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المستهلكون بالشرق األوسط يشّكون في قدرة االقتصاد على التعافي

في أكاديمية األهلي للتدريب سعيًا لتطويرهم وتأهيلهم

استطالع لـ »ماستركارد«: 68% من المستهلكين في الكويت
 ينوون االدخار أكثر في األشهر الستة المقبلة

»األهلي« يستقبل الدفعة الثانية من المتدربين الجدد 
البن���ك  احتف���ل 
األهل���ي باس���تقبال 
الثانية من  الدفع���ة 
املتدرب���ن اجلدد في 
أكادميي���ة األهل���ي 
للتدري���ب من خالل 
التنويري مع  اللقاء 
املتدربن اجلدد وذلك 
بحضور مساعد مدير 
ع���ام إدارة امل���وارد 
حم���زة  البش���رية 
انكي الذي اس���تقبل 
املتدربن اجلدد بكلمة 
رحب فيها باملتدربن 
ووضح فيه���ا دور 
األكادميية في تطوير 
العمل في  وتأهي���ل 
اخل���اص  القط���اع 
واملصرفي على وجه 
التحديد، مؤكدا على 
دور فري���ق العم���ل 
الواح���د ف���ي جناح 
املصرفية  املؤسسة 
مطالبا املتدربن ببذل 
أقصى اجلهود خالل 
تدريبهم في أكادميية 
األهلي مع متنياته لهم 

بدوام التوفيق.

كش���ف اس���تطالع لش���ركة 
ماستركارد ان 68% من املستهلكن 
في الكوي���ت يخططون لالدخار 
أو احلفاظ على مستويات  أكثر 
االدخار عينها في األشهر الستة 
املقبلة، وتنوي غالبية املستهلكن 
في الكويت الذين تتراوح أعمارهم 
بن 46 و55 عاما 84%، االدخار إما 
باملستوى عينه أو أكثر في األشهر 
الستة املقبلة، مقارنة مع أولئك 
الذين تتراوح أعمارهم بن 18 و30 
عاما 75% و31 و45 عاما 79% و56 

عاما وما فوق %76.
وأوضح االس���تطالع ان من 
األسواق األخرى في املنطقة التي 
تخطط للحفاظ على مستويات 
اململكة  االدخار عينه���ا، كل من 
العربية السعودية 58% ولبنان 
45%، وفي اثنن من األسواق الستة 
ملنطقة الشرق األوسط واملشرق 
العربي، فإن أغلبية املستهلكن 
يخططون لالدخار أكثر في األشهر 
الس���تة املقبلة، وتأتي اإلمارات 
العربية املتحدة في رأس الئحة 
املدخرين، مع 47% من املستهلكن 

الذين ين���وون االدخار أكثر في 
األشهر الستة القادمة، يليها قطر 
44%. في املقابل، س���جلت مصر 
أعلى نسبة من املستهلكن الذين 
ينوون االدخار بحجم أقل، والتي 

بلغت %63.
ويش���كل الش���ك بالق���درة 

االقتصادي���ة وبالتالي ضرورة 
االستعداد لتغطية نفقات طارئة 
غير متوقعة 73%، السبب الرئيسي 
الذي ذكره املستهلكون في الشرق 
األوسط واملشرق العربي، والذين 
ينوون احلفاظ على مس���تويات 
االدخار أو رفعها في األشهر الستة 

املقبلة. كذلك األمر بالنسبة إلى 
املستهلكن في الكويت 68%، والذين 
ينوون احلفاظ على مس���تويات 
االدخار أو رفعها في األشهر الستة 

املقبلة للسبب عينه.
وتعليقا على نتائج االستطالع 
قال رئيس األعمال ملنطقة الشرق 

األوس���ط )دول اخللي���ج( ف���ي 
ماستركارد العاملية راغو مالهوترا 
»م���ن املثير لالهتم���ام أن يكون 
السفر، ش���راء أو تكبير/ جتديد 
القطع  امللكية، وشراء  أو  املنزل 
االلكترونية، م���ن أهم أولويات 
االدخار بالنسبة إلى املستهلكن 

