلك، تبقى هذه القيمة 
أعلى بكثير من متوسطها لكل من 
العامني 2008 و2009. ويقدر الوطني 
أن تكون مبيعات القسائم السكنية 
قد ساهمت بنحو 50 مليون دينار 
القيمة اإلجمالي���ة للمبيعات  من 
العقارية في أبريل، ما ضخم هذه 

القيمة بشكل إضافي.

العقار السكني

وأشار »الوطني« إلى أن إجمالي 
عدد صفقات العقار الس���كني في 
أبريل بل���غ 558 صفقة. ورغم أن 
هذا العدد أدنى من مستواه املرتفع 
في مارس بواقع 7%، إال أنه يبقى 
األعل���ى في أكثر م���ن عامني )في 
حال استثناء شهر مارس(. وذكر 
الوطني أن مبيعات العقار السكني 
في أبريل وج���دت دعما كبيرا من 
التي  القس���ائم السكنية  مبيعات 
بلغ عدده���ا 344 صفقة، أكثر من 
نصفها كانت في منطقة مشروع 
لؤلؤة اخليران. ويبدو أن بعض 
هذه الصفقات ش���مل عدة قسائم 
مجتمعة. وبشكل عام، قد يعكس هذا 
االرتفاع في مبيعات القسائم الثقة 
املتنامية في مضي مشاريع البنى 
التحتية في بعض املناطق قدما، ما 
يجعل من القسائم احمليطة بها أكثر 
جاذبية. ومن الواضح أن متوسط 
قيمة الصفقة الواحدة كان منخفضا 
عن���د 175 ألف دينار في أبريل، ما 
يعكس على األرجح احلصة الكبيرة 
منها ملبيعات القسائم السكنية )في 

مقابل البناء اجلاهز(.

العقار االستثماري

وحل���ظ »الوطن���ي« أن عدد 
صفقات العقار االس���تثماري في 
أبريل بلغ 168 صفقة، ليسجل بذلك 
أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2008. 
ويقترب هذا العدد من املس���توى 
القياسي الذي س���جلته مبيعات 
العقار االستثماري في ذروة الطفرة 
العقارية في منتصف العام 2007، 
والبالغ 175 صفقة. أما من حيث 
القيمة، فقد تراجعت املبيعات عن 
مستوياتها القياسية املرتفعة التي 
بلغ���ت ذروتها ف���ي العام 2007. 
ويعكس هذا التراجع في متوسط 
الواحدة انخفاض  قيمة الصفقة 
أس���عار الش���قق خ���ال العامني 
املاضيني، كما قد يعكس احلصة 

أكد أنها واصلت نموها القوي للشهر الثاني على التوالي

نوال نعيم 

إجمالي المبيعات العقارية

مبيعات العقار السكني

مبيعات العقار التجاري

القروض المقررة من بنك التسليف واالدخار


