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بقيمة إجمالية بلغت 391 مليون دينار وبنمو 57% عن مارس

»الوطني«: نشاط عقاري قياسي في أبريل 
مسجاًل أعلى مستوى في املبيعات منذ 2007

جتارية، فيما جرى بيع فندق 
في منطقة الس���املية بقيمة 12 

مليون دينار.
أما بالنسبة إلى قروض بنك 
التس���ليف واالدخار، فقد بلغ 
املق���ررة خالل  القروض  عدد 
ش���هر ابريل 117 قرضا بقيمة 
6.3 ماليني دينار، لتس���تكمل 
مسارها النزولي متراجعة بواقع 
15% من حيث العدد عن ش���هر 
مارس املاضي، وبذلك، سجل 
عدد القروض املقررة في ابريل 
ثالث أدنى مستوى له منذ أكثر 

من عشر سنوات.

القروض املقررة واملنصرفة من قبل بنك التسليف واالدخار

نسبة التغير
نسبة التغيرابريلمارسفبرايراملتوسط الشهري

السنويالشهريOMNNOMN1OMNNالسنويالشهري
-37.9-13.57.87.47.46.314.9قيمة القروض املقررة )مليون دينار(

-8.02.32.11.72.016.135.5بناء قسائم
-45.7-3.93.93.33.42.916.8شراء بيوت

-19.1-1.61.61.92.31.535.5توسعة وترميم
-50.1-37126519920217214.9عدد القروض املقررة

-1264435283835.728.3بناء قسائم
-49.1-778370715719.7شراء بيوت

-57.2-167138941037725.2توسعة وترميم
-40.8-12.811.47.38.77.99.1قيمة القروض املنصرفة )مليون دينار(

-46.5-7.85.93.74.73.916.6بناء قسائم
-3.33.72.22.22.30.546.2شراء بيوت

-4.6-1.61.71.41.71.71.2توسعة وترميم

املبيعات العقارية

نسبة التغير
نسب التغيرابريلمارسفبرايراملتوسط الشهري

السنويالشهري20112011Omnnالسنويالشهري
108.7166.1217.0249.5391.657.0121.1حجم املبيعات )مليون دينار(

55.591.791.2134.0233.174.0139.3سكني
36.954.4122.685.0109.028.256.2استثماري

16.320.03.230.549.562.1397.6جتاري
-15.5-382.2561.040786262927.0عدد الصفقات املتداولة

-14.9-276.7425.229071547533.6سكني
-99.5129.51131351425.215.5استثماري

-6.06.3412120.033.3جتاري
281.2302.2533.2289.4622.6115.1161.5متوسط قيمة الصفقة )ألف دينار(

199.3215.8314.6187.4490.8162.0181.2سكني
373.3437.41085.1629.8767.821.984.8استثماري

2880.63295.2789.52542.94121.862.1646.4جتاري

يشكل 42% من إجمالي املباني 
املشتراة لغرض االستثمار خالل 

شهر ابريل.
وقد اس���تمر التحس���ن في 
التجاري خالل  القطاع  نشاط 
شهر ابريل، حيث بلغت القيمة 
اإلجمالية للمبيعات 49.5 مليون 
دينار، كما شهدت املبيعات منوا 
من حيث املبيعات ومعدل حجم 
الثالث على  الصفقة للش���هر 

التوالي.
واستحوذت منطقة صباح 
السالم على معظم الصفقات، 
حي���ث مت بيع ثالث قس���ائم 

االستثماري )الشقق واملباني(، 
فقد ع���اودت قيم���ة املبيعات 
االرتفاع لتصل إلى 109 ماليني 
دينار، مرتفعة بواقع 28% عن 

الشهر األسبق.
واستحوذت مبيعات الشقق 
في منطقة املهبولة على النصيب 
األكبر من مبيعات هذا القطاع 
اإلجمالية وبلغ���ت 31 صفقة 
مبعدل 432 دينارا للمتر املربع، 
بينما شهدت منطقتا الساملية 
وحولي نشاطا أكبر من حيث 
تداوالت املباني االس���تثمارية 
حيث بلغت 21 عق���ارا، أي ما 

