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مقارنة بالنصف األول من 2008 ووفق مؤشر ماستركارد العالمية 

ثقة  تفاؤل المستهلك الكويتي 
ترتفع إلى70.9 بالنصف األول من 2009

61% من المستهلكين في الكويت أبرز أولوياتهم شراء األزياء واإلكسسوارات

)فريال حماد(سوميت ميتال وراغو مالهوترا خالل املؤمتر الصحافي

»الوطنية لالتصاالت«: »كويت كونكور دي إليجانس« 
أحرز نجاحًا عالميًا وتميزًا باهرًا نفخر به 

بعد مشاركتها ورعايتها الذهبية للمهرجان التاريخي 

بمساحة 48 مترًا مربعًا

»التعمير« تستقطب مدير عمليات بخبرة 
26 عامًا من »إنتركونتننتال العالمية« 

»الدر المنثور« تفتتح فرعًا جديدًا
في تعاونية الدسمة وبنيد القار

صرح مدير عام شركة الدر املنثور ضرار الطراروة بأن الشركة 
تسير بخطوات منظمة في اإلستراتيجية التوسعية التي وضعتها 
لتغطية جميع مناطق الكويت للوصول إلى عمالء »الدر املنثور« 
في أي مكان. مش���يرا إلى أن الشركة حققت اجنازات ملموسة في 
ه���ذا املجال على مدار العام حيث افتتحت أفرعا جديدة في أماكن 
متفرقة. وقال الطراروة ان »الدر املنثور« في إطار اس���تكمال هذه 
اخلطة تعاقدت على افتتاح فرع جديد للشركة في جمعية الدسمة 
وبني���د القار، من خالل املناقصة الت���ي طرحتها اجلمعية وفازت 
بها »الدر املنثور«الفتتاح فرع داخل اجلمعية مبس���احة 48 مترا 
مربعا، ليرتفع بذلك عدد فروع الش���ركة إلى 6 فروع تغطي اغلب 

مناطق الكويت.
 وأضاف الطراروة أن الفرع اجلديد ميتاز باملوقع املميز داخل 
اجلمعية، ومت تصميمه بديكورات مميزة متاش���يا مع نهج »الدر 
املنثور« في خلق طابع مميز لها وجلميع فروعها وتوحيد هوية 
الفروع متاشيا مع الشركة األم.مشيرا إلى أن الفرع اجلديد ستتوافر 

فيه جميع منتجات الدر املنثور.

التعمي����ر  أعلن����ت ش����ركة 
لالستثمار العقاري عن انضمام 
عبد اللطيف خلفان مديرا ملجموعة 
العمليات إلى الش����ركة وإنهائه 
جلميع األسس العامة واملعايير 
اخلاصة بتعامل الشركة في القطاع 
الفندقي كونه ميتلك خبرة طويلة 
في هذا املجال تبلغ 26 عاما في 
انتركونتننتال  مجموعة فنادق 
العاملي����ة، حيث تنقل خالل هذه 
الفترة ما ب����ن فنادق املجموعة 
في البحري����ن وعمان واإلمارات 
املتح����دة. وقال خلفان  العربية 
انه منذ انضمامه لشركة تعمير 

لالستثمار العقاري حرص على إعداد جميع النظم العامة لعمل الشركة 
من خالل إبرام عدة اتفاقات مع كبرى الش����ركات العاملية املتخصصة 
ف����ي القطاع الفندقي وهي ش����ركة رمادا العاملي����ة التي متتلك وتدير 
أكث����ر من 7 آالف فندق حول العالم والتي تتخذ من الواليات املتحدة 
األميركية مقرا له����ا وتدير فنادق في مختلف الدول األوروبية ودول 
الشرق األوس����ط. يذكر أن شركة التعمير لالستثمار العقاري متتلك 
وتدير فندقن حتت عالمة رم����ادا العاملية وهما رمادا داون تاون في 
لبن����ان ورمادا فاس في املغرب، كما متتل����ك وتدير نادي الكورنيش 
على شارع اخلليج العربي بالسوق احمللي، باإلضافة إلى مجمع أمايا 

السكني الذي يضم 42 شقة مفروشة.

