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ناصر الديحاني يتسلم درع التكرمي بالنيابة عن البنك من »إجناز الكويت«

الدوحة« من الذين لديهم أرصدة نقدية بحد أدنى 
100 دينار، ويشتمل على جوائز شهرية تصل الى 
مليون ريال قطري اضافة الى جوائز الذهب والذي 
تصل في مجموعها الى 25 كيلو جراما من الذهب 

اخلالص.
وملزي���د من التميز لعمالء »بن���ك الدوحة« في 
الكوي���ت، فقد قرر البنك منح العمالء الذين لديهم 
أرصدة بقيمة 500 دينار في حساب مليونير الدوحة 
وملدة 6 أشهر، احلصول على فرصتني عن كل 100 
دينار مودعة في حس���ابهم للدخول في الس���حب 
الشهري للفوز باجلوائز النقدية املميزة. أما بالنسبة 
لعمالء البن���ك املتميزين الذين لديهم رصيد ثابت 
ب� 500 دينار لفترة أكثر من 12 شهرا فسيحصلون 
على ثالث فرص لدخول السحب الشهري عن كل 

100 دينار في أرصدتهم.
وحول الهدف من اطالق احلملة اجلديدة لبنك 
الدوحة للعام 2010/ 2011، أكد املدير االقليمي لفرع 
البنك ف���ي الكويت احمد امله���زع، ان البنك يولي 
اهتماما كبيرا بخدمة العمالء من أفراد وش���ركات 
من خالل تقدمي خدم���ات متميزة من جهة، ومنح 
العمالء املتميزين الفرصة لربح مبالغ مالية تبدأ 
من 100 ألف ريال قطري وتصل إلى مليون ريال، 

اضافة الى 25 كيلو غراما من الذهب.

استكماال حلملته املميزة التي أطلقها لعام 2010 
لعمالء الكويت، اعلن »بنك الدوحة«، احد البنوك 
القطرية الرائدة في تق���دمي اخلدمات املتميزة في 
الكويت واحلائز على جائزة افضل بنك جتاري في 
الشرق االوسط لعام 2010، عن الفائزين في سحب 
»مليونير الدوحة« وبرنام���ج »الدوحة الذهبي«، 
باالضافة الى الفائزين في السحب الشهري اخلامس 
هذا العام ملبلغ 100 ألف ريال قطري و10 آالف ريال 

لشهر يونيو 2010.
وقد فاز عبداهلل عايش بوحمد بجائزة املليون 
ريال قطري في س���حب »مليونير الدوحة«، بينما 
حصل احمد عبدالعزيز احمد بشاراحيل على جائزة 
وزنها كيلوغراما من الذهب في س���حب »الدوحة 
الذهبي«، باالضافة الى حصول نيل راؤول جارسيا 
سيركادو على جائزة ال� 100 ألف ريال قطري. وحصل 
عشرة عمالء آخرين من سعداء احلظ على اجلائزة 
النقدي���ة التي قيمتها 10 آالف دينار، وهم: هش���ام 
صالح الدين البناوي، ولوليتا سيابابا فرنانديز، 
وانوم شويب خان، وخالد فهد الهاجري، وشوكاروار 
زيرجاراوار خان، واحالم حس���ن املير، وابراهيم 
محمد احمد، ومحمد ابراهيم حسني، واروى خليل 

جابري، واحمد عبد العال كشك.
ويدخل في السحب جميع عمالء حساب »مليونير 

بوحمد مليونير »الدوحة« الجديد 

مقر بنك الدوحة بالكويت

»الخليج« يختتم مسابقة أفضل شركة طالبية لـ 2010
اخلتام الشيق، الشكر لكل رعاة 
مسابقة »أفضل شركة طالبية لعام 
2010« ومن ضمنهم بنك اخلليج، 
الراعي الذهبي للمسابقة، وقد مثل 
البن���ك في حفل اخلت���ام � مدير 
مساعد في قسم التسويق ناصر 
الديحاني الذي تسلم درع الشكر 

والتقدير بالنيابة عن البنك.
ويأت���ي دعم البنك املس���تمر 
ملؤسسة إجناز الكويت في إطار 
التزامه بازدهار الكويت ورقيها 
وحرصه على دعم الشباب الكويتي 
وتنمية مهاراته في مجال األعمال 
ومنحه الفرصة ليصبح من رواد 
الغد الناجحني في مجال املبادرات 

