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أحد مواقع »خدمة« املنتشرة في محطات األولى للوقود

أكبر الباكر متوسطا املشاركني في املؤمتر الصحافي

رقم الكوبون الفائز كما ظهر على شاشة العرض

Bayt.com وفقًا لنتائج استطالع أجراه موقع

ثقة المستهلك في الكويت تتخذ مسارًا تنازليًا
للمرة األولى منذ الربع األول للعام الماضي

ُتعد األولى في العالم

 مؤسسات قطرية  و»إيرباص« تعلن عن مبادرة بيئية مهمة
أعلن���ت كل م���ن اخلط���وط 
اجلوية القطرية وواحة العلوم 
والتكنولوجي���ا وقطر للبترول 
امس أنها ستقوم بتحليل هندسي 
واقتصادي مش���ترك واالنتقال 
إلى مرحلة تطوير وقود حيوي 
مشتق وأنها ستقوم بدراسة طرق 
إلنتاجه وتوريده بدعم من شركة 

إيرباص.
وتأتي ه����ذه املبادرة، التي 
تخرق كل األمن����اط التقليدية 
وتعتبر األولى من نوعها في 
العالم، بعد أش����هر من جناح 
الناق����ل الوطن����ي لدولة قطر 
من حتقيق إجناز تاريخي في 
الس����فر عندما قامت  صناعة 
بتسيير أول رحلة جتارية في 
العالم باس����تخدام خليط من 
وقود الغاز املس����ال في شهر 
أثبتت  املاض����ي. وقد  أكتوبر 
هذه التجربة أهميتها في مجال 

استخدام الوقود البديل.
التنفيذي  الرئيس  وصرح 
للخط����وط اجلوي����ة القطرية 
أكبر الباكر قائال: »بعد جناح 
حتالف مشروع الغاز املسال، 
نس����ير قدما للبناء على هذه 
التجربة واالنتقال إلى املرحلة 
التالية لتطوير الوقود البديل 
مع االستمرار في الوقت ذاته 
في تطوير الغاز املسال. وفي 
الوقت الذي يقوم به اآلخرون 
مبجرد الكالم، نقوم نحن باتخاذ 

خطوات عملية«.
وقد انطلقت قبل 7 أشهر كل 
من اخلطوط اجلوية القطرية 
العلوم والتكنولوجيا  وواحة 
بالتع����اون مع ش����ركة فيرنو 
سيستيم األميركية في دراسة 

جدوى شاملة ومفصلة ملدى 
إمكانية استخدام وقود مشتق 
م����ن الكتل احليوية املس����الة 
واملنتجات اجلانبية املستخرجة 
منه، مثل الديزل احليوي. وقد 
بحثت هذه الدراسة على جميع 
التي  املواد احليوي����ة األولية 
ال تؤثر على الغ����ذاء أو املياه 
الدراسة  العذبة. كما ش����ملت 
تكنولوجيا اإلنتاج املتوافرة 
حاليا واملستقبلية مع حتليل 

كامل ملدى جدواها.
وبن����اء على نتائ����ج هذه 
اتف����ق  العميق����ة،  الدراس����ة 
الش����ركاء فيها على تأسيس 
»برنامج قطر املتطور للوقود 
احليوي« الذي سيقود عددا من 
النشاطات في املجاالت األربعة 
اآلتية: خطة تطبيق تفصيلية 
إلنتاج وقود حيوي مش����تق 
وقابل للتطبيق، استراتيجية 
لالستثمار في الوقود احليوي، 

واجلغرافي����ات ألج����ل حتقق 
أه����داف قصيرة ومتوس����طة 

وطويلة املدى.
وق����د مت حتديد مواد أولية 
ميكن تطويره����ا ومعاجلتها 
بهدف احلص����ول على وقود 
الكتل  للطائرات مش����تق من 
احليوية املسالة للطائرات ميكن 