عبد اللطيف خلفان

في حلقة نقاشية حول الضرائب نظمها المعهد العربي للتخطيط

الغزالي: األسواق العربية تعاني من نقص
البيانات اإلحصائية لتحليل سوق العمل

د.عيسى الغزالي ووشاح رزق خالل احللقة النقاشية
أحمد مغربي

العربي  املعه����د  قال مدير 
للتخطيط د.عيسى الغزالي ان 
اسواق العمل في الدول العربية 
تعاني من مش����كالت قصيرة 
وطويلة االجل بشكل يعكس 
مستويات التنمية املتفاوتة بن 
البلدان، مشيرا الى ان اهم هذه 
البيانات  الفوارق عدم توافر 
االحصائي����ة الكافية لتحليل 

سوق العمل.
وأوضح الغزالي في كلمة 
افتت����اح احللقة  ف����ي  ألقاها 
النقاشية حول الضرائب والتي 
نظمها املعهد العربي للتخطيط 
الس����تعراض هب����ة امل����وارد 
العربية  الدول  الطبيعية في 
وعرض العمل فيها وخاصة دول 
اخلليج ان اختيار املعهد لهذا 
املوضوع جاء في اطار اهتمامه 
بالتطورات االقتصادية احلالية 
وانعكاس����اتها على التركيبة 
االقتصادية واالجتماعية للدول 

العربية.
الغزال����ي ان نقص  وتابع 
البيانات االحصائية لس����وق 
العم����ل يجع����ل السياس����ات 
التي تعتمد على  االقتصادية 

معطيات سوق العمل مضللة 
وت����ؤدي الى اتخ����اذ قرارات 
وسياسات غير سليمة. وانه 
من حيث املبدأ يجب ان نسعى 
الى سياسات اقتصادية تعتمد 
العلمي كأساس  البحث  على 
لها. وذكر ان االس����ئلة املهمة 
التي تواجه صانعي القرارات 
وسياسات العمل والسياسات 
املالي����ة هي: هل ميكن وصف 
منحنى عرض العمل في الدول 
العربية من حيث عدد ساعات 
العمل االس����بوعية، ومرونة 
منحنى العرض للتغيير في 
الضرائب واالجور، ومعدالت 
النسبية للعمالة؟  االنتاجية 
وما السيناريوهات املستقبلية 
العربية  ال����دول  التي تواجه 
في املس����تقبل بناء على هذه 

املعلومات؟
وأوض����ح ان طرق البحث 
املتبع����ة الي����وم متك����ن من 
استخدام النظريات االقتصادية 
لغرض اشتقاق وحساب بيانات 
احصائي����ة مهم����ة لصانعي 
القرار، وم����ن ثم ايضا النظر 
ال����ى املس����تقبل ع����ن طريق 
الى  صنع تنبؤات مس����تندة 

النظريات. وتابع ان النماذج 
االقتصادية ليست اال اختصارا 
للحقيقة ولكنه����ا مهمة جدا 
لغرض فهم الواقع وتستخدم 
ف����ي كل االدبيات، وان صحة 
النظرية بشكل عام تعتمد على 
البراهن املستمدة من البيانات 
ل����دول مختلفة،  االحصائية 
النتائج اخلاصة بالدول  وان 
العربية التي لم تكن متوافرة 
الي����وم س����تقدم دعما  حتى 
اضافيا للنموذج االقتصادي 
الذي يستخدم عامليا لتحليل 

اسواق العمل.
وفي ختام تصريحه، ذكر 
الغزال����ي ان هن����اك نتيجتن 
مهمتن في موضوع هذه احللقة 
النقاش����ية. االولى ان زيادة 
االيرادات النفطية � كحصة من 
الناجت القومي االجمالي � تعمل 
عمل الضرائب، اي تخفض من 
العمل،  متوسط عدد ساعات 
وبالتالي تؤدي الى تخفيض 
عرض العمل ومن ثم تخفيض 
الرفاه االقتصادي. أما النتيجة 
الثانية فهي في امكانية تقليل 
الفقر بش����كل فعال من خالل 

خفض الضرائب.

