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أعلنت ش���ركة »ماجيك 
هوم العقارية« مش���اركتها 
الدولي للعقار  في املعرض 
السابع والذي تنظمه شركة 
آنة جروب لتنظيم املعارض 
واملؤمترات خالل الفترة من 

20 إلى 23 فبراير.
وقال���ت الش���ركة انه���ا 
س���تطرح احدث مشاريعها 
السكنية وهو مجمع ماجيك 
ستارز والذي يتميز مبوقعه 
الرائ���ع وس���ط املجمعات 
التجارية وتشطيباته الفاخرة 
التي تقدم من ماركات عاملية 

والتي تعودت أن تقدمها ماجيك هوم العقارية في جميع مجمعاتها 
إلرضاء جميع أذواق العمالء املتميزين لديها وتقدم ماجيك هوم 
املشروع بأسعار تنافسية وبوسائل تسعى من خاللها إلرضاء 

جميع أذواق طبقات املجتمع الكويتي. 
وبهذه املناسبة أكد عضو مجلس االدارة في الشركة عبدالوهاب 
السليم على أهمية املعرض، مشيرا إلى أن من أهم أهداف املعرض 
تقدمي فرص اسكانية واس���تثمارية للمواطنني، وأضاف أيضا 
أن من أهم التحديات التي تتبناها الش���ركة توفير سكن ومبان 
لزائريه مبواصفات عالية اجلودة وفق املقاييس املرعية عامليا 
والتحدي يكون اكبر في حالة عرض هذه املساكن واملباني بأقل 
األس���عار بل انها تصل إلى اقل من س���عر السوق حتى يتسنى 
جلميع ش���رائح املجتمع الكويتي متلكه���ا، والتي لم تقدمها أي 

شركة عقارية أخرى. 

عبدالوهاب السليم

)فريال حماد(زياد اإلبراهيم متوسطا املؤمتر الصحافي

عدنان احلداد

»المثنى لالستثمار«: زيادة التفاؤل باألعمال في الكويت 
وسط حالة التعافي االقتصادي العالمي

العمالة في  املس����تقبلية لتعيني 
الكويت. إضافة إلى ذلك فإن أغلبية 
71% من املؤسس����ات املشاركة في 
االستبيان ال تتوقع أي تغيير في 
البيع حيث ان  مستوى أس����عار 
ضغوط التضخم التزال معدومة. 
ويعتبر قط����اع النقل والتخزين 
واملواصالت األكث����ر تفاؤال وفقا 
جلميع املؤش����رات الرئيسية في 
حني أن شركات التصنيع حتتفظ 
بنظرة مس����تقبلية تعتبر األكثر 

حتفظا وحذرا. 
وأش����ار إلى ارتف����اع معدالت 
التفاؤل اخلاصة بالقطاع النفطي 
ملستويات عالية في أسعار البيع 
وعدد املوظفني. وإضافة إلى األداء 
امللحوظ ف����ي الطلب على الطاقة 
خالل النصف الثاني من السنة فإن 

48% من املشاركني في االستبيان 
من شركات النفط والغاز يتوقعون 
أن تزداد أسعار البيع إلى أكثر من 
ذلك خالل الربع السنوي األول من 
عام 2010. ونتيجة لذلك فقد قفز 
مقياس مؤش����ر التفاؤل باألعمال 
بالنسبة ألسعار البيع إلى 38 نقطة 
مقارنة مبقياس 0 نقطة خالل الربع 

السنوي السابق. 
النظرة املستقبلية  وأفاد بان 
القصيرة واملتوسطة املدى لالقتصاد 
الكويتي مازالت ايجابية ويساند 
هذه النظرة الوضع اجليد واملستقر 
ألسعار النفط منذ يونيو 2009. 

وتوق����ع أن ينمو قطاع النفط 
عام 2010 حيث ان األسواق النامية 
تقود عملية التعافي العاملية في ظل 
وصول أسعار النفط إلى مستويات 

أحمد يوسف
أصدرت شركة دان وبرادستريت 
بالتعاون مع شركة املثنى لالستثمار 
التفاؤل باألعمال للكويت  مؤشر 
عن الربع السنوي األول من عام 

.2010
وخالل املؤمتر الصحافي الذي 
عقدته الش����ركة أمس قال، نائب 
رئيس إدارة األصول زياد اإلبراهيم 
انه مت إجراء اس����تبيان املؤش����ر 
للربع السنوي األول من عام 2010 
خالل شهر ديسمبر 2009، حيث 
حافظ التعاف����ي االقتصادي على 
تقدم سيره في الدول املتقدمة مع 
مالحظة تطورات تفوق التوقعات 