للقطرية استخدامه.
وق����ال الباكر »ان اخلطوط 
أقل  القطري����ة تعتبر  اجلوية 
بصمة كربون على البيئة في 
صناع����ة الس����فر ويعود ذلك 
الستثمارها الهائل الذي يبلغ 
ال����دوالرات للحفاظ  مليارات 
على أسطول حديث ومتطور 
من الطائرات. ومع دخولنا في 
مرحلة إنت����اج وتوريد وقود 
الطائرات احليوي، س����نتمكن 
في املستقبل القريب من حتقيق 
الذي  املتعادل للكربون  النمو 
يدور احلديث عنه كثيرا حاليا«. 

برنام����ج لتطوير تكنولوجيا 
متقدمة وحتليل مستمر للسوق 

واالستراتيجيات.
وس����يتم التركيز على هذه 
النشاطات وحتفيزها في املقام 
األول بهدف تنفيذ مش����اريع 
متقدم����ة للوق����ود احليوي � 
وس����تكون مبدئي����ا اخلطوط 
القطرية املستخدم األول ملثل 

هذا الوقود.
كما سيتم هيكلة »برنامج 
قطر املتطور للوقود احليوي« 
بحيث ميكن توسعته ليشمل 
وتكنولوجي����ا  مش����اريع 
واستثمارات وشراكات عاملية 

إضافية.
وس����يتبع »برنام����ج قطر 
املتط����ور للوق����ود احليوي« 
نهج البورتفوليو/احملفظة في 
مشروع تطوير وقود حيوي 
متطور حيث س����يتم دراسة 
املواد األولي����ة والتكنولوجيا 

وتهدف القطرية بالتعاون مع 
املؤسسات الوطنية مثل واحة 
قطر للعل����وم والتكنولوجيا 
وقطر للبترول وشركة إيرباص 
الرائدة في تصنيع الطائرات، 
إل����ى حتويل قطر إل����ى دولة 
رائدة في مجال تطوير الوقود 

احليوي. 
وم����ن جانبه، ق����ال رئيس 
إيرباص ورئيس����ها  ش����ركة 
التنفيذي توم إندرس: »باتباعنا 
خارطة طريق إيرباص للوقود 
البديل، وبإطالق هذه املبادرة 
اجلديدة مع اخلطوط اجلوية 
القطرية، جنحنا باتخاذ خطوة 
هام����ة أخ����رى نح����و حتقيق 
املتع����ادل للكربون في  النمو 
قطاع الطيران مع حلول العام 
الواسع  التعاون  2020. وهذا 
الطيران سيحقق  في صناعة 
تطورا حقيقي����ا إليجاد وقود 

بديل مشتق«.

»قطع غيار تويوتا األصلية« من »الساير«
تعلن الفائز بالسحب األول لعروض الشتاء

السعودية توافق على تأسيس
شركة »باركليز« العربية برأسمال 97 مليون ريال

»مراكز خدمة« تقدم خدمات الصيانة 
السريعة لسيارات عمالء »أوتوليس«

باجلائزة األولى وهي س���يارة 
تويوتا يارس هاتشباك. وسيتم 
الس���حب الثاني في السابع من 

مارس املقبل.

مقابل كل 5 دنانير من فاتورة قطع 
غيار تويوتا الساير األصلية.

وقد فازت نهلة منصور علي 
القط���ان )كوبون رق���م 69102( 

أجرت شركة مؤسسة محمد 
ناصر الس���اير وأوالده السحب 
الكبير األول في 10 يناير اجلاري 
بحضور ممثل عن وزارة التجارة 
والصناعة، ومن الس���اير محمد 
علي هالل مدير عام قطع الغيار، 
وحرصت شركة مؤسسة محمد 
ناصر الساير وأوالده على أن يتم 
السحب وفقا للنظام اإللكتروني 
الذي يضمن فرص متعادلة جلميع 
عمالء الس���اير، مما يعزز فرص 
فوز املشتركني بالتساوي وذلك 
لعروض الش���تاء التي أطلقتها 
الش���ركة من 5 ديسمبر املاضي 
إلى 28 فبراير املقبل وكان العرض 
اخلاص على قطع غيار تويوتا 
الساير األصلية، قد أعطى زبائن 
معارض قطع الغيار ومراكز خدمة 
التأهل لدخول  تويوتا فرص���ة 
السحب الكبير على جوائز مغرية 