ثقة المستهلك في أسواق الشرق األوسط

األسواق
النصف الثاني

 من العام 2009 *
النصف األول

 من العام 2009
النصف الثاني

 من العام 2008
النصف األول

 من العام 2008
59.532.355.632.3مصر

70.949.596.689.4الكويت

55.464.469.132.0لبنان

89.271.476.288.6قطر

83.267.172.480.1السعودية

86.129.675.485.4االمارات

74.553.974.068.2مجموع الشرق األوسط

منى الدغيمي 
ارتفع مؤشر الثقة لدى املستهلك 
الكويتي إل����ى 70.9 نقطة، خالل 
األشهر الس����تة األخيرة من سنة 
2009 مقارنة باألشهر الستة األولى 
من نفس السنة الذي كان في حدود 

49.5 نقطة.
ووفق نتائج االستطالع احلديث 
العاملية حول  ملؤشر ماستركارد 
ثقة املستهلك الذي صدر أمس فإن 
املس����تهلكن في الكويت هم أكثر 
تفاؤال بالدخل الثابت، التوظيف، 
البورص����ة، االقتص����اد وج����ودة 
احلياة. فقد انتقلت ثقة املستهلك 
في الكويت من كونها متعادلة في 
الفترة الس����ابقة إلى متفائلة في 

االستطالع احلالي.
تعليقا على هذه النتائج، قال 
الرئي����س التجاري ملاس����تركارد 
العاملية في الشرق األوسط، دول 
اخلليج راغو مالهوترا خالل مؤمتر 
صحافي نظمته ماستركارد العاملية 
أمس ان املس����تهلكن في الكويت 

أكثر تفاؤال باملستقبل.
وأضاف: »فيما يتعلق بأولويات 
الشراء، من املثير لالهتمام أن تبرز 
في الكويت األزياء واالكسسوارات، 
املطاعم، الترفيه والتعليم اخلاص 
لألطفال، كأحد أبرز فئات اإلنفاق 

للمستهلكن«. 
و أشار إلى أن تطلع املستهلكن 
الكويتين إلى البورصة كان إيجابيا 
وارتفع إلى حد كبير، حيث سجلت 
األشهر الستة األولى في 2009، 71.2 
نقطة مقابل 25.4 نقطة، الفتا إلى أن 
الثقة اإليجابية اإلجمالية تنعكس 
في مج����االت الدخل الثابت )82.0 
الفترة السابقة(،  مقابل 70.0 في 
التوظي����ف )71.0 مقابل 59.1 في 
الفترة السابقة(، االقتصاد )69.4 
مقابل 45.2 في الفترة الس����ابقة( 
وجودة احلياة )61.0 مقابل 47.8 

في الفترة السابقة(.
و أوض����ح مالهوت����را انه يتم 
احتس����اب املؤش����ر على أساس 
نسبة اإلجابات، مع صفر لألكثر 
تش����اؤما، 100 لألكثر تفاؤال و50 
املتعادلة، مش����يرا ردا  لإلجابات 
على احد األس����ئلة إلى أن املؤشر 
يقيس خمسة عوامل هي: التوظيف، 

املؤشر ألسواق الشرق األوسط 
واملشرق العربي.

في حن ارتف���ع تفاؤل ثقة 
املس���تهلك في قطر 89.2 نقطة 
الس���عودية  العربية  واململكة 
83.2 نقط���ة مقارنة مع الفترة 

السابقة. 
و تاب���ع مالهوت���را انه في 
لبنان، حافظت ثقة املس���تهلك 
على تفاؤلها ف���ي حدود 55.4 
نقطة. واستدرك بأن توقعات 
املستهلك جاءت أقل من الفترة 
السابقة نحو 64.4 نقطة خالل 
الثانية من 2009  الستة أشهر 
مقابل 69.1 نقطة مش���يرا إلى 
أن االنخفاض اإلجمالي نتيجة 
تراجع الثق���ة بجميع العوامل 

