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أظهر استطالع للرأي أجراه 
مركز اجلمان لالستش���ارات 
االقتصادي���ة ح���ول س���وق 
الكويت لألوراق املالية خالل 
الربع األول من العام احلالي 
أن 36% رجحوا صعود مؤشر 
البورصة خ���الل 2010 وذلك 
ضمن اس���تطالع شهر يناير 
الذي كان سؤاله: هل سيرتفع 
العام  البورصة خالل  مؤشر 
2010، بينما أجاب 64% بعدم 

صعود املؤشر.
وأوضح املرك���ز أن مبرر 
االستطالع كان: في بداية كل 
عام جديد نطرح هذا االستطالع 
لرصد درجة تفاؤل املشاركني 
ب���أداء العام اجلدي���د، وكان 
التعقي���ب بأن���ه على خالف 
االجابة املعتادة ملثل هذا السؤال 
في السنوات املاضية، كانت 
توقعات املشاركني باالستطالع 
الثلثني مقابل  سلبية بنسبة 
الثلث للمتفائلني، وقد أثبت 
الواقع خالف توقعات معظم 
املستطلعة آراؤهم، حيث ارتفع 
املؤش���ر الوزني للربع األول 
2010 مبعدل 14.3%، بينما ارتفع 

السعري مبعدل %7.51.
اس���تطالع ش���هر  وكان 
فبراير 2010 عن جدية اخلطة 
االقتصادية احلكومية، وكانت 
اإلجاب���ة 54% نعم و46% بال 
حيث كان مبرر االستطالع أن 
هناك وجهات نظر متضاربة 
حول مدى جدية احلكومة جتاه 
اخلطة التنموية التي طرحتها 
مببل���غ 30 مليار دينار خالل 
السنوات األربع القادمة، وجاء 
هذا االستطالع ليرصد ويقيس 
التباين في وجهات النظر جتاه 

هذا املوضوع املهم.
التعقيب: فعال كان هناك 
انقسام في وجهات النظر حول 
مدى جدية احلكومة في تنفيذ 
اخلطة االقتصادية، حتى وإن 
النسبة راجحة بشكل  كانت 
طفيف مبعدل )54%( لصالح 
التفاؤل حيال هذا املوضوع، 
وال شك أننا نتمنى جناح خطة 
التنمية ملا لها من انعكاسات 
إيجابية للغاية إذا ما مت تنفيذها 

بأمانة وكفاءة.
وكان استطالع شهر مارس 
2010 حول الشفافية املتعلقة 
بصفقات »زين« مرضية  حيث 
كانت اإلجابة 43% بنعم و%57 

بال، وكان مبرر االستطالع تعدد أخبار وشائعات 
خاصة بش����ركة االتصاالت املتنقلة »زين« مبا 
يتعلق بإبرامها لعدة صفقات ضخمة، وذلك منذ 
مايو 2009، حيث بدأت األخبار واإلشاعات تتوارد 
حول بيع عمليات أفريقيا لشركة »فيفندي«، ثم 
حتول املوضوع لبيع حصة من رأس مال الشركة 
األم لتحالف هندي ماليزي، إلى أن مت إبرام صفقة 
بيع »زين أفريقيا« لشركة بهارتي ايرتل الهندية 
نهاية مارس 2010، وقد وجهت انتقادات إلدارة 
الش����ركة أحيانا ولكبار مالكه����ا أحيانا أخرى، 
بش����أن عدم مراعاة معايير الشفافية املرتبطة 
بتوالي األخبار واإلشاعات حول الصفقات التي 
تناقلتها وسائل اإلعالم، وقد جاء هذا االستطالع 
ليقيس درجة رضا املش����اركني فيه عن شفافية 
تطورات صفقات »زين«، سواء التي لم تتم أو 

التي متت.
وأبدى معظم املشاركني باالستطالع عدم رضاهم 
عن تطبيق معايير الشفافية على صفقات »زين«، 
وذلك بنس���بة 57%، لكنه يجب عدم االستهانة 
باألقلية املهمة التي كانت راضية عن املوضوع، 

والتي شكلت 43% من املشاركني باالستطالع.
والبد لنا أن نن���وه إلى أنه وكما هو معلوم، 
فإن نتائج التصويت تعكس آراء املشاركني فقط، 
وليست قياسا للرأي العام. من جهة أخرى، يجدر 
الذكر بأن استطالع الشهر اجلاري )أبريل 2010( 
يس���أل: هل تأسيس هيئة س���وق املال سيطور 