الرياض � يو.بي.آي: وافق وزير التجارة والصناعة 
الس����عودي عبداهلل بن أحمد زينل على الترخيص 
بتأسيس شركة باركليز العربية السعودية )شركة 
مساهمة مقفلة( برأسمال قدره نحو 97 مليون ريال 

)نحو 26 مليون دوالر(.
وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن 
فضل عقيل في بيان له أمس أن رأسمال الشركة 97.50 
مليون ريال مقسم إلى 9.750.000 سهم تبلغ القيمة 
االسمية للسهم 10 رياالت اكتتب املؤسسون في جميع 
أسهم رأسمال الشركة. وتتمثل أغراض الشركة في 

ممارسة نشاط التعامل بصفة وكيل باستثناء تنفيذ 
صفقات هامش التغطية والتعهد بالتغطية واإلدارة 
والترتيب وتقدمي املشورة واحلفظ في أعمال األوراق 
املالية وفق نظام سوق املال واللوائح الصادرة عن 
هيئة السوق املالية وال يجوز إجراء أي تعديل على 
أنشطة الشركة إال بعد موافقة هيئة السوق املالية. 
وتأتي املوافقة على تأس����يس هذه الشركة في إطار 
سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة االقتصادية 
وتشجيع القطاع اخلاص على القيام بدور فاعل في 

دفع عجلة التنمية االقتصادية.

واصلت ش���ركة خدم���ات لتس���ويق خدمة 
السيارات، توس���عاتها اإلستراتيجية من خالل 
تعاقدها مع شركة اوتوليس لتأجير السيارات 
التابعة للش���ركة الكويتية الستيراد السيارات 
)الشايع والصقر(، لتقدمي خدمة الصيانة الدورية 
ألسطول سياراتها. حيث سيتمكن عمالء التأجير 
في ش���ركة اوتوليس مبوجب هذه االتفاقية من 
عمل الصيانة الدورية املطلوبة لس���ياراتهم في 
32 موقعا من مواقع مراكز »خدمة« املنتشرة في 

محطات األولى للوقود.
وقال مدير العمليات لدى »خدمة« هشام املال 
ان مراكز »خدم���ة« حريصة على تقدمي خدمات 
متميزة، خاصة للش���ركات التي تدير أساطيل 
كبيرة من الس���يارات بحيث يصبح من السهل 
على عمالئهم إجراء الصيانة الدورية لسياراتهم 
ومن دون احلاجة ملواعيد مس���بقة في »مراكز 
خدمة« املنتشرة في جميع مناطق الكويت. وهو 
األمر الذي بدوره يخفف الضغط على الكراجات 
اخلاصة بش���ركات التأجير وميكنها من تقدمي 
خدمات متكاملة تستطيع من خاللها كسب والء 

عمالئها.
وأشار إلى أن مراكز »خدمة« تقدم احللول املثلى 
اليوم للشركات واملؤسسات واجلهات احلكومية 
التي متتلك أس���طوال كبيرا من السيارات والتي 
بدورها حتتاج إلى صيانة دورية معتمدة تتميز 
باس���تخدام الزيوت العاملية واالنتشار وسرعة 

األداء وطول ساعات العمل.
وأوضح ان توقي���ع االتفاقية مع اوتوليس، 
يأتي ضمن إستراتيجية الشركة في مجال خدمة 
الشركات التي متتلك أساطيل كبيرة من السيارات 
ومتكينهم من االس���تفادة من احللول املتنوعة 