في األسواق النامية. 
واضاف ان هذا التحسن الذي 
لوحظ في أس����واق املال العاملية 
عقب انتعاش أنش����طة التصنيع 
واخلدمات يشير إلى أن املستثمرين 
على ثقة بخصوص احتماالت النمو 
الوقت نفس����ه  االقتصادي. وفي 
فإن أسعار السلع قد زادت خالل 
الربعني الثال����ث والرابع من عام 
2009 مدعومة بشكل رئيسي بقوة 

جي����دة، حيث ان أس����عار النفط 
الفائض  اجليدة احلالية ووجود 
امليزانية يعتب����ران عاملني  ف����ي 
مشجعني للحكومة لتنفيذ عمليات 
الكبرى. اإلنفاق على املش����اريع 
وتعليقا على نتائج االس����تبيان 
قال مدير العمليات في شركة دان 
وبرادستريت ناراساميحان: »إن 
هذه القراءات املتفائلة على مقياس 
التفاؤل باألعمال للربع السنوي 
األول تشير إلى أن نشاط االقتصاد 
الكويتي يعود إلى مساره الطبيعي 
س����ريعا. وفي ظل حتس����ن حالة 
الطلب فإن الكثير من الش����ركات 
املشاركة في االس����تبيان تتوقع 
الزي����ادة في املبيع����ات واألرباح 
والطلبي����ات اجلدي����دة مما يعنى 
املزيد م����ن توظيف العمالة. وفي 
الوقت نفس����ه ونتيج����ة الرتفاع 
أس����عار النفط فقد حتسن املركز 
املالي للحكومة متيحا بذلك املزيد 
من االستثمارات في البنية التحتية 
وتنويع البرامج االجتماعية« وأشار 
العمل املش����اركة  الى ان وحدات 
في االس����تبيان أفادت بأن توافر 

الطلب من الصني والهند. 
وق����ال ان املؤش����ر يب����ني أن 
املؤسسات الكويتية متفائلة بشكل 
كبير بخص����وص ظروف األعمال 
احلالي����ة. تبني جمي����ع املقاييس 
الس����تة التي متت دراس����تها في 
القطاع غي����ر التابع لقطاع النفط 
معدالت تفاؤل إيجابية في حني أن 
خمسة من أصل ستة مقاييس قد 
أظهرت حتسنا في نتائجها وفقا 
ملؤشر التفاؤل باألعمال خالل الربع 
السنوي السابق. كما ان الشركات 
متفائلة جدا بخصوص الطلبيات 
اجلديدة حيث ان 63% من املشاركني 
في االستبيان يتوقعون أن تشهد 
الطلبيات لديهم  سجالت ودفاتر 
حتس����نا كبيرا في الربع السنوي 
األول. وف����ي ح����ني أن النظ����رة 
املستقبلية حلجم املبيعات وصافي 
األرباح قد ظلت متفائلة تواكبا مع 
الربع السنوي السابق فإن مؤشر 
التفاؤل باألعمال بالنسبة ملقياس 
مستوى املوظفني قد ارتفع للربع 
السنوي الثالث على التوالي مما 
يشير إلى استمرار حتسن النظرة 

التمويل والتكاليف املباشرة مازاال 
يشكالن نقاط القلق الرئيسية للربع 
السنوي الثالث على التوالي. أما 
في القطاع غير التابع لقطاع النفط 
فإن 41% من املشاركني في االستبيان 
قلقون بخصوص توافر التمويل 
ف����ي حني أن 39% من املش����اركني 
يعتبرون أن التكاليف املباش����رة 
هي العامل الرئيسي الذي يؤثر على 
أنشطة العمل. وأضاف ان الشركات 
منقسمة فيما يتعلق بخططها ما 
بني االستثمار في توسعة األعمال 
وعدم االس����تثمار في الربع األول 
من ع����ام 2010. ين����وي 38% من 
املشاركني في االستبيان االستثمار 
في توسعة األعمال في حني أن %41 
من املشاركني يرغبون في إيقاف 
االستثمار. تتوقع معظم وحدات 
العمل في القطاع غير التابع لقطاع 
النفط أن تظل شروط االقتراض كما 
هي دون تغيير في الربع األول من 
عام 2010. أما في قطاع النفط فإن 
التأخير في املشاريع يشكل التحدي 
والقلق الرئيسي الذي يؤثر على 

أعمال معظم الشركات. 