البورصة جذريا؟
ويقوم مركز اجلمان لالستشارات االقتصادية 
بطرح س���ؤال شهري على شكل استطالع بغية 
إتاح���ة الفرصة لزوار موقعه على اإلنترنت في 
التفاعل مع بعض املواضيع احليوية واحلساسة 
فيما يتعلق بسوق الكويت لألوراق املالية، علما 
بأنه قد مت نشر نتائج االس���تطالعات السابقة 

بالصحف.
ولتعمي���م الفائ���دة، نواص���ل نش���ر نتائج 
االستطالعات التي يجريها املوقع، حيث سننشر 
في ه���ذه املرة االس���تطالعات التي غطت الربع 
األول للع���ام 2010 خالل أش���هر يناير وفبراير 
ومارس( مع إيضاح مبرر االستطالع، وكذلك إبداء 
التعقيب اخلاص باجلمان فيما يتعلق باملواضيع 

املطروحة.

استطالع مركز »الجمان«: 54% يثقون
في جدية الخطة االقتصادية الحكومية 

انعكاساتها إيجابية في حال تنفيذها بكفاءة وأمانة

مركز خدمة عمالء »زين«
استقبل أكثر من مليوني مكالمة في مارس

كشفت شركة »زين« أن مركز 
خدمة العمالء )107(، حقق رقما 
قياسيا جديدا في الفترة الزمنية 
الشهر  املكاملات خالل  الستقبال 

املاضي مبعدل 5 ثوان.
وأوضحت الشركة في بيان 
صحافي أن مركز خدمة العمالء 
استقبل أكثر من مليوني مكاملة 
خالل الشهر املاضي وهو معدل 
هائل للتعامل مع هذه املكاملات، 
مبينة أن مرك���ز خدمة العمالء 
تعامل مع كل هذه املكاملات وفق 
أعلى معدالت اجلودة واملعايير 
املتعارف عليها في خدمات قطاع 

االتصاالت.
وق���ال الرئيس التنفيذي في 
ش���ركة »زي���ن � الكويت« خالد 
الهاجري خالل تكرميه موظفي 
مرك���ز خدمة العم���الء على هذا 
االجناز »نعتقد أننا نستطيع أن 

نقول أن شركة زين متلك واحدا 
من أفضل مراكز اخلدمات مع هذا 

اإلجناز املتميز«.
وأض���اف الهاج���ري »خدمة 
العمالء ف���ي مقدم���ة أولويات 
الكبير الذي  »زين«، والتط���ور 
أجرته الشركة على مركز خدمة 
العمالء يأتي حتت هذا العنوان«، 
مبينا أن ش���ركة زين تعرف ان 
عنصر الوقت مهم جدا للعميل، 

باإلضافة إلى جودة اخلدمة.
ومضى في قوله من أجل هذا 
دشنت زين مركز خدمة االتصال 
للش���ركات )108(، والذي يأتي 
ضمن اجلهود التي تبذلها الشركة 
لتعزيز سياس���ة واستراتيجية 
تعزي���ز جس���ور االتص���ال مع 
عمالئها، رغبة منها في االرتقاء 
بأعلى درجات خدمة العمالء على 

اختالف انواعهم. 

وأض���اف »أن مركز االتصال 
)107( لألف���راد ومركز االتصال 
)108( للمؤسس���ات والشركات 
يقدمان معا سيولة أكبر في مترير 
املكاملات واالستفس���ارات سواء 
للعمالء من األفراد أو العمالء من 
الشركات واملؤسسات خصوصا 
بعد عملية الفصل التي قامت بها 
الشركة«، موضحا أن هذه اخلطوة 
جاءت إلرضاء كل عمالئها وتلبية 

احتياجاتهم.
وأشار إلى أن الشركة حرصت 
على أن يتمتع مركز خدمة العمالء 
بوجود أفراد متخصصني على أعلى 
مس���توى من املهارات والفنيات 
وبلغات متع���ددة بهدف توفير 
وتفعيل كل اخلدمات املخصصة 
لعم���الء »زين«، مبين���ا أن الرد 
على جميع االستفس���ارات ينفذ 
بسرعات فائقة، خصوصا ان زين 

حريصة على تخفيف أي عقبات 
قد يواجهها العميل في تفعيل أي 
خدمة أو معاملة أو اإلجابة عن أي 