وارتفعت قيم���ة املبيعات 
بواقع 74% عن ش���هر مارس، 
عل���ى الرغم م���ن تراجع عدد 
املقابل، بلغ  الصفقات، وف���ي 
متوسط قيمة الصفقة الواحدة 
خالل شهر ابريل 490 ألف دينار، 
متجاوزا بذلك متوسطه للشهر 
السابق بنحو ثالث مرات تقريبا، 
وتركزت معظم صفقات قطاع 
التي تتش���كل من  الس���كني، 
أراض ومس���اكن، في مناطق 
مدينة صباح األحمد البحرية 

وأبوفطيرة والفنيطيس.
وبالنسبة إلى قطاع العقار 

والحظ »الوطني« أن مبيعات 
العقار خالل األش���هر األربعة 
األولى من العام 2011 تضاعفت 
مرتني عن مستوياتها املسجلة 
العام  الفترة نفسها من  خالل 

.2010
القيم���ة اإلجمالية  وبلغت 
ملبيعات العقار السكني خالل 
شهر ابريل 233 مليون دينار، 
مسجلة مستوى قياسيا جديدا، 
ومتج���اوزة بذلك مس���تواها 
املرتفع الذي سجلته في شهر 
ابريل من العام 2007 والبالغ 

187 مليون دينار.

قال بن���ك الكويت الوطني 
في نشرته املوجزة عن السوق 
العقاري احملل���ي، ان مبيعات 
العقار ارتفعت خالل شهر ابريل 
بواقع 57% عن الشهر األسبق، 
لتبلغ قيمته���ا اإلجمالية 391 

مليون دينار.
وقد سجلت جميع قطاعات 
الس���وق العق���اري ارتفاعات 
قياس���ية في حجم الصفقات 
العقارية، في أداء لم يش���هده 
سوق العقار إال مرة واحدة فقط، 
وكان في شهر يوليو من عام 

.2007

قررت شركة معرض الكويت الدولي مد الدورة 
اجلديدة ملعرض OUTLET 2011 على ارض املعارض 
الدولية مبشرف إلى يوم السبت املقبل حيث تشارك 
ف���ي املعرض أكثر من 70 ش���ركة جتارية محلية 

متخصصة.
وقد أشادت الشركات املشاركة في املعرض مبد 
فترة عمل املعرض في ظل اإلقبال الكبير من املواطنني 
والوافدين على الس���واء وقال مدير جناح شركة 
الساحرة للعطور والساعات )مصطفى  اجلواهر 
بهبهاني وأخيه( احمد بهبهاني ان املعرض القت 
فكرته تشجيعا من العديد من الشركات واملؤسسات 
والوكالء املعتمدين ف���ي الكويت وجذب املعرض 
عددا كبيرا من الشركات املعنية: املالبس واألزياء 
بأنواعها والساعات والعطورات وأدوات التجميل 

وااللكترونيات واألثاث.
واضاف بهبهاني ان سوق الساعات في الكويت 
ينقسم حسب أسعارها: فهناك مثال قسم الساعات 
الفاخرة أو الثمينة، مش���يرا إلى أن هذه الساعات 
سويسرية الصنع وتشهد إقباال من قبل اجلنسني 

الرجال والنساء.
وزاد بهبهاني ان أهم ما مييز الشركة هو خدمات 
ما بعد البيع، كاشفا عن خصومات تقدمها الشركة 
لعمالئها تصل الى 20% على جميع منتجاتها من 
الساعات تناسب الذوق الكويتي وبأسعار منافسة، 
مشيرا إلى وصول تشكيلة حديثة موديل 2011 من 
الساعات خاصة للمعرض جاءت من معرض بازل 