أداء جيد في الربع األول بـ 5 مؤشرات مع نظرة مستقبلية ملحوظة بخصوص الطلبيات 
الجديدة وشركات النقل وقطاع التخزين والمواصالت في الجانب األكثر تفاؤاًل

أطلقت مؤشر التفاؤل باألعمال عن الربع األول

مؤشر التفاؤل باألعمال في الكويت والذي تنشره شركة 
دان وبرادستريت على أساس ربع سنوي بالتعاون مع شركة 
املثنى لالستثمار يعتبر الطبعة احلديثة من سلسلة استبيانات 
األعمال العاملية املعدة من قبل D&B. س��يتم إصدار مؤش��ر 
التف��اؤل باألعم��ال التالي للكويت في ابري��ل 2010. ويعتبر 
مؤش��ر التفاؤل مؤشرا رياديا هاما لالقتصاد ويقوم مؤشر 
التف��اؤل باألعمال بقياس نش��اط مجتم��ع األعمال. ويعتمد 
استبيان مؤشر التفاؤل باألعمال على الشريحة الكبرى التي 
متثل الشركات الكويتية حيث مت تصميمه لتسجيل التوقعات 
املتعلقة مبقاييس األعمال الرئيسية للربع السنوي القادم. مت 
 Dun & Bradstreet اختيار عينة عش��وائية من قاعدة بيانات
التجارية إلجراء الدراسة. تنقسم هذه العينة إلى شريحة قطاع 
النفط وشريحة قطاع غير التابع لقطاع النفط وذلك للتخلص 
من تأثير سيطرة الش��ريحة السابقة على الشريحة الالحقة 
وفهم طبيعة كل منهما على حدة. تشمل شريحة قطاع النفط 
صناعة التعدين في الكويت وش��ركات النفط والغاز في حني 
أن شريحة قطاع غير التابع لقطاع النفط تتضمن القطاعات 
التالية: قطاع التصنيع )98 وحدة(، قطاع اإلنشاء )38 وحدة(، 
قط��اع التجارة واملطاعم والفن��ادق )60 وحدة(، قطاع النقل 
واملواص��الت )91 وحدة(، وقطاع التموي��ل والتامني والعقار 

وخدمات األعمال )173 وحدة(.

مؤشر التفاؤل في سطور 

»أوسكار العالمية« ترعى مؤتمر
 الخدمات التمويلية والقروض مارس المقبل

»باز العقارية« تقدم رعايتها الماسية
 لمعرض العقار المصري 

شديدا في معدالت منوها حيث 
تأخ���رت مش���اريع كثيرة في 
البالد بس���بب ضعف األدوات 
التمويلية حي���ث عانت اغلب 
الركود  القطاعات االقتصادية 
فالقطاع العقاري والس���ياحي 
والصحي واملالي كلها حتتاج 
إلى خارط���ة جديدة تنفذ على 
أعلى املستويات للنهوض بشكل 
كامل باالقتصاد، مشيرا إلى أن 
التأمني في الكويت دائرته بدأت 
تتسع وتتشعب اهدافه سنة بعد 
س���نة ودخلت شركات التأمني 
التكافلي التي تعتمد على نظام 
التأمني اإلسالمي بجوار الشركات 
التقليدية في هذا املضمار وخالل 
الس���نوات األخيرة تأسس���ت 
ش���ركات تأمني عدة تقوم على 
النظام اإلسالمي وهذا يعني أن 
الس���وق الكويتي اليزال قادرا 
على استيعاب العديد من تلك 

الشركات.

إلى معاجلة املشكالت الناجتة 
عن عدم فتح خطوط االئتمان 
وتوضيحها وسيعمل املؤمتر 
أيضا على طرح أدوات متويلية 
جدي���دة وكذلك عل���ى كيفية 
فتح طرق خلط���وط ائتمانية 
جديدة لتنشيط االقتصاد بكل 
قطاعاته التي عانت تأخرا وبطئا 

أعلنت شركة أوسكار العاملية 
ع����ن رعايتها املاس����ية ملؤمتر 
اخلدمات التمويلية والقروض 
واإلجارة الذي ينطلق في شهر 
مارس املقبل في الكويت وبهذه 
املناسبة قال عدنان احلداد رئيس 
مجلس إدارة ش����ركة مجموعة 
الراية إن املؤمتر يهدف الى اظهار 
اهمية فتح خط����وط االئتمان 
وزيادة عملي����ات القروض في 
تس����هيل العملي����ات التجارية 
واإلنتاجي����ة وزي����ادة معدالت 
النمو النه يوجد حاليا كما هو 
معروف صعوبة في احلصول 
على ق����روض أو متويل جديد 
بشكل عام لكل املشاريع املختلفة 
أو االفراد  التي تريد الشركات 
إقامتها وهذا نتيجة لالزمة املالية 
العاملية التي أملت باجلميع وأدت 
الثقة في املستثمر  إلى ضعف 

الذي يريد التمويل.
وأكد احلداد ان املؤمتر سيهدف 

أعلنت ش����ركة باز للنظم العقارية احلديثة عن 
مشاركتها ورعايتها املاسية ملعرض العقار املصري 
الذي ينطلق في الفترة 17 الى 21 مارس املقبل حتت 
رعاية السفارة املصرية ومن تنظيم مجموعة الراية 