في الكويت«.
وتاب���ع مالهوت���را »يس���ر 
ماستركارد ان جتري باستمرار 
هذه االستطالعات، كونها تؤكد 
التزامنا لنك���ون مصدرا  عل���ى 
إلى عمالئنا،  موثوقا للمعرف���ة 
شركائنا والتجار خالل تطويرهم 
اإلستراتيجيات من أجل حتقيق 

جناح أعمالهم«.
اجلدير بالذكر ان اس���تطالع 
ماستركارد يوفر املعلومات القيمة 
حول السلوك االدخاري للعمالء 
لفترة االش���هر الس���تة القادمة، 
ويرتكز االستطالع على دراسة 
تشمل 2600 مس���تهلك موزعن 
في أسواق س���ت، والذي أجري 
في الفترة املمتدة بن 23 مارس 

و18 ابريل 2009.

»شورى« تنتهي من احتساب زكاة مجموعة أعيان

تشارك في مؤتمر ومعرض الكويت للمتداولين أكتوبر المقبل

خالل الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر المقبل ويقام في مسقط

القطان: الزكاة تجب في أموال الشركات 
سواء حققت أرباحًا أو خسائر

»إنفنتي الدولية« طرحت نظام النوخذة ليتفاعل
مع أحداث ومجريات حركة التداول في البورصة

»الخليجية االستثمارية« تستعد إلقامة
معرض تطوير السياحة واالستثمار

مجموعة اقتصادية لبنانية تعلن عن انعقاد
 أول ملتقى عربي حكومي بالكويت الشهر المقبل

بي���روت � كونا: اعلن���ت مجموعة »االقتصاد 
واالعمال« اللبنانية امس عن انعقاد اول ملتقى 
عربي حكومي في الكويت بعنوان »ملتقى الكويت 
املالي« في االول والثاني من شهر اكتوبر املقبل 
حتت رعاية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ 

ناصر احملمد. 
 وقالت املجموعة التي يترأسها اللبناني رؤوف 
ابو زكي في بيان ان املجموعة تنظم اول ملتقى 
عرب���ي حكومي ومصرفي ش���امل لتقييم نتائج 
االزمة املالي���ة العاملية على االقتصاد واملصارف 

واالسواق املالية في العالم العربي.
 واضاف ان »ملتقى الكويت املالي س���ينعقد 
برعاية سمو الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس 
الوزراء في فندق شيراتون الكويت وبالتعاون مع 
البنك املركزي الكويتي واحتاد مصارف الكويت 

وبدعم من احتاد الشركات االستثمارية«.
ورجح البيان مشاركة اكثر من 600 شخصية 
قيادية مالية م���ن حوالي 25 بل���دا في امللتقى، 
وذكر ان عقد امللتقى في الظروف احلالية يالقي 
ترحيبا واس���عا في املنطقة وان الردود الواردة 
تؤشر الى مشاركة كثيفة من وزراء املالية العرب 
ومحافظي البنوك املركزية واملصارف التجارية 
املالية وبنوك االستثمار  واالسالمية والشركات 
العربية واالجنبية فضال عن كبريات الش���ركات 
واملؤسسات والغرف التجارية وهيئات االعمال 
في العالم العربي وحشد كبير من ممثلي وسائل 

االعالم العربية والدولية.
 وقال البيان ان تنظيم ملتقى مالي عربي شامل 
بات حتتمه التحديات غير املسبوقة التي تواجه 

القطاع املالي واالقتصادي في العالم العربي.