التي تقدمها مراكز »خدمة« ملا في ذلك من توفير 
للوقت واجلهد، حيث سبق ملراكز »خدمة« وان 
تعاقدت مع كل من شركة أعيان لإلجارة وشركة 

عربة لإلجارة.
وأض���اف قائال: ان مراكز »خدمة« توفر اليوم 
لعمالء اوتولي���س كوبونات خاصة يدون عليها 
بيانات اخلدمة التي متت على سياراتهم بالكامل 
باإلضافة إلى انه يتم لصق ملصق خاص لتذكيرهم 
مبوعد الصيانة املقبل وهو ما يضمن إجراء الصيانة 

في مواعيدها واحلفاظ على سالمة السيارة.
ومن جهته، صرح مدير التأجير والعمليات لدى 
أوتوليس وائ���ل حمادة بأن تعاقدنا مع »خدمة« 
يأتي في إطار اس���تراتيجياتنا الرامية لالنتشار 
محلي���ا في أعمال خدمات الصيانة مع منو حجم 
أسطولنا وبلوغه أكثر من 3000 آالف سيارة األمر 
الذي يتطلب توسيع قاعدة مراكز اخلدمة املقدمة 
ألعمال الصيانة الس���ريعة وذلك لتلبية رغبات 
عمالئنا وراحتهم وبفضل هذه اخلطوة، ستقدم 
مراكز »خدمة« لعمالئنا خدمات عملية وسريعة 
خالل 20 دقيقة فقط. حيث يتم اس���تبدال زيت 
وفلتر احملرك، وفحص 16 نقطة تش���مل هوزات 
الراديتر واملساحات وتسريبات الزيوت وضغط 
اإلطارات ومستوى مياه الراديتر. باإلضافة إلى 

تنظيف احملرك بالهواء.
ومن خالل مراكز »خدمة« املنتش���رة في 32 
موقعا من محطات األولى، س���يتم تقدمي أفضل 
وأجود الزيوت العاملية املتمثلة في زيوت موبيل 
1 التي تلبي جميع االحتياجات وتتناس���ب مع 
الظروف املناخية الصعبة وتوفر حماية عالية 
حملركات السيارات حيث انها مصنعة وفق احدث 

التكنولوجيا العاملية.

سجلت ثقة املس���تهلك في 
الكويت انخفاضا ملحوظا للمرة 
األولى منذ شهر مارس 2009 وفقا 
آلخر اس���تطالع ل� »مؤشر ثقة 
Bayt.« املستهلك« أجراه موقع

com«، أكبر موقع للتوظيف في 
الشرق األوسط، بالتعاون مع 
شركة »YouGov Siraj« املختصة 

باألبحاث.
وقد كش���ف هذا االستطالع، 
والذي يجرى بشكل ربع سنوي، 
أن مؤشر ثقة املستهلك تراجع 

مبقدار 2.8 نقطة.
وم���ن اجلدي���ر بالذك���ر أن 
ثقة املستهلك ش���هدت تراجعا 
ف���ي نص���ف بل���دان الش���رق 
األوسط وش���مال أفريقيا، فيما 
أظهر النص���ف اآلخر تطورات 
إيجابية. وقد سجلت اجلزائر، 
وهي من البلدان املش���اركة في 
ارتفاع  أكبر نسبة  االستطالع، 
في ثقة املستهلك، األمر الذي دفع 
مبؤشرها إلى األعلى ليزيد مبقدار 
112 نقطة. وتبعها لبنان في هذا 
املنحى ولكن بنسبة أقل بلغت 
4.7 نقاط. وتقدم مؤشر البحرين 
مبقدار 2 نقطة، في الوقت الذي 
ارتفعت فيه ثقة املس���تهلك في 
اململكة العربية السعودية ومصر 
بشكل طفيف مما دفع مبؤشرهما 
إلى االرتفاع بنقطة واحدة لكل 