االقتصادية. 
وخت���م مالهوت���را قائ���ال: 
»يسر ماستركارد أن تقدم أحد 
االس���تطالعات األكثر ش���موال 
واألق���دم ف���ي املنطق���ة، األمر 
ال���ذي يثبت التزامن���ا لنكون 
مصدرا موثوقا للمعرفة. يوفر 
االستطالع نظرة معمقة حول 
ثقة املس���تهلك ومن أن تساعد 
عمالءنا، شركاءنا والتجار على 
تطوير استراتيجيتهم لنجاح 

األعمال في العام 2010«. 
لالش���ارة يص���در مؤش���ر 
العام،  ماس���تركارد مرتن في 
وهو يستند إلى نتائج استطالع 
يقي���س ثقة املس���تهلك حول 
السائدة في السوق  التوقعات 
لألشهر الستة القادمة في خمسة 
عوامل هي: التوظيف، االقتصاد، 
الدخل الثابت، البورصة وجودة 
احلياة. يتم احتسابه على أساس 
نسبة اإلجابات، حيث ان عالمة 
صفر تشير إلى األكثر تشاؤما 
و100 األكثر تفاؤال و50 لإلجابات 
املتعادلة. وكان االستطالع األخير 
قد أجري في الفترة املمتدة من 
األول من أكتوبر حتى 9 نوفمبر 
2009، وشمل 2.400 مستهلك من 
ستة أسواق. ومت جمع البيانات 
عن طريق االستطالع عبر شبكة 
اإلنترنت، املقابالت الشخصية، 
وعبر الهاتف واملقابالت الهاتفية 

عبر الكمبيوتر.

االقتصاد، الدخل الثابت، البورصة 
وجودة احلياة.

وعن اس����تطالع ماس����تركارد 
العاملي����ة حول أولويات الش����راء 
ل����دى املس����تهلك ق����ال مالهوترا 
انه نحو21% من املس����تهلكن في 
الكويت ينفقون ما بن 71% و%80 
م����ن إجمالي الدخ����ل الثابت على 
النفق����ات املنزلية، الفت����ا إلى انه 
مقارنة مبنطقة الش����رق األوسط 
واملشرق العربي، يعتزم 58% من 
املستهلكن احلفاظ على مستويات 
اإلنفاق االختياري/ الترفيه خالل 
الثانية من سنة  الس����تة  األشهر 
2009و في الكويت على نسبة %56.  
و أضاف ان����ه عبر مختلف أنحاء 
منطقة الشرق األوسط واملشرق 

العرب����ي، أبرز أولوي����ات اإلنفاق 
هي املطاعم والترفيه بنسبة %52 
واألزياء واإلكسس����وارات بنسبة 
47% وش����راء أو ترميم منزل أو 
عقار بنسبة 38% في األشهر الستة 

األخيرة من 2009. 
و أك����د انه ف����ي الكويت، أبرز 
أولوي����ات الش����راء ه����ي األزياء 
واإلكسسوارات بنسبة 61% يليها 
املطاع����م والترفيه بنس����بة %59 
التعليم اخلاص لألطفال  وأخيرا 

بنسبة %46.
و لفت مالهوت����را إلى انه في 
مختل����ف أنحاء منطقة الش����رق 
األوسط واملشرق العربي، يعتزم 
70% م����ن املس����تهلكن االدخ����ار 
ألس����باب احترازي����ة مقارنة مع 

55% في الكويت. إضافة إلى ذلك، 
30% من املس����تهلكن في الكويت 
ينوون ادخار ما بن 11% و20% من 
إجمالي دخلهم في األشهر الستة 
الثانية م����ن 2009.  وأوضح أن 
ثقة املستهلك في منطقة الشرق 
األوسط واملشرق العربي عموما 
بدت متفائل���ة حيث بلغت 74.5 
نقطة أي أعلى من الفترة السابقة 
التي كانت في حدود 49.9نقطة 
وفي 2008 نح���و 72.7نقطة. و 
أضاف أن ثقة املستهلك في اإلمارات 
العربية املتحدة ارتفعت إلى حد 
كبير نحو 86.1 نقطة مقارنة مع 
الفترة الس���ابقة أي الستة أشهر 
األولى التي كانت في حدود 29.6 
نقطة مسجلة االرتفاع األكبر في 