بالتعاون مع شركة افرست املصرية.
صرح مدير عام املؤمترات واملعارض بش���ركة 
مجموعة الراية قيس العلى قائال: »ان مش���اركة 
ورعاية شركة باز للنظم العقارية املاسية ملعرض 
العق���ار املصري تأتي من اهمية املعرض العقاري 
املصري الذي يالقي اقباال كبيرا من املستثمرين في 
الكويت ملا يتمتع به املعرض من مصداقية وشفافية 
وعرضه للفرص االستثمارية اجليدة والواعدة في 
القطاع العقاري املص���ري، ويأتي املعرض أيضا 
من ضمن اجلهود املبذولة للش���ركة في ترس���يخ 
العالقات االقتصادية بني الكويت وجمهورية مصر 
العربية، مما يساهم في زيادة وترسيخ تلك املصالح 
التي  الكويتية  االقتصادية والتجارية املصري���ة 
متيزت عبر الس���نوات املاضية باملتانة والعمق، 
مبينا ان الفرص االستثمارية التي ستعرض من 
قبل الشركات املشاركة ستكون الول مرة وسيتم 
عرضها مبميزات تخص فقط زوار املعرض حيث 
يخض���ع املعرض لرقابة صارم���ة من كل اجلهات 
املعنية في مص���ر، مبينا ان ش���ركة الراية ومن 

خالل املعرض لن تلعب دور الوس���يط العقاري، 
بل ستتعامل مبفهوم عالم االستثمار األوسع وهو 
مفهوم املستشار العقاري وهو دور أوسع واكبر 
من الوسيط العقاري الذي يقتصر دورة في امتام 
عمليات البيع والشراء فقط، حيث ستعمل الشركة 
على امتام عملية البيع وضمان حقوق املش���ترى 
ومتابع���ة خدمة ما بعد البي���ع والتدخل في حال 

تعرض املشترى ألي مشكالت قد تواجهه.
وأكد العلى ان حجم العقارات الذي سيعرض خالل 
ايام املعرض سيفوق املليار دوالر نظرا ملشاركة العديد 
من الشركات واملؤسسات الكبرى في املعرض فالقطاع 
العقاري املصري قوي ودائم النشاط واالستثمارات 
فيه لم تتأثر بفعل عوامل األزمة املالية، وهذا راجع 
الى ارتفاع معدالت الطلب سواء كان على السكني أو 
التجاري أو االستثماري، وسيحمل املعرض كذلك كل 
ما هو متميز وجديد في العقار لهذا العام ألنه سيطرح 
بفكر جديد ومغاير وسيجمع البائع واملشتري حتت 
س����قف واحد وجها لوجه، حيث ستكون العروض 
املقدمة خالل املعرض مختلفة، ولن يكون لها مثيل في 
اي مكان آخر وستناسب جميع امليزانيات ومستويات 
الدخول مع ضمان خدمات ما بعد البيع، حيث سيكون 
ه����ذا املعرض بوابة الكويتي����ني واملصريني املقيمني 

بالكويت إلى السوق العقاري املصري.

»ماجيك هوم« تطلق عروضًا مميزة
لشقق التمليك والشاليهات

»اتحاد الصناعات« يعلن خطة
برامج التدريب للعام 2010

أصدر احتاد الصناعات الكويتية خطته لبرامج التدريب للعام 
2010، وقالت مس���ؤولة العالقات العامة ومشرفة التدريب لدى 
االحتاد رابعة زايد ان اخلطة تهدف الى االرتقاء مبس���توى أداء 
املؤسسات والشركات الصناعية وزيادة كفاءة االدارة الصناعية 
ومعاونة املصانع في تطبيق انظمة ادارة اجلودة واالنظمة البيئية 
وحتسني االنتاجية، واملساهمة في حتقيق النمو والتطوير في 
القط���اع الصناعي الى جانب رفع ق���درات العمالة الوطنية في 
املصانع وتهيئة كوادر متخصصة من املؤهلني لش���غل املراكز 
القيادي���ة في وحدات العمل. وأوضح���ت ان اخلطة روعي فيها 
تنوع البرامج واستنادها في ذلك الحتياجات ومتطلبات القطاع 
الصناعي. ويتم اختيار احملاضرين االكفاء وذوي اخلبرة لتنفيذ 
هذه البرامج، كما يتم االشراف على مضمون املادة العلمية املقدمة 
والتأكد من ش���مولها حلاالت عملي���ة تتعلق بالقطاع الصناعي 
الى جانب التنسيق واالشراف على عقد هذه البرامج التدريبية 

لضمان االستفادة املثلى للمشاركني.
واضاف���ت ان هذه البرامج تعقد مبس���اهمة وبرعاية كل من 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والهيئة العامة للصناعة، وعليه 

تكون املشاركة مجانية أو مخفضة التكاليف للمشاركني.
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