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العيبان: أكثر من 25 جهة
تشارك في معرض »البناء واإلعمار«

»أعيان« تطلق حملتها 
الترويجية لفصل الربيع

»الدراسات المصرفية« 
يطلق إصدارًا جديدًا 

اك���دت نح���و 25 ش���ركة 
ومؤسسة جتارية متخصصة 
مش���اركتها في معرض البناء 
واالعم���ار 2011 ال���ذي تقيمه 
وتنظمه شركة معرض الكويت 
الدولي عل���ى ارض املعارض 
الدولية مبشرف خالل الفترة 

من 22 الى 28 مايو املقبل.
وقال مدي���ر املعرض لدى 
شركة معرض الكويت الدولي 
ضاري العيبان ان االستعدادات 
جاري���ة القام���ة دورة جديدة 
مميزة ف���ي سلس���لة دورات 
معرض البناء واالعمار حتت 

رعاية شركة »عربي«.
واضاف العيبان في تصريح صحافي ان معرض البناء واالعمار 
قد جنح في ترسيخ مكانته على خارطة املعارض في الكويت نظرا 
لالهمية الكبيرة التي ينطوي عليها قطاع املعرض في ظل خطط 
االعمار والبناء التي تعيشها الكويت، السيما بعد اقرار اكبر خطة 
تنمية مستقبلية مبرمجة في تاريخ الكويت تصل كلفتها الى نحو 

30 مليار دينار.
واوضح ان خطط االعمار والبناء التي تتضمنها خطة التنمية 
املستقبلية تتطلب تنشيطا موس���عا للقطاعات املعنية باالعمار 
والبناء حيث يأتي معرض البناء واالعمار ليتواكب مع احتياجات 

املرحلة ومتطلباتها امللحة.
وبني العيبان ان مجاالت املعرض وقطاعاته تشمل: مواد البناء 
والنجارة واملق���اوالت العامة وكل االعم���ال احلديدية واالملنيوم 
والديكورات الداخلية، والرخام واجلرانيت، والسيراميك والبالط 
املتداخل واالصب���اغ واملواد اخلصوصية، والتمديدات الكهربائية 
وانظمة التكييف والتبريد، واالنابيب البالستيكية واالدوات الصحية، 
واملطابخ واملش���غوالت املعدنية، واخلدمات الهندسية واالنظمة 

االمنية، ومعدات وخزانات املياه واملصاعد.

أطلقت شركة أعيان االجارة 
القابض���ة حملتها الترويجية 
الربيع حتت  السنوية لفصل 

اسم »اربح صكوك زمزم«.
وق���ال نائب رئي���س أول 
للتس���ويق والعالقات العامة 
بالشركة سلطان السلطان ان 
احلملة تختلف هذه السنة من 
حيث كونها تعتمد على تقدمي 
جوائز للعمالء املشاركني هي 
عبارة عن صكوك استفادة في 

برج زمزم في مكة املكرمة. 
الس���لطان في  واوض���ح 
تصريح صحافي أن »أعيان« 

كعادته���ا في مثل هذه الفترة من كل ع���ام، وكما عودت عمالءها، 
فانها حريصة كل احلرص عل���ى التواصل مع العمالء واجلمهور 
على مدار العام عبر سلس���لة متواصلة من احلمالت الترويجية 
التقليدية وتلك التي تستخدم وسائل االتصال االجتماعية املتوافرة 

على االنترنت.
وكان���ت حملة »اربح صكوك زمزم« بدأت في 6 مارس اجلاري 
وتستمر حتى 6 مايو املقبل، وتقوم فكرة احلملة على منح كوبون 
واحد لكل عميل يقوم بش���راء أو استئجار س���يارة من أعيان أو 
ش���ركتها التابعة املدللة خالل مدة احلمل���ة، ويؤهل هذا الكوبون 
العميل للدخول في الس���حب الذي س���يجري يوم 11 مايو املقبل 
الختيار أربعة فائزين يحصل كل منهم على صك قيم لالس���تفادة 

في برج زمزم في مكة املكرمة.
ومبوج���ب هذا الصك يحصل حامل الصك على حق االقامة في 
برج زمزم ملدة أس���بوع محدد في شهر شوال من كل سنة ملدة 19 