»رناد العقارية« تحصد الوكالة الحصرية لـ »صن هاوس« 

إياد الشارخ والبير حدشيتي في جانب من توقيع العقد

جناح الوطنية لالتصاالت املشارك في املعرض 

ش���ركة  أعلنت 
رن���اد للتس���ويق 
العقاري عن توقيع 
عقد حص���ري مع 
شركة صن هاوس 
)شركة  فاكيش���ن 
لبنانية( لتسويق 
املنتجع���ات  اح���د 
اجلبلية في العاصمة 

اللبنانية بيروت.
العق���د  ووق���ع 
ع���ن ش���ركة رناد 
العقاري  للتسويق 
العض���و املنت���دب 
والرئيس التنفيذي 

إياد الش���ارخ، فيم���ا وقعه عن ش���ركة صن 
هاوس فاكيش���ن مديرها الع���ام البير ملح��م 

حدش�يتي.
وقال العضو املنت���دب والرئيس التنفيذي 
لشركة رناد للتسويق العقاري إياد الشارخ ان 
هذا العق���د يعتبر باكورة العقود التي توقعها 
ش���ركة رناد مع ش���ركة صن هاوس فاكيشن 
املالكة ملشروع »صن هيلز« السياحي في منطقة 

جونيه بلبنان. 
وحول هذا العقد قال الشارخ ان لبنان قد عاد 
لها احلضور من جديد على خارطة الس���ياحة 
العربية وبخاصة بعد االستقرار األخير الذي 
شهدته الساحة اللبنانية بعد تشكيل احلكومة 
اللبنانية، حيث انتعشت احلياة والسياحة في 

بيروت من جديد.
واض���اف أن احلديث عن لبن���ان وعالقتها 
بالسياحة هو حديث قدمي وذو جذور قوية، فما 
تتميز به لبنان من اجواء مناخية مناسبة وطبيعة 

خالب���ة واحتوائها 
على أكثر من نظرة 
خالبة م���ن اجلبل 
والبحر في آن واحد، 
فضال عن اخلدمات 
السياحية والفنادق 
واملطاعم وخدمات 
التسوق واملهرجانات 
وغيره���ا، وبفضل 
قربها من املن���طقة 
ال���عربي������ة، هذه 
كله���ا ع���وام������ل 
جعلتها مط������لبا 
سياحيا من قب�����ل 
الكثير من ال����ناس 

وعلى مدار الع����ام.
أما فيما يتعلق بتسويق مشروع »صن هيلز« 
السياحي فقد أفاد الشارخ بأن املشروع عبارة 
عن منتجع س���ياحي يقع ف���ي منطقة جونيه 
املرتفعة ما بن البحر واجلبل بإطاللة جميلة 
وجذابة يستطيع من خاللها العميل أن يشاهد 

البحر من فوق اجلبل.
وأكد الش���ارخ على أن ش���ركة رناد ستبدأ 
اعتبارا من مطلع ش���هر فبراير املقبل بعملية 
طرح املنتجع وتس���ويق الوحدات اخلاصة به 
بنظ���ام صكوك املنفعة التي متتد ملدة 25 عاما 
قابلة للتجديد لفترات أخرى، وبوحدات سكنية 
متنوعة منها ما يناس���ب ش���خصن أو أربعة 
أشخاص أو ستة اشخاص، حيث سيجد العميل 
حاجته في هذا املنتجع على اعتبار موقعه املميز 
وأسعاره التنافسية فضال عن تلبيته ملختلف 
حاج���ات ورغبات العمالء من حيث املس���احة 

واملدة والسعر.