منهما.
واتخذ املؤشر مسارا تنازليا 
في املغرب، حيث أظهر املؤشر 
أكبر تراجع بلغ 5 نقاط ضمن 
املؤش���ر، ثم تبعت���ه اإلمارات 
العربية املتحدة، في الوقت الذي 
سجلت فيه الكويت هبوطا في 
ثقة املس���تهلك بل���غ 2.8 نقطة 
وسجلت قطر انخفاضا طفيفا 
نسبيا بلغ 0.7 نقطة وعلى الرغم 
من حدوث حتسن كبير في ثقة 
املستهلك في سورية في اجلولة 
املاضية، إال أن مؤش���رها تدنى 
بنسبة بلغت 1.4 نقطة في هذه 

اجلولة.
املدير االقليمي في  وأش���ار 
Bayt.com عامر زريقات: تعتبر 
هذه األرقام مثيرة لالهتمام ألنها 
جاءت على خ���الف العديد من 
األمناط الس���ابقة، حيث كانت 
افريقيا تسجل،  بلدان ش���مال 
على س���بيل املثال، تراجعا في 
مقابل حتسن لكل دول مجلس 
التعاون اخلليجي. وتكش���ف 
هذه البيانات أن هناك ارتباطا 
ضعيفا بني الدول التي تقع في 
منطقة معينة في منطقة الشرق 
األوسط، األمر الذي يدل بوضوح 
كيف أن أيا من اقتصادات الدول 
هو مستقل متاما عن اآلخر، بغض 

النظر عن القرب اجلغرافي«.
جتدر اإلشارة إلى أن مؤشر 
ثقة املستهلك هو مقياس لتوقعات 

26% ثم جاءت بعدها البحرين 
بنس���بة 23%. وكانت اإلمارات 
العربية املتحدة مثل الكويت، فقد 
شعر خمس املستطلعة آراؤهم 
فقط بأنهم في وضع مالي أفضل 

مقارنة بالعام املاضي.
أما عندما طرحت األس���ئلة 
على املش���اركني عن توقعاتهم 
املالي الشخصي  بشأن الوضع 
في غضون عام من اآلن، كانت 
اإلجابات متفائلة إلى حد كبير 
ب���أن التغيي���ر س���يتجه نحو 
األفضل. وفي املجمل، قال %47 
آراؤهم  الذين اس���تطلعت  من 
الش���خصي  املالي  إن وضعهم 
سيكون في وضع أفضل، وقد 
جاء ذل���ك مطابقا مل���ا جاء في 
اجلول���ة املاضي���ة، وتوقع %8 
فقط أن تسوء أوضاعهم املالية. 
وجاءت الكويت في مرتبة أعلى 
بقليل من املعدل في املنطقة فيما 
يتعلق بالتفاؤل: فقد قال %49 
من املشاركني ان األمور ستكون 
في وضع أفضل في غضون عام 
من اآلن. وكانت عمان واململكة 
العربية السعودية هما األكثر 
تفاؤال ضمن الدول التي شملها 
االستطالع، إذ حازتا على نسبة 
57% و52% عل���ى التوالي ممن 
صرحوا ب���أن أوضاعهم املالية 