للساعات بسويسرا.
وأوضح بهبهاني ان الساعات السويسرية يتم 
بيعها بأقل األسعار ومكفولة ملدة سنتني فضال عن 
كونها دولية، مشيرا إلى أن هذه الساعات منها ما 
يعمل اوتوماتيكيا أو بالبطاريات وكذلك الرياضية 

والكالسيكية.
وأضاف بهبهان���ي ان األوضاع االقتصادية في 
الكويت حتسنت في اآلونة األخيرة األمر الذي اثر 
إيجابا على س���وق مبيعات الساعات، مشيرا الى 
ان الكويتيني يقبلون على شراء الساعات الثمينة 

والشهيرة والتي تعد استثمارا لهم.
من ناحيته قال مدير جناح ش���ركة »اى س���ي 

اي« للساعات حس���ام محسن ان سوق الساعات 
في الكويت رائد في املنطقة حيث يقبل الكويتيون 
على احدث املوديالت العاملية وخصوصا الساعات 
املرصعة باملجوهرات واألملاس والتي تستخدم في 

االحتفاالت الرسمية واألعراس.
وأضاف ان الس���وق الكويتي ينافس االسواق 
في منطقة اخلليج بالنس���بة ملبيعات األشخاص 
مقارنة بدول اخلليج والتي ينتش���ر فيها السواح 
األجانب، مش���يرا الى ان سوق الساعات الكويتي 
تطور مع تطور هذه السلعة في العالم وخصوصا 
في مجال التكنولوجيا حيث تنتشر في هذه األيام 
نوعية جديدة من الساعات التي تسمى بالساعات 

الذكية.
وبني ان الساعات الذكية تقدم التكنولوجيا املفيدة 
بكفاءة عالية حيث انها تكون مزودة بتقنية دقيقة 
لن تكون ملجرد عرض املعلومات وامنا للتفاعل مع 
بعضها البعض بسهولة مثل إمكانية االتصال بني 

الساعات الذكية وأجهزة الكمبيوتر.
وقد اكد مدير مصن���ع اخليال للعطور يونس 
دشتي ان سوق العطور في الكويت منتعش ويعد 
من أعلى األس���واق في املنطق���ة اخلليجية حيث 
ساهمت املعارض في انعاش حركة البيع والشراء 

خالل السنوات املاضية.
واضاف دشتي ان الش���ركة حتتفل هذه األيام 
مبرور 20 عاما على تأسيسها من خالل التوسع في 
التصدير لألسواق: استراليا وأوروبا، مشيرا الى 
ان الطلب على العطور الشرقية يزداد في الشتاء 

والعطور الفرنسية في الصيف.
واش���ار الى ان الشركة تنتج ما يقارب من 50 
عطرا وفي ش���هر نوفمبر املقبل ستطرح الشركة 
7 عطور جديدة ومتنوعة ما بني ش���رقي وغربي، 
مش���يرا الى ان الش���ركة لديها مصنع على احدث 
طراز على مساحة 400 متر في صبحان باإلضافة 
الى دراسة اقامة مصنع في احدى الدول اخلليجية 
في إطار التوسع اإلقليمي كاشفا عن الشركة بصدد 
التوسع في جميع مناطق الكويت من خالل إقامة 
4 فروع جديدة باإلضافة الى الفروع الثالثة التي 

متلكها في العدان وصباح السالم.

متديد العمل في معرض OUTLET 2011 إلى السبت املقبل

بهبهاني: موسم اإلجازات 
ينعش سوق الساعات الفاخرة في الكويت

جناح معرض بهبهاني في معرض »أوت ليت«يونس دشتي

ترسية مناقصة على »كابالت« 
بقيمة 1.6 مليون  دينار

2.3 مليون دينار خسائر 
»الصخور« في الربع األول

أفادت ش���ركة اخللي���ج للكاب���الت والصناعات 
 الكهربائية بأنها تسلمت من جلنة املناقصات املركزية 
  كتاب ترس���ية املناقصة رقم:و ك م 39/ 2010/2011 
مببلغ إجمالي   وقدره 1.6 مليون دينار وذلك لتوريد 
كيبالت انارة الشوارع وكيبالت  مرنة لشبكات التوزيع 
الكهربائية وس���تتم مراجعة وزارة الكهرباء واملاء   

الجراء ما يلزم بهذا اخلصوص. 