انطالقا من حرصها املستمر على 
املشاركة في مختلف االنشطة التي 
يتم تنظيمها في البالد وتأكيدا على 
دورها املتميز ف����ي دعم كل ما من 
ش����أنه إبراز مكانة الكويت عامليا، 
برزت الوطنية لالتصاالت كراع ذهبي 
ألعرق املعارض العاملية للسيارات 
التاريخية والفارهة، والذي يقام في 
الكويت ألول مرة حتت عنوان »كويت 

كونكور دي إليجانس2010«.
وعلى الرغم م����ن أن »كونكور 
اليجانس« يع����د حدثا عامليا،  دي 
إال أنه يق����ام ألول مرة في الكويت 
تزامنا مع ذكرى اليوبيل املاسي التي 
تش����هد مرور 100 عام على دخول 
أول سيارة إلى البالد وذلك في عام 
1919، ويع����ود الفضل في ذلك إلى 
الشيخ مبارك بن صباح الصباح في 
إدخال سيارة بلجيكية الصنع طراز 
الوطنية  مينيرفا. وحول مشاركة 
في هذا احل����دث أكد مدير العالقات 
العامة واإلعالم عبدالعزيز البالول 
»ان الكونكور حدث يدعو التاريخ 
لتس����جيله وتوثيق البصمة التي 
تركها االحتفال على شواطئ الكويت 
اثرها  ضمن تظاهرة فنية سيبقى 
على املدى البعيد، وستمنح الكويت 
فرصة دخولها التاريخ كباقي األمم 

التي تفخر مبقتنياتها االثرية التي 
تعد ارثا وطنيا«. واضاف بالقول 
»ان مبادرة الوطنية ومشاركتها 
كراع ذهبي في هذه املناسبة يعد 
مفخرة لنا ألننا نؤمن إميانا راسخا 
بحق الشعب الكويتي في اعتباره 
جزءا م����ن هذا احل����دث الوطني 
املهم« وحول مش����اركة الوطنية 
قال »انطالقا من إمياننا بشغف 
الكويتي����ن وحبهم للس����يارات 
الكالسيكية الفاخرة واستمتاعهم 
في ذات الوقت بقيادة السيارات 

الرياضية  او  الفاره����ة  احلديثة 
الفائزين  الوطنية بتكرمي  قامت 
في مس����ابقات متنوعة وإهدائهم 
أجهزة هواتف ومكاملات مجانية 
انترنت وغيرها من  واشتراكات 
البالول  القيم����ة«. وختم  الهدايا 
بالتأكيد على حرص الوطنية على 
املشاركة في هذا احلدث املهم إذا ما 
تقرر تنظيمه العام املقبل، وكذلك 
في العديد من االنشطة املماثلة التي 
من شأنها إبراز الوجه احلضاري 

للكويت.

عمر راشد
علم����ت »األنباء« من مصادرها ان ادارة الس����وق 
اجتمعت، امس، مع اللجنة الرباعية لصناع السوق 
املشكلة من ش����ركات »ايفا« و»الساحل« و»األمان« 
و»االستثمارات الوطنية« حيث طالب صناع السوق 
بتفعيل خدمة تقدمي البيوع املستقبلية وفق مبادرة 
تقدمت بها اللجنة إلدارة السوق في السابق لتفعيل 
خدم����ة خيار »البيع« في اط����ار تقدمي خدمة البيوع 

املس����تقبلية. ولفتت املصادر الى ان اللجنة طالبت 
بإحياء خدمة خيار البيع ضمن خدمة سوق »األوبشن« 
مس����تدركة بان اللجنة قد تعقد اجتماعا خالل االيام 
القليلة املقبلة لالس����تماع لوجهة نظر ادارة السوق 
في هذا اخلصوص. وكانت إدارة السوق قد اجتمعت 
ملناقشة آليات تطوير نظام البيوع املستقبلية واآلجل 
والتي متت مناقشتها مع إدارة السوق من قبل والوقوف 

على آخر التطورات في هذا اخلصوص.

إدارة السوق ناقشت مع صناع السوق
 مبادرتهم  بشأن »البيوع المستقبلية«