ستتحسن في العام املقبل.
وإلى جانب التحسن املتوقع 
في الوضع املالي الشخصي، يبقى 
املشاركون متفائلني حيال حتسن 
اقتصاد بلدهم خالل عام. وعلى 
غرار ما جاء في اجلولة املاضية، 
فق���د ق���ال 40% إن االقتص���اد 
سيتحسن، في مقابل 19% فقط 
ممن قالوا إنه سيكون في وضع 
أسوأ. ويبقى الذين استطلعت 
آراؤهم في كل من عمان وقطر 
واجلزائر هم األكثر إيجابية في 
شأن التحسن املتوقع في اقتصاد 
بالدهم بحصولهم على نس���ب 
التوالي  55% و53% و51% على 
ممن صرحوا بأن األمور ستكون 
في وضع أفضل. أما في الكويت، 
يتوقع 47% أن األمور ستكون 
في وضع أفض���ل فيما يتعلق 
باقتصاد الدولة خالل عام، فيما 
قال 15% فق���ط بأنهم يعتقدون 
أن األمور ستتجه نحو األسوأ. 
ويبقى تكيف الرواتب في مقابل 
تكاليف املعيشة مثار جدل في 
أوساط املشاركني: فقد قال %63 
ان الرواتب ال تتماشى مع تكاليف 
املعيشة، األمر الذي مثل زيادة 
مقدارها ثالث نقاط عن اجلولة 
السابقة لالستطالع. ولكن %18 
من املشاركني قالوا إن الرواتب 
ازدادت مبا يتناسب مع تكاليف 
املعيش���ة، وهو ما يزيد بنقطة 
واحد على جولة االس���تطالع 

السابقة.

املستهلك ورضاه جتاه مسائل 
عديدة متعلقة باالقتصاد تشمل 
التضخم وفرص العمل وتكلفة 

املعيشة.
وقالت رئيسة قسم التسويق 
في شركة »Siraj YouGov« جوانا 
لونغ���وورث: عل���ى الرغم من 
التطورات اإليجابية واملطردة 
التي سجلتها ثقة املستهلك في 
اجلول���ة األخيرة، إال أن األرقام 
األخيرة تش���ير إلى أن التفاؤل 
املرتبط باقتص���ادات املنطقة 
الناهضة بقوة بعد األزمة املالية 
العاملية قد تضاءل في األش���هر 

القليلة املاضية«.
وأضافت: »هن���اك قول بأن 
الش���هرين املاضيني جلبا عددا 
من التحديات لبعض الدول في 
املنطقة وفقا لتقارير إخبارية، 

إال أنه، وعلى الرغم من ذلك، لم 
تتراجع ثقة املستهلك بالشكل 

الذي قد توقعه البعض«.
ومن أجل قياس »مؤشر ثقة 
املستهلك«، تطرح على املشاركني 
املالية  أسئلة تتعلق بظروفهم 
إذا كانوا  الش���خصية وفيم���ا 
يشعرون بأنهم في وضع أفضل 
أو أسوأ مقارنة بالعام السابق. 
وقال 20% فقط من املشاركني في 
الكويت إنهم في وضع أفضل من 
العام املاضي. وعالوة على ذلك، 
قال 33% من الذين اس���تطلعت 
آراؤهم في الكويت إنهم يشعرون 
بأن أوضاعهم ساءت عما كانت 
عليه في العام املاضي. وقد كان 
الشعور األس���وأ موجودا لدى 
املش���اركني في كل من اإلمارات 
العربية املتحدة واألردن، حيث 

التوالي  قال 40% و42% عل���ى 
من الذين استطلعت آراؤهم إن 
وضعهم أس���وأ من العام الذي 

سبقه.
وضمن الدول التي ش���ملها 
االستطالع، أبلغ املشاركون في 
كل من عم���ان ومصر عن أكبر 
التطورات في أوضاعهم املالية 
وذلك من خالل 34% و33% على 
التوالي ممن قالوا إن أحوالهم 
املالي���ة ش���هدت حتس���نا منذ 
العام املاضي. أما في باقي دول 
مجل���س التعاون اخلليجي، لم 
يشعر املشاركون بشكل عام بأن 
أوضاعه���م املالية تغيرت نحو 
األفضل: إذ قال 27% من املشاركني 
في اململكة العربية السعودية إن 
أوضاعهم املالية صارت أفضل، 
وتلتها في هذا االجتاه قطر بنسبة 