أعلنت شركة املجموعة اخلليجية للتنمية واالستثمار أنها تستعد 
إلقامة معرض تطوير السياحة واالستثمار والذي سيعقد في مسقط خالل 
الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر املقبل. وقال نائب رئيس مجلس اإلدارة في 
املجموعة أحمد الصفار إن املجموعة استقطبت حتى اآلن ما يقارب ال� 
40 شركة من مختلف الدول اخلليجية والعاملية، باالضافة إلى 8 شركات 
كويتية.  ولفت الصفار إلى أن الشركات املشاركة في املعرض ستقدم 
كثيرا من املشاريع املميزة، باإلضافة إلى العروض الكبيرة على جميع 
املشاريع في مختلف دول املنطقة. وأضاف أن الشركة ستقوم الشركات 
بطرح مشاريعها خالل املعرض وبأسعار مميزة، والتي ستكون فرصة 
ذهبية ملقتنصي العقارات في كل الدول اخلليجية والعربية واألوروبية، 
والدول التي تلقى إقباال كبيرا على شراء وبيع العقارات وحتقق عوائد 
جيدة خالل فترات قصيرة. وبن الصفار أن الشركات املشاركة تتوقع 
أن يكون املعرض بداية قوية للمجموعة وأن تستمر في تنظيم املعارض 

التي تهدف إلى تطوير السياحة واالستثمار والعقار في املنطقة. 

الشركات إلى الدولة مبوجب قانون 
الزكاة.

ووفقا حلساب الزكاة للصناديق 
االس����تثمارية ف����إن زكاة س����هم 
صندوق أموال النقدي بلغت 26 
فلسا لكل سهم، وصندوق عوائد 
العقاري 0.14 من الفلس لكل سهم، 
وصندوق مكاسب 22 فلسا لكل 
سهم. أما زكاة الشركات فقد بلغت 
زكاة سهم شركة رساميل 1.3 فلس 
لكل س����هم، وسهم ش����ركة رتاج 
لالستثمار 2.25 فلس لكل سهم، 
وأعيان العقارية 3.4 فلوس لكل 
سهم، وأبيار للتطوير العقاري 0.6 
فلس لكل سهم، وشركة صروح 
لالس����تثمار 2 فلس لكل س����هم، 
وشركة إنشاء القابضة 1.26 فلس 

لكل سهم.
من ناحية أخرى، أشار القطان 
إلى أن زكاة املس����تثمر املضارب 
تكون بحسب قيمة السهم السوقية 
يوم وجوب الزكاة وهذا يختلف 

من مستثمر آلخر.

حس����اب الزكاة هذا العام يرجع 
إلى تأخر صدور ميزانيات بعض 
الشركات وانتظار »شورى« لها. 
الذي  الزكاة  ويش����مل حس����اب 
تع����ده »ش����ورى« زكاة أس����هم 
جميع الشركات التابعة والزميلة 
التابعة  والصناديق واحملاف����ظ 
لش����ركة أعيان. وق����د روعي في 
حساب الزكاة املبالغ التي دفعتها 

يربك أداء املتداول وينعكس سلبا 
على أداء السوق بشكل عام.

وأضاف احلسن أن هذا النظام 
يسعى بأن يكون نظاما رائدا بن 
أوس����اط املتداولن واملهتمن في 
س����وق الكويت لألوراق املالية، 
ويحتل مكانة مرموقة بن أوساط 
املتداولن، ملا يقدمه من أداء متطور 
في ع����رض املعلومات، وتتجلى 
النوخ����ذة مبفهوم يعتبر  رؤية 
األسواق اخلليجية سوقا واحدا 
مما يؤهله الى التعامل مع األسواق 
املالية اخلليجية واإلقليمية والتي 
تعتبر أحد األهداف املس����تقبلية 
التي تس����عى الشركة لتحقيقها، 
مضيفا ان هناك فرصة للتحاور 
ح����ول وض����ع األس����واق املالية 

الكويتي����ة وفاعلي����ة النظام في 
املؤمتر املصاحب للمعرض.