استفسارات قد يحتاجها.
وأوضح أن الشركة تعمل على 
العمالء،  تس���هيل كل معامالت 
حرصا منها على وقتهم الثمني، 
وهي هنا تعزز من انتشار عمليات 
إجناز املعامالت بطريقة آلية، بدال 
من الذهاب إلى زيارة الفروع من 
قبل العمالء الراغبني في سرعة 

اإلجناز.
وبني أن كل اخلدمات املتعلقة 
بتكنولوجيا املعلومات وخدمة 
ال� »بالك بيري« وغيرهما، تتم 
من خالل مرك���ز خدمة العمالء، 
موضحا أن زين تس���عى لنشر 
إجناز املعامالت بشكل آلي لتحقيق 
عنصر الس���رعة الذي هو سمة 

إيقاع العصر احلالي.

 وأكد على أن الشركة ستبذل 
قصارى جهدها في احملافظة على 
جودة خدماته���ا وتوفير أفضل 
س���بل الراحة إلنه���اء املعامالت 
س���عيا منها لتقدمي خدمات ذات 
قيمة مضافة تنعكس على سلوك 
العمالء في استخدام النقال، وبني 
في ذات الوقت أن زين س���تعمل 
على احت���الل الصدارة دائما من 
ناحية نوعية وجودة اخلدمات 
املقدمة خصوصا أن الشركة وفرت 
العديد من األدوات التي تساعدها 

على حتقيق هذا الهدف.
أن الشركة تعمل على  وذكر 
مجموع���ة خطط وبرامج أخرى 
لتطوير أدائها وتفاعلها مع جمهور 
عمالئها، مبينا أن ش���ركة زين 
تبحث دائما عن اجلديد واملميز 
مب���ا يخدم طموح���ات ورغبات 

العميل.

الهاجري: الشركة تسعى لنشر ثقافة إنجاز المعامالت آلياً

خالد الهاجري متوسطا موظفي »خدمة العمالء« 

مشاريع عقارية كبيرة قيد التنفيذ في دبي تبشر بتعاف قريب القتصاد االمارة

»المركز«: فرص عقارية مجزية في انتظار المستثمرين بدبي
الع���رض وبرخص  بجان���ب 
املواف���ق  اإلنش���اء اجلدي���دة 
عليه���ا والت���ي انخفضت في 

.2009
 ومع ذلك، تشير املشاريع 
الت���ي تبلغ قيمته���ا 60 مليار 
دوالر وهي قيد التنفيذ حاليا 
والتقارير احملاسبية الصادرة 
العقاري  التنظي���م  عن هيئة 
في اإلمارات إل���ى أن 74% من 
املشاريع جار تنفيذها، ولو أن 
هناك تأخيرا. وهو ما يدل على 
أن العرض على املديني القصير 
والقريب قد يعوق األسعار عن 
االنتع���اش باملجمل إلى جانب 
تخلف سلبي على املدى األطول 
بسبب الهجرة املعاكسة أيضا. 
ومع ذلك، ميكن لالعبني األذكياء 
في الس���وق الف���وز بالفرص 
الناجتة عن تقلبات األس���عار 
التي تتعرض  ومن الضغوط 
لها العوائد حال نضوج السوق 

على صعيد إدارة العقار.
 وذكر التقرير أن اجتاهات 
نشاط التجارة اخلارجية متثل 
الدافع األساسي للطلب ورغم 
انكماش الواردات بنسبة %28 
على األس���اس السنوي خالل 
2009 بس���بب االنخفاض في 
االقتص���اد، إال أن الص���ادرات 
ارتفعت بنس���بة 23% ومنت 
الصادرات املعادة بنسبة %19، 
مما يش���ير إلى أن الطلب على 
اخلدمات اللوجستية واملخازن 
بقي محميا من االنكماش الهائل 

في 2009.
 وتوق���ع التقرير أن تبقى 
الواردات مستقرة خالل 2010 
و2012، وأن تستمر الصادرات 
التصدير في  إع���ادة  وجتارة 
النمو، وبالتالي سيبقى الطلب 
عل���ى اخلدمات اللوجس���تية 
واملخازن س���ليما. وتش���كل 
مشاريع املخازن قيد اإلنشاء %1 
من إجمالي العرض املستقبلي، 
القانونية  وامتدت التسهيالت 
لتطول مثل هذه االستثمارات. 
انكمش���ت األسعار  وفي حني 
بنسبة 10.5% خالل مارس 2010 
وحده، يتوقع التقرير أن تبقى 
اإليجارات مستقرة وقد توفر 
فرص احلصول عل���ى عوائد 
مجزية خالل 2010 ومكاس���ب 
من تقييم األسعار خالل 2011 

و2012.