سنة مقبلة.
وأوضح السلطان أن الصكوك االربعة تنقسم الى صكني كل منهم 
بقيم���ة 3200 دينار، وصكني آخرين كل منهما بقيمة 2195 دينارا، 
مشيرا الى أن االقبال على التأجير التشغيلي من قبل العمالء يأتي 
لعدة أس���باب أبرزها معرفتهم مبيزات التأجير، مبينا ان الشركة 
حترص على توفير أفضل املنتجات ليختار العميل منها ما يناسبه، 
كم���ا تلحق ذلك بأفضل اخلدمات طوال م���دة التعاقد مبا في ذلك 
الس���يارات البديلة والصيانة املجانية وسرعة اخلدمة واملساعدة 
على جانب الطريق والتأمني الذهبي الشامل، كما يوجد لدى أعيان 

كراج خاص بها لتقدمي خدمات االصالح واالعطال الفنية. 
ومن ضمن تنوع اخلدمات التي تقدمها أعيان االجارة القابضة 
خدمة خاصة للس���يدات وهي الصيان���ة املنزلية حيث ال حتتاج 
العميلة س���وى االتصال على مركز االتصال )1880066( وحتديد 
موعد للصيانة ليقوم فريق العمل بارس���ال سيارة الصيانة الى 
املوقع احملدد س���واء كان في املنزل أو في العمل مما يس���هل على 

العميلة توفير الوقت واجلهد.

الدراسات  أعلن مدير معهد 
املصرفية د.يعقوب الرفاعي عن 
إطالق االصدار السادس عشر من 
»قاعدة املعلومات االقتصادية 
واملالية للمصرفيني � 2011« الذي 
يصدره املعهد تلبية الحتياجات 
عمالئه للبيانات واإلحصاءات 
الت����ي تدعم القط����اع املصرفي 
واملالي في عملية صنع القرار.

ويتضمن ه����ذا التقرير عدة 
أجزاء يركز اجل����زء األول على 
مختلف اإلحصاءات االقتصادية 
واملالية واملؤش����رات اخلاصة 
بالكويت، حيث تضم إحصاءات 

حيوية مصنفة عن السكان والقوى العاملة، ومسار النشاط التجاري 
مع العالم اخلارجي، وبيانات خاصة بالناجت احمللي اإلجمالي ومؤشرات 
مالية للحكومة، وأهم املؤشرات املالية للقطاع املصرفي الكويتي وسوق 

الكويت لألوراق املالية، ومؤشرات األسعار للسلع واألراضي.
فيما يضم اجلزء الثاني أهم البيانات واملؤشرات االقتصادية واملالية 
األساسية لدول مجلس التعاون اخلليجي، ومؤشرات التبادل التجاري 
فيما بني هذه الدول. أما اجلزء الثالث فيقدم صورة عن تطور أسعار 
الصرف للعمالت األساسية، وأسعار بعض املعادن كالذهب، ومؤشرات 
األسعار بأسواق األسهم العاملية، إضافة إلى عدد كبير من املؤشرات 
االقتصادية واملالية اخلاصة بكل من الدول املتقدمة الرئيس����ية التي 

تتعامل معها الكويت اقتصاديا وماليا.

ضاري العيبان

سلطان السلطان

د.يعقوب الرفاعي

533 صفقة في يناير بقيمة 194 مليون دينار

»الوطني«: تسارع نشاط »االستثماري« يقود السوق العقاري

»األهلي« يشارك في معرض صناع االقتصاد السادس عشر

.. و»بوبيان« يستعرض دوره في دعم العمالة الوطنية بالمعرض

أكادميي���ة البنك األهلي والتي 
مت تصميم برامجها التدريبية 
لتتناسب مع احتياجات العمل 

في القطاع املصرفي«.
البنك األهلي  أن  وأكد على 
الكويتي يعمل بشكل دائم على 
دع���م كافة اجله���ود والفرص 
املتاحة لفئة الشباب الكويتي 
لالنخراط في العمل في القطاع 
القط���اع  اخل���اص وبال���ذات 

املصرفي.
كما تواج���دت في املعرض 
مجموعة من مسؤولي وموظفي 
البنك لاللتقاء بالكفاءات الواعدة 
من أبناء الكويت من اجلنسني 
وتعريفه���م بف���رص العم���ل 
البنك  التي يوفرها  والتدريب 
وكيفية احلصول عليها وأيضا 
تعريفهم على طبيعة العمل في 
القطاع اخلاص من خالل احلوار 
املباشر الى جانب التعرف على 
اخر واحدث مخرجات التعليم 

في الكويت. 