من جانبه قال مدير التسويق 
واإلعالم في بروميديا جمال عمران 
ان مشاركة كوكبة من أهم الشركات 
التي تقدم خدمات التداول لسوق 
األوراق املالية في املعرض، والذي 
سيقام حتت رعاية وزير التجارة 
والصناعة احمد الهارون يومي 7 و 
8 أكتوبر املقبل بفندق الراديسون 
ساس، دليل على النجاح الكبير 
الذي شهده احلدث األول في العام 
املاضي وقد حرصت بروميديا على 
االستمرار في إقامة تلك األحداث كي 
تكون سنوية ملا لها من اثر هام في 
التواصل مع اجلمهور واالستفادة 

من متابعة األحداث اجلارية.

أعلن مدير عام شركة شورى 
لالستش����ارات الشرعية، الشيخ 
عبد الس����تار القطان، عن انتهاء 
الشركة من احتساب زكاة عمالئها 
من الشركات، وأبرزها شركة أعيان 
لإلجارة واالس����تثمار ومجموعة 
شركاتها وصناديقها ومحافظها. 
ووفقا للقطان فإن زكاة سهم أعيان 
للمستثمر طويل األجل لهذا العام 

بلغت فلسا واحدا لكل سهم.
وأوضح القطان أن الزكاة جتب 
في أموال الشركات بغض النظر عن 
كونها قد حققت أرباحا أو خسائر، 
ألنها جتب في األصول واألموال 
التي بلغت النصاب وحتققت فيها 
شروط الزكاة، وال يستثنى من هذا 
احلكم إال الشركات التي تكون في 
حالة عجز كبير بحيث تستغرق 
ديونها جميع موجوداتها وزيادة، 
فعندئ����ذ ال زكاة عليها، وهذا ال 
ينطبق على شركة أعيان وال على 

أي من شركات املجموعة. 
وبن القطان أن تأخر صدور 

أعلن مدي����ر العالقات العامة 
والتس����ويق في ش����ركة إنفنتي 
الدولية رائد احلس����ن عن طرح 
»نظام النوخذة« لسوق الكويت 
ل����ألوراق املالي����ة، مش����يرا إلى 
أن مشاركة الش����ركة في مؤمتر 
الكوي����ت للمتداولن،  ومعرض 
منبثق من قناعتها بالتواجد في 
مثل هذه االح����داث والتي تتيح 
للشركة االنتشار والتفاعل املباشر 
مع املتداولن واملهتمن بس����وق 
الكويت لألوراق املالية من خارج 
وداخل الكويت الس����تعراض ما 
تقدمة الشركات الكويتية احمللية 

من خدمات للمتداولن.
وأوضح احلسن في تصريح 
صحافي أن إنفنتي الدولية طرحت 
نظام النوخذة، والذي يتفاعل مع 
أحداث ومجريات حركة التداول في 
سوق الكويت لألوراق املالية ليتم 
عرضها بصورة جديدة ومبتكرة، 
كي يتمكن مس����تخدم النظام من 
ق����راءة ومتابعة أداء الش����ركات 
بفاعلية وواقعية، حلركة التداول 
التي متت على األس����هم، مضيفا 
أنه ق����د مت توظيف تلك اخلدمة، 
بص����ورة فنية كي تس����هل على 
املستخدم اتخاذ القرارات املناسبة 
في البيع والشراء، أو االحتفاظ 
بالسهم وبالتالي تقلل من فرص 
اخلسارة والتنفيذ العشوائي الذي 

توقعات بانكماش حجم اإلنفاق بالكويت خالل األشهر الستة املقبلة

عبد الستار القطان

جمال عمران

لقطة جماعية للمتدربني اجلدد في أكادميية األهلي

رائد احلسن

أحمد الصفار 

االناث )21%( في االشهر الستة املقبلة.
29% من املستهلكن الشباب من الفئة العمرية 
التي تتراوح بن 18 و30 عاما، يخططون لالدخار 
اكثر في االشهر الستة املقبلة مقارنة مع نظرائهم 
االكبر سنا � بن 31 و45 عاما )24%(، بن 46 و55 