أش����ار الت�قرير 
الع���ق�������اري 
الصادر مؤخرا 
عن ش����ركة املركز املالي الكويتي 
إلى املكاس����ب والعوائد  »املركز« 
العالية التي ميكن لالعبي السوق 
اقتناصها من منو األسعار املوجود 
في األس����واق الناضجة تشغيليا 
التي تعاني من األساسيات الكلية 
الضعيفة، وقال التقرير الذي تناول 
قطاع العقار في دبي أيضا ان قطاع 
اللوجس����تية واملخازن  اخلدمات 

حتمل فرصا استثمارية جذابة.
التجارة  التقري���ر أن  ورأى 
متثل العمود األساسي القتصاد 
دبي في حني تش���كل السياحة 
واخلدمات املالية والعقار واإلنشاء 
األعمدة األخرى. إال أن اإلفراط في 
االستثمار مبجال العقار أدى إلى 
انكماش بنسبة 50% في األسعار، 
وبنحو 19% في مستويات النشاط 
خالل 2009 األمر الذي أفضى إلى 
توقعات خافتة مع وجود ضغوط 
النشاط  س���لبية على معدالت 

العقاري خالل 2010 و2011.
 وأوض���ح التقرير أن قطاع 
اخلدمات املالية والسياحة عانى 
من انخفاض خالل 2009 بسبب 
الذي حل���ق باالقتصاد  الركود 
التي  اآلثار  إلى جان���ب  العاملي 
نتجت عن إع���الن خطة هيكلة 

ديون مجموعة دبي العاملية.
ومع هذا، ف����إن من املتوقع أن 
تسجل السياحة معدل منو بسيط 
خالل 2010 و2011 بفضل انتعاش 
االقتصاد العاملي، كذلك من املتوقع 
أن تتراجع اخلدمات املالية متأثرة 
بتسوية الديون وقد تسجل منوا 

متواضعا أيضا في 2011 فقط.
 واشار التقرير الى أن التجارة 
إل���ى داخلية  ميك���ن تصنيفها 
وأخرى خارجية، وبسبب االفتقار 
إلى البيانات، اس���تعان التقرير 
بإحصائي���ات إص���دار الرخص 
التجارية كمؤش���ر عن التجارة 
إلى  البيانات  الداخلية. وتشير 
أن التجارة الداخلية عانت خالل 
2009 إذ انكمش إصدار الرخص 
التجارية بنسبة 28%. أما التجارة 
اخلارجية فنمت خالل 2009، إذ 
بلغت نس���بة تدفق الصادرات 
23% ومنت جتارة إعادة التصدير 
مبعدل 19%. وهو ما يش���ير إلى 
أن النشاط االقتصادي األساسي 
اليزال س���ليما ويتوقع التقرير 

أن ي���ؤدي منو التجارة الذي قد 
يستمر في 2010 و2011 إلى خروج 
االقتصاد من وعكته احلالية لينتج 

عن ذلك تعاف تام في 2012.
م���ن ناحية أخ���رى، جاءت 
تقديرات النمو الس���كاني التي 
قدمتها اإلدارة املركزية لإلحصاء 
لعام 2009 مفاجئة رغم التأثير 
اإليجابي ال���ذي حملته الهجرة 
من اإلمارات األخرى، أما الناحية 
الس���لبية فكانت بسبب األعداد 
الكبي���رة للوافدي���ن التي رمبا 
هيمنت بشكل أكبر من السنوات 

السابقة في 2009.
ويتوقع تقرير املركز أن تبدأ 
السكانية بالنمو عند  التركيبة 
معدل تاريخ���ي بني 4 و 6% في 

2011 فقط.
وذكر التقرير انه بعد اتخاذ 
الوظائف كمؤشر مناسب  خلق 
لقياس منو الدخل، وجد التقرير 
أنه من بني االنكماش اإلجمالي في 
الوظائف، بلغت هذه النسبة في 
دبي 43% من جميع الوظائف في 
دول التعاون خالل النصف األول 
من 2008 وصوال إلى 22% خالل 

مارس 2010.
 وتوقع »املركز« أن يس���جل 

خلق الوظائف في دبي انتعاشا 
تدريجيا بدءا من عام 2011 الذي 
سيشهد فيه تعافي االقتصاد، مما 