في استقطاب وتأهيل املوظفني 
خاصة الشباب حديثي التخرج 
وذلك من خ���الل إدراجهم في 

والباحثة عن فرص للعمل«.
كما أشاد بتجربة البنك قائال: 
»البنك األهلي لديه جتربة مميزة 

أهمية املشاركة في هذا النوع 
اكبر  من املعارض الستقطاب 
عدد ممكن من الكفاءات الشابة 

ومنحه���م فرص���ة لالنضمام 
إلى فريق عم���ل متميز يحقق 
طموحاتهم الوظيفية وأكد على 

جريا عل���ى عادته لتحفيز 
الش���باب الكويتي للعمل لدى 
البنك  القطاع اخل���اص اعلن 
الكويتي عن مشاركته  األهلي 
في معرض صن���اع االقتصاد 
السادس عش���ر الذي أقيم في 
جامعة الكويت أمس حتت رعاية 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم 

العالي د. موضي احلمود.
وبهذه املناسبة، أفاد مساعد 
مدير عام، إدارة املوارد البشرية 
في البنك حمزة إنكي بأن الشباب 
الكويتي اثبت قدرته على العمل 
في القط���اع اخلاص وحتديدا 
في القطاع املصرفي ولذلك فان 
البنك األهلي الكويتي حريص كل 
احلرص على استقطاب الكفاءات 
الكويتية وتأهيلها لتكون قادرة 

على تلبية احتياجات العمل.
إنكي في تصريح  وأضاف 
صحاف���ي ان: »البن���ك األهلي 
الف���رص  س���يقوم بع���رض 
الوظيفي���ة للباحثني عن عمل 

اعلن بنك بوبيان عن مشاركته في معرض صناع االقتصاد وفرص العمل السادس عشر املقام حاليا 
في كلية العلوم االدارية بجامعة الكويت ويستمر حتى 17 مارس احلالي حيث يستعرض البنك اهم ما 

يقدمه للشباب الكويتي خاصة فرص العمل التي يتيحها لهم.
وقال البنك في بيان صحافي امس ان البنك يولى اهتماما خاصا باملعارض واألنشطة التي تستهدف 
ش���ريحة الش���باب خاصة تلك التي تتعلق بحل واحدة من اهم املش���كالت التي يعانى منها اي مجتمع 

وهي البطالة.
واضاف أن البنك حريص من ناحية اخرى على تاكيد دوره كجزء من القطاع اخلاص الكويتي الذي 
ميلك االمكانيات التي متكنه من توفير مناخ جيد يساعد الطاقات الشابة على اإلبداع والنجاح من خالل 

دعمهم وخلق املزيد من فرص العمل.
يذكر ان نسبة العمالة الكويتية في البنك جتاوزت ال� 63% في وقت شهد فيه العام املاضي توظيف 
الكثير من الشباب الكويتي وان العام احلالي سيشهد توظيف املزيد في اطار استراتيجية البنك اجلديدة 

التي تعتمد بشكل رئيسي على العنصر البشري خاصة من ابناء الكويت. 
وسوف يوجد في املعرض خالل فترة انعقاده مجموعة من مسؤولي وموظفي البنك لاللتقاء بالكفاءات 
الواعدة من أبناء الكويت من اجلنس���ني وتعريفهم بفرص العمل والتدريب التي يوفرها البنك وكيفية 
احلص���ول عليها وأيضا تعريفهم على طبيعة العمل في القطاع اخلاص من خالل احلوار املباش���ر إلى 

جانب التعرف على اخر وأحدث مخرجات التعليم في الكويت.