عاما )15%( و56 عاما وما فوق )%15(. 
66% من املس���تهلكن في لبنان يفكرون في 
احلفاظ على مس���تويات االدخ���ار او زيادتها، 
استعدادا الي طارئ غير متوقع، وذلك نتيجة 
الشك بالقدرة االقتصادية. ومن بن مختلف الفئات 
العمرية، فإن اولئك الذين تتراوح اعمارهم بن 
31 و45 عاما )71%( هم االكثر معنين باالدخار 

لاليام الصعبة. 
كذلك، يدخر املستهلكون اللبنانيون من اجل 
التقاعد )44%(، شراء السيارات � الدراجات النارية 
)42%( وشراء املمتلكات )37%(، وتخطط اغلبية 
املس����تهلكن اللبنانين )29%( لالدخار بنسبة 

1-10% من الدخل في االشهر الستة القادمة. 

اإلمارات

املس����تهلكون من االناث )47%( في االمارات 
يخططون لالدخار اكثر مقارنة مع نظرائهم من 

الذكور )46%( في االشهر الستة املقبلة.
53% من املستهلكن الشباب من الفئة العمرية 
التي تتراوح بن 18 و30 عاما، يخططون لالدخار 
اكثر في االشهر الستة املقبلة مقارنة مع نظرائهم 
االكبر سنا � بن 31 و45 عاما )45%(، بن 46 و55 

عاما )37%( و56 عاما وما فوق )%43(. 
ادى الشك بالقدرة االقتصادية الن يفكر %84 
من املس����تهلكن في االمارات العربية املتحدة في 
احلفاظ على مستويات االدخار او زيادتها، استعدادا 
الي طارئ غير متوقع، ومن بن مختلف الفئات 
العمرية، ف����إن اولئك الذين تتراوح اعمارهم بن 
46 و55 عام����ا )87%( هم االكثر معنين باالدخار 

لاليام الصعبة. 
كذلك، يدخر املستهلكون في االمارات العربية 
املتحدة من اجل االستثمار )51%(، التقاعد )%37( 
والسفر الهداف شخصية )37%(، وتخطط اغلبية 
املستهلكن االماراتين )24%( لالدخار بنسبة 11-

20% من الدخل في االشهر الستة املقبلة.

من اإلناث )18%( في األشهر الستة املقبلة.
29% من املستهلكن الشباب من الفئة العمرية التي 
ت����راوح بن 18 و30 عاما، يخطط����ون لالدخار أكثر في 
األشهر الستة املقبلة مقارنة مع نظرائهم األكبر سنا – بن 
31 و45 عاما )24%(، بن 46 و55 عاما )20%( و56 عاما 

وما فوق )%20(. 
نتيجة الش����ك بالقدرة االقتصادي����ة يفكر 62% من 
املستهلكن السعودين في احلفاظ على مستويات االدخار 
أو زيادتها، اس����تعدادا ألي طارئ غير متوقع. ومن بن 
مختلف الفئات العمرية، فإن أولئك الذين تتراوح أعمارهم 
ب����ن 46 و55 عاما )68%( هم األكث����ر معنين باالدخار 

لأليام الصعبة. 
كذلك، يدخر املستهلكون في اململكة العربية السعودية 
بهدف ش���راء املمتلكات )64%(، شراء السيارات/ الدراجات 
النارية )60%( والقطع اإللكترونية )55%(، وتخطط أغلبية 
املستهلكن في اململكة العربية السعودية )21%( لالدخار ما 

بن 11 و20% من الدخل في األشهر الستة املقبلة.
مصر

املستهلكون من الذكور )13%( في مصر يخططون 
لالدخار اكثر مقارنة م����ع نظرائهم من االناث )5%( في 

االشهر الستة املقبلة.
13% من املستهلكن الشباب من الفئة العمرية التي 
تتراوح بن 18 و30 عام����ا، يخططون لالدخار اكثر في 
االشهر الستة املقبلة مقارنة مع نظرائهم االكبر سنا – 
بن 31 و45 عاما )5%(، بن 46 و55 عاما )11%( و56 عاما 