سيؤدي إلى منو الدخل.
التمويل،  إل���ى  وباإلش���ارة 
يق���ول التقرير انه ف���ي الوقت 
الذي منت فيه الرهون العقارية 
بشكل أفضل من النمو االئتماني 
الكلي في اإلمارات ككل، انكمشت 
صفقات الرهون العقارية املعدلة 
وفق الفصول بنسبة 75% على 
مدار فترة استمرت 16 شهرا بدءا 
من أعلى مس���توى وصلت اليه 
في يولي���و 2008 قبل أن تعود 

للتحسن في نوفمبر 2009.
ويشير هذا التحسن إلى أن 
االنكماش املستمر الذي تعرضت 
له بدأ يهدأ وهو ما يعد في حد ذاته 
مؤشرا إيجابيا. إلى هذا، يتوقع 
التقرير أن تبقى االجتاهات ثابتة 
دون تغيير خالل 2010 مع تسوية 
بنوك دبي اتفاقية جتميد ديون 
دبي العاملية التي رمبا س���تقيد 
الق���درة والرغبة ف���ي اإلقراض 

خاصة ملشاريع العقار.

العقار السكني

واشار التقرير الى أن شريحة 

العقار الس���كني انكمشت في 
جميع اجلوانب مثل الصفقات 
واإليج���ارات واألس���عار ومن 
املتوقع أن تنكمش على نحو 

إضافي في 2010.
ويتوقع التقرير أن تسجل 
انكماش���ا بس���يطا  الصفقات 
س���ينحصر ب���ني 0 و2% على 
األساس الشهري خالل 2010، 

على أن تستقر في 2011.
أم���ا بالنس���بة لإليجارات، 
فالحظ التقرير أن عدم االستقرار 
في هذا اجلانب يعود إلى الطلب 
املقيمة  الكبير من املجتمعات 
في دبي ومن الطلب الناجت عن 
تنقل األفراد في أنحاء اإلمارة 
الذي قد يستمر على احلال ذاته 

في املستقبل القريب.
 ونصح التقرير املستثمرين 
الباحثني ع���ن العوائد بترقب 
التقدم الذي سيحصل في البيئة 
القضايا  التش���غيلية بش���أن 
اخلاص���ة برس���وم اخلدم���ة 
القتناص العوائد اجلذابة سواء 
من العوائد احلالية العالية أو 
من ضغوط العوائد حال نضوج 
الس���وق. ويق���ول التقرير ان 
اجتاهات األس���عار تتأثر أكثر 

74% من المشاريع اإلماراتية البالغ قيمتها 60 مليار دوالر قيد التنفيذ

هل سيرتفع مؤشر البورصة خالل العام 2010؟
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هل هناك جدية في اخلطة االقتصادية احلكومية؟

هل الشفافية املتعلقة بصفقة »زين« مرضية؟

واشنطن ـ رويترز: أشارت 
ــر  األخي ــاع  االجتم ــل  تفاصي
ــي االحتادي  ــس االحتياط ملجل
ــزي األميركي( إلى  )البنك املرك
ــعار  ــد يبقي أس ــس ق أن املجل
ــدا لفترة  ــدة منخفضة ج الفائ
ــتثمرون  أطول مما يتوقع املس
ــات  التوقع ــورت  تده إذا 
االقتصادية أو تراجع التضخم. 
الذي  االجتماع  محضر  وأظهر 
ــتمرار املخاوف  نشر أمس اس
بشأن آفاق االقتصاد األميركي 
ــير أعضاء جلنة السياسة  ويش
ــوا في  ــى أنهم ليس إل النقدية 
ــعار  عجلة من أمرهم لرفع أس
أن  املسؤولون  ويعتقد  الفائدة. 
ــعار الفائدة  ــم إلبقاء أس وعده
ــرة ممتدة« لن  ــة »لفت منخفض
يقيد البنك املركزي بشكل زائد 
ــعر بضرورة  ــد إذا ش عن احل

تشديد األوضاع النقدية.
االجتماع  ــر  محض ــال  وق
»قد تستمر مدة الفترة املمتدة 
)إلبقاء أسعار الفائدة منخفضة( 
ــة لبعض  ــديد السياس قبل تش
ــد إذا  ــا تزي ــل ورمب ــت ب الوق
تدهورت التوقعات االقتصادية 
ــدا  ب إذا  أو  ــوس  ملم ــكل  بش
ــل  ــم يواص ــاه التضخ أن اجت

التراجع«.

»المركزي األميركي«
قد يبقي الفائدة 

منخفضة لفترة أطول

تقــرير