قيم الدورة الحالية لمؤشر ثقة المستهلك )CCI( ومؤشر ثقة الموظف )ECI( لكل دولة، أبريل 2007 وديسمبر 2009
لبنانالكويتمصرالبحرينالجزائر

ابريل 
2007

ديسمبر 
2009

ابريل 
2007

ديسمبر 
2009

ابريل 
2007

ديسمبر 
2009

ابريل 
2007

ديسمبر 
2009

ابريل 
2007

ديسمبر 
2009

41573510116816354273711613696278إجمالي عدد املجيبني
مؤشر توقعات املستهلك 

)CEI(288.2281.5273.3265.5259.1247.3297.5274.9217.2266.2

مؤشر احتمالية االستهالك/ 
 )PCI( 103.988.791.1102.490.679.7104.583.567.583.8اإلنفاق

)CCI( 637.3610.9597.0556.6573.6523.0634.5548.5428.9544.2مؤشر ثقة املستهلك
)ECI( 605.8603.4567.3498.2598.5559.5635543.1490.1524.5مؤشر ثقة املوظف

قيم الدورة الحالية لمؤشر ثقة المستهلك )CCI( ومؤشر ثقة الموظف )ECI( لكل دولة في أبريل 2007 وديسمبر 2009
اإلماراتسوريةالسعوديةقطرالمغرب

أبريل 
2007

ديسمبر 
2009

أبريل 
2007

ديسمبر 
2009

أبريل 
2007

ديسمبر 
2009

أبريل 
2007

ديسمبر 
2009

أبريل 
2007

ديسمبر 
2009

11217443824302095240320031020691791إجمالي عدد املجيبني
مؤشر توقعات 
)CEI( 275.0254.8303.4284.7305.6279.0268260.3296.4259.8املستهلك

مؤشر احتمالية 
االستهالك/ اإلنفاق 

)PCI(
84.864.0107.681.098.183.27669.799.279.4

مؤشر ثقة املستهلك 
)CCI(582.1496.0671.7579.1651.6569.1560.5520.3634.4508.8

مؤشر ثقة املوظف 
)ECI(552.7528.2711.3570651.6579.2549.5558.7660.8506.6

االختالفات في المؤشر على حسب الدولة ـ ديسمبر 2009 بالمقارنة مع أغسطس 2009
اإلماراتسوريةالسعوديةقطرالمغربلبنانالكويتمصرالبحرينالجزائرالمؤشر

)CEI( 3.6-1.00.51.5-7.52.5-1.11.8-10.42.1مؤشر توقعات املستهلك-
مؤشر احتمالية االستهالك/ 

)PCI( 2.21.910.0-6.2-4.0-2.8-7.5-13.926.70.9اإلنفاق-

)CCI( 4.8-1.01.4-0.7-4.75.0-12.12.01.02.8مؤشر ثقة املستهلك-
)ECI( 1.4-0.67.4-6.6-1.55.4-4.73.5-7.24.9مؤشر ثقة املوظف-

مصرف البحرين المركزي 
ال يتوقع ضغوطًا تضخمية حاليًا

املنامة � رويترز: قال محافظ مصرف البحرين 
املركزي رشيد املعراج امس، إن املصرف ال يرى 

أي ضغوط تضخمية في البحرين حاليا.
وقال املعراج للصحافيني على هامش مؤمتر 
باملنامة في رد على سؤال حول توقعاته للتضخم 
ف����ي 2010 انه يعتقد أن التضخم في البحرين 
حتت الس����يطرة وإن الب����الد أثبتت ذلك على 

مدى سنوات.
وأضاف أنه ال يتوقع خالل املرحلة احلالية 
أي سبب يدعو للقلق بشأن الضغوط التضخمية 

في البحرين.
وقد تباط����أ معدل التضخم الس����نوي في 
البحري����ن إلى 1.1 % ف����ي نوفمبر من 1.5% في 

أكتوبر. 