وما فوق )%5(. 
75% من املس����تهلكن في مصر يفكرون في احلفاظ 
على مستويات االدخار او زيادتها، استعدادا الي طارئ 
غير متوقع، وذلك نتيجة الشك بالقدرة االقتصادية. ومن 
بن مختلف الفئ����ات العمرية، فإن اولئك الذين تتراوح 
اعمارهم ب����ن 46 و55 عاما )83%( ه����م االكثر معنين 

باالدخار لاليام الصعبة. 
كذلك، يدخر املستهلكون في مصر بهدف شراء املمتلكات 
)44%(، القطع االلكترونية )41%( وش����راء الس����يارات/ 
الدراجات النارية )33%(، وتخطط اغلبية املستهلكن في 
مصر )48%( لالدخار بنس����بة 0% من الدخل في االشهر 

الستة القادمة. 

لبنان

املس����تهلكون من الذك����ور )27%( في لبنان 
يخططون لالدخار اكثر مقارنة مع نظرائهم من 

نتائج االستطالع: المستهلكون يدخرون من أجل السفر و شراء الممتلكات والقطع اإللكترونية
الكويت

املستهلكون من الذكور )29%( في الكويت يخططون 
لالدخار أكثر مقارن����ة مع نظرائهم من اإلناث )26%( في 

األشهر الستة املقبلة.
30% من املستهلكن من الفئة العمرية التي تراوح بن 31 
و45 عاما، يخططون لالدخار أكثر في األشهر الستة املقبلة 
مقارنة مع نظرائهم األكبر سنا – بن 18 و30 عاما )%26(، 

بن 46 و55 عاما )28%( و56 عاما وما فوق )%26(. 
68% من املستهلكن في الكويت يفكرون في احلفاظ 
على مستويات االدخار أو زيادتها، استعدادا ألي طارئ 
غير متوقع، وذلك نتيجة الش����ك في القدرة االقتصادية. 
ومن بن مختلف الفئات العمرية، فإن أولئك الذين تتراوح 
أعمارهم بن 46 و55 عاما )71%( هم املعنيون اكثر باالدخار 
لألي����ام الصعبة، كذلك، يدخر املس����تهلكون في الكويت 
من أجل الس����فر )72%(، شراء املمتلكات )49%( والقطع 

اإللكترونية )%48(.
تخطط أغلبية املستهلكن في الكويت )24%( لالدخار 

بنسبة 21-30% من الدخل في األشهر الستة املقبلة.
قطر

املس����تهلكون من الذكور )50%( في قطر يخططون 
لالدخار أكثر مقارن����ة مع نظرائهم من اإلناث )33%( في 

األشهر الستة املقبلة.
51% من املس����تهلكن الشباب من الفئة العمرية التي 
تراوح بن 18 و30 عاما، يخططون لالدخار أكثر في األشهر 
الس����تة املقبلة مقارنة مع نظرائهم األكبر س����نا – بن 31 
و45 عاما )40%(، بن 46 و55 عاما )36%( و56 عاما وما 

فوق )%44(. 
نتيجة الش����ك في القدرة االقتصادية يفكر 83% من 
املس����تهلكن في قطر في احلفاظ على مستويات االدخار 
أو زيادتها، اس����تعدادا ألي ط����ارئ غير متوقع. ومن بن 
مختلف الفئات العمرية، فإن أولئك الذين تتراوح أعمارهم 
بن 46 و55 عاما )90%( هم املعنيون اكثر باالدخار لأليام 

الصعبة. 
كذلك، يدخر املستهلكون في قطر بهدف االستثمار )%62(، 
شراء املمتلكات )55%( وشراء السيارات/ الدراجات النارية 
)27%(، تخطط أغلبية املستهلكن في قطر )27%( لالدخار 

ما بن 1 و10% من الدخل في األشهر الستة املقبلة.

السعودية

املس����تهلكون من الذكور )31%( في اململكة العربية 
السعودية يخططون لالدخار أكثر مقارنة مع نظرائهم 