القروض المقررة والمنصرفة من قبل بنك التسليف واالدخار
نسبة التغيرينايرديسمبرنوفمبرالمتوسط الشهري

OMMVOMNMOMNMOMNMOMNWالسنويالشهري

-13.57.86.36.47.619.614.6قيمة القروض املقررة )مليون دينار(

-8.02.31.72.02.418.216.2بناء قسائم

3.93.93.23.03.413.529.6شراء بيوت

1.61.61.41.41.934.844.0توسعة وترميم

-37126516816919917.838.2عدد القروض املقررة

-1264428364113.934.9بناء قسائم

-778372617014.821.3شراء بيوت

-16713868728822.248.2توسعة وترميم

-31.6-12.811.48.310.28.912.2قيمة القروض املنصرفة )مليون دينار(

-36.8-7.85.94.15.25.04.9بناء قسائم

-29.5-3.33.72.83.22.424.9شراء بيوت

-11.4-1.61.71.41.71.510.9توسعة وترميم

المبيعات العقارية
نسبة التغيرينايرديسمبرنوفمبرالمتوسط الشهري

OMMVOMNMOMNMOMNMOMNNالسنويالشهري

66.3-108.7166.1143.6236.4193.618.1حجم املبيعات )مليون دينار(

55.591.784.9103.0121.417.982.8سكني

26.4-36.954.453.171.363.311.3استثماري

N/A-16.320.05.762.19.085.5جتاري

37.7-382.2561.0542.0601.0533.011.3عدد الصفقات املتداولة

38.2-276.7425.2388.0471.0394.016.3سكني

99.5129.5150.0118.0133.012.730.4استثماري

N/A-6.06.34.012.06.050.0جتاري

20.8-281.2302.2265.0393.3363.37.6متوسط قيمة الصفقة )ألف دينار(

199.3215.8218.8218.6308.140.932.3سكني

-3.1-373.3437.4353.7604.2475.721.3استثماري

N/A-2880.63295.21420.05176.71498.871.0جتاري

في هذا القطاع منذ نهاية فترة 
الركود. 

من جهة اخرى، سجل قطاع 
العقار التجاري 6 صفقات في شهر 
يناير بلغت قيمتها اإلجمالية 9 
ماليني دينار، وهو ما ميثل تراجعا 
كبيرا في حجم الصفقات وقيمتها، 
بل���غ 46% و86% عل���ى التوالي 

مقارنة مع الشهر السابق.
وارتفع كل من عدد القروض 
املقررة من بنك التسليف واالدخار 
وقيمتها في شهر يناير بنسبة 
تتراوح ما ب���ني 17% و20% عن 
الشهر الس���ابق، وهو االرتفاع 

الشهري الثالث على التوالي.
 وبلغ متوسط قيمة القرض 
الواح���د 38.417 دين���ارا، وهو 
الرق���م الش���هري األعلى منذ 21 
شهرا تقريبا، ويتوقع أن تسرع 
احلكومة من وتيرة إقرار القروض 
في العام 2011 من أجل البت في 

املتراكم منها. 

يناي���ر 2010، ارتفع كل من عدد 
الوحدات االس���تثمارية املبيعة 
وقيمتها بنس���بة 25%، ما يدعم 
الرأي القائل بوجود حتسن في 
إقبال املس���تثمرين على الشراء 

وفي قطاع العقار االستثماري، 
ارتفع عدد الوحدات املبيعة في 
ش���هر يناير بنسبة 13% تقريبا 
مقارنة مع شهر ديسمبر 2010، 
ليبل���غ 133 وحدة، ومقارنة مع 

اإلجمالي���ة 121 ملي���ون دينار، 
وسجلت محافطة األحمدي أكبر 
نش���اط في املبيعات السكنية، 
تلته���ا محافظتا حولي ومبارك 

الكبير.

الشهرية، مع ارتفاع كل من حجم 
املبيعات ومتوسط قيمة الصفقة 

مقارنة مع العام املاضي.
العقار السكني  وشهد قطاع 
بيع 394 وح���دة بلغت قيمتها 

قال بنك الكويت الوطني في 
موجزه االقتصادي حول حركة 
سوق العقار ان القطاع العقاري 
واصل حتس���نه في شهر يناير 
املاضي، مدفوعا بتسارع النشاط 
في العقار االس���تثماري، حيث 
العقارية في  بلغت الصفق���ات 
شهر يناير املاضي 533 صفقة، 
منخفضة بواقع 11% عن الشهر 
الس���ابق، إال انها بقيت مرتفعة 
بواق���ع 37% عن مس���تواها في 
يناير 2010. وبلغ مجموع قيمة 
الصفق���ات العقارية 194 مليون 
دينار، أي بتراجع نس���بته %18 
السابق، لكن املسار  الشهر  عن 
العام يبقى إيجابيا، رغم التقلبات 

جناح »األهلي« في املعرض

جناح البنك في املعرض