 أعلن مجلس إدارة شركة اخلليجية للصخور 
انه اجتمع واعتمد البيانات  املالية املرحلية للشركة 
للفترة املنتهية في 2011/03/31،  حيث حققت الشركة 
خسائر بقيمة 2.3 مليون دينار بواقع 26.82 فلسا 
للسهم مقارنه بأرباح 333.405 دنانير بواقع 3.7 
فلوس للسهم عن الفتر نفسها من 2010 فيما بلغ 
إجمالي املوجودات املتداولة 15 مليون دينار وإجمالي 
املطلوبات املتداولة 2.5 ملي���ون دينار وإجمالي 

حقوق املساهمني 17.2  مليون دينار.
وأوضح���ت الش���ركة على موق���ع البورصة 
االلكتروني أنه مت أخد مخصص مببلغ 2 مليون 
دينار وهو ما يعادل القيمة الدفترية »للس���فينة 
خليجية 3« وهو ما أدى الى اخلس���ارة املذكورة، 
وكذلك مخصص بقيم���ة 270 ألف دينار ملخزون 

املواد.
وجاء في بيان الشركة ان تقرير مراقبي احلسابات 
احتوى على ما يلي: بدون التحفظ في رأينا أعاله، 
فأنن���ا نلفت االنتباه الى اإليضاح رقم 4 )ب( و 4 
)ت( حول املعلومات املالية املرحلية املكثفة املجمعة 
بشأن حادث تصادم   السفينة خليجية-3، سفينة 
مملوكه من قبل املجموعة، مع سفينة أخرى بتاريخ 
  2010/8/7 عقب ذلك قام مالك الس���فينة األخرى 
برفع دعوى قضائي���ة ضد املجموعة في الكويت 
وفي الهند وقد قامت اإلدارة بإقحام شركة التأمني 
كطرف في هذه الدعوى القضائية ضد املجموعة 
في الكويت، مت استكمال التحقيق عن سبب احلادث 
  والذي أوضح ان السبب الرئيسي وراء التصادم 
هو نقص الكفاءة املهنية لكل من رباني السفينة 
في اإلبحار في املياه الضيقة، تتوقع إدارة املجموعة 
قيام   العديد من األطراف األخرى بتقدمي مطالبات 
بالتعويض من املجموعة، قامت اإلدارة بتخفيض 
القيمة الدفترية للسفينة خليجية-3 بالكامل مببلغ 
2 مليون دينار وستقوم املجموعة بدورها بتقدمي 
مطالبات من شركات التأمني ومن املمكن أيضا   ان 
تقدم مطالبات ضد مالك السفينة األخرى، وحيث ان 
اإلدارة ال ميكنها تقييم املبالغ النهائية للمطالبات 
احملتملة ضد  املجموع���ة والتعويض املتوقع ان 
تتس���لمه املجموعة من الشركات املؤمنة عليها  ، 
وبالتالي ليست في مركز ميكنها من تقدير حجم 
التأثير ان وجد عل���ى املعلومات املالية املرحلية 

املكثفة املجمعة كما في تاريخ التقارير املالية.

مبعدل 4 دورات تدريبية في شهر واحد

»البائع احملترف«.. برنامج تدريبي تقدمه 
»االستثمار البشري« لبناء املهارات

املفت���اح  الكلم���ة  واس���تخدام 
للحصول على املزيد من املواعيد، 
واعطاء االجابة الصحيحة الالزمة 
عندما يس���أل العميل احملتمل: 
مب يتعلق املوضوع؟ أو هل لي 
باملزيد م���ن املعلومات؟، وأداء 

التقنيات جميع سالفة الذكر.

على التردد في االتصال«: التعرف 
الى التردد في االتصال، وحتديد 
أس���باب التردد ف���ي االتصال، 
واحلص���ول عل���ى املعلومات 
الالزمة والقي���ام باالتصال في 
الوقت املناس���ب، واس���تعمال 
املعرفة واملهارات والسلوك بشكل 
مناسب لزيادة فرص النجاح في 

مجال البيع.
كما يتناول جونسون ضمن 
احللقة االولى »كيف تبني عالقات 
كسب/ كسب«، وذلك من خالل: 
الزبون  التعرف عل���ى مواقف 
التي ينبغي تغييرها  اخلمسة 
للتوصل ال���ى البيع، وتطبيق 
العم���ل الضرورية  خط���وات 
لتحوي���ل الرفض ال���ى قبول، 
ومتثيل دور واحد على االقل فيه 
خطوة عمل تتبع لتغيير موقف 

زبون وامتام عملية البيع.
أم���ا ف���ي احللق���ة الثانية، 
فيشرح جونسون »كيف تزيد 
الهاتفي« من  فعالية اتصال���ك 
خالل: استخدام خامتة التخيير 
للحصول على موعد عبر الهاتف، 
الرئيس���ية  وتطبيق اخلطوة 

ب���دأت ش���ركة االس���تثمار 
البشري التابعة لبيت التمويل 
الكويت���ي )بيتك( بعقد حلقات 
برنامج شهادة »البائع احملترف« 
املعتمدة من شركة كريستكوم 
العاملية االميركي���ة، مبنهجية 
فريدة ومس���تحدثة بعيدة عن 
التدريبية  البرامج  أداء  منطية 

التقليدية.
وأوضحت الشركة أن منهجية 
التدريب في البرنامج تعتمد على 
التدريب التغييري املبني على 
أسس علمية وموضوعية مدعمة 
بالبحوث والدراسات لنخبة من 
علماء االدارة والس���لوك وعلم 
النفس التربوي، حيث ان من أبرز 
املش���اركني في البرنامج شركة 
مطاب���خ عبدالرحمن ش���يخان 
الفارس���ي، والهيئ���ة اخليرية 

االسالمية العاملية.
وق���ال مدي���ر العمليات في 
ش���ركة االس���تثمار البش���ري 
فهم���ي أبو ش���عبان: »ان فكرة 
البرنامج قامت على مفهوم البناء 
التدريجي للمهارات، من خالل 
اجللسات التدريبية املتسلسلة 
التي تفصلها فترة زمنية محددة 
ومدروس���ة تتيح الفرصة أمام 
البائع للتطبيق العملي، وممارسة 
املفاهيم االدارية ميدانيا من خالل 
التي  اآللية واالدوات املساعدة 
يزود بها موظف���و واخصائيو 

املبيعات«.
وأضافت الشركة ان البرنامج 
يستعرض في مجمله 10 مهارات 
تدريبي���ة أساس���ية ملوظف���ي 

املبيعات.
وأكد أبو شعبان أن آلية املزج 
بني التدريب احل���ي والتدريب 
املرئي هو أبرز ما مييز االسلوب 
التدريبي لبرامج »كريستكوم« 

العاملية.
وذكرت »االستثمار البشري« 
أن برنام���ج »البائع احملترف« 
العاملي بوب  يقدمه احملاض���ر 
جونسون ويتألف من 4 حلقات 
تدريبية متتالية، تعقد على مدى 
شهر واحد، بواقع يوم واحد في 
االسبوع، بحيث يستعرض كل 
لقاء أسبوعي )2 الى 3( مهارات 

بواقع 4 ساعات في كل يوم.
حيث يستعرض جونسون 
في احللقة االولى »كيف نتغلب 

فهمي أبو شعبان