االستثمارية.
 اجلدير بالذكر أن بنك اخلليج 
دأب على رعاية العديد من مبادرات 
إجنازات الكويت خاصة مسابقة 
»أفضل ش���ركة طالبية« والتي 
رعاها بنك اخلليج هذا العام للمرة 
انها  التوالي غير  اخلامسة على 
هذا العام قد رعاها البنك بصورة 
مختلفة وفعالة أكثر حيث متيزت 
بتقدمي مسابقة خاصة لشركات 
الطلبة املتنافسني هذا العام بهدف 
تشجيعهم لتقدمي أفضل ما لديهم 

من طاقات.
لذا قام بن���ك اخلليج بتقدمي 
مسابقة خاصة للشركات املشاركة 
هذا العام تكونت من 5 فئات )أفضل 
فريق، أفضل تصميم ركن، أفضل 
اسم شركة، أفضل فكرة مبتكرة 

وأفضل خطة تسويق(.

املهارات  إلى تعزي���ز  املس���تمر 
القيادية، وتعزيز الثقة بالنفس 
باإلضاف���ة لتطوير اخلبرة التي 
جتعل منهم قادة املس���تقبل في 

جميع القطاعات«.
وقد متت رعاية احلفل وحضره 
التعليم  التربية ووزيرة  وزيرة 
التي  العالي د.موض���ي احلمود 
شاركت جلنة التحكيم اخلاصة ب� 
»اجناز الكويت«، بتكرمي الشركات 

التي حازت املراكز الثالث.
هذا وتضمن���ت فقرات حفل 

اننا نحرص دائما على دعم مثل 
هذه املبادرات التي من شأنها أن 
تعزز املس���تقبل الناجح لهؤالء 
الرواد الذين س���وف يساهمون 
ازدهار مس���تقبل االقتصاد  في 
في الكويت ومس���تقبل األجيال 

القادمة«.
التعليم  واض���اف: »يش���كل 
القادة،  وبناء أجيال ناجحة من 
أهم الركائز األساسية التي يلتزم 
بها بنك اخللي���ج جتاه املجتمع 
الكويت���ي، كذلك يرم���ي دعمنا 

ومثل���ت الفئات اخلمس بنجاح، 
على جهاز iPAD 16GB مت توزيعه 
عليهم من قبل ممثل جلنة احلكام 
هديل الفضلي � مدير من قس���م 
التسويق، التي أعلنت عن نتائج 
الفائزين خالل  املسابقة وهنأت 
الفقرة اخلاصة ببنك اخلليج على 

مسرح قاعة سلوى الصباح.
وفي هذا الصدد، قال مدير عام 
اخلدمات املصرفية الشخصية ببنك 
اخلليج علي شلبي: »نحن سعداء 
جدا برعايتنا إلجناز الكويت كما 

أعلن بن���ك اخلليج عن ختام 
رعايته الذهبية ملسابقة »أفضل 
شركة طالبية 2010« والتي نظمتها 
مؤسسة إجناز الكويت حيث أقيمت 
فعاليات هذه املسابقة في األول 
من يوليو اجلاري في قاعة سلوى 
الصباح بفندق مارينا، وشارك 
فيها العديد من الطلبة املوهوبني 
الذين قاموا من خالل هذه املسابقة 
باستعراض ما لديهم من مهارات 
جتارية وتطوير مهاراتهم اإلبداعية 
باإلضافة إلى استغالل خبراتهم 

التعليمية.
وقد ق���ام بتقييم الش���ركات 
املشاركة باملسابقة العام احلالي، 
جلن���ة تكونت م���ن 4 حكام من 
بنك اخلليج عمدوا بدورهم إلى 
استخدام معايير خاصة لتحديد 
الفائزين بالفئات املذكورة وذلك 

خالل جولتهم بني الشركات.
وبعد مناقشة ممثلي الشركات 
كل على حدة، مت حسم املسابقة 
لتكون النتيج���ة كالتالي: فازت 
شركة )Teen Trends( بأفضل فريق 
 )Harai Station( وفازت ش���ركة
بأفضل تصميم ركن، كما فازت 
شركة )Prevent It( بأفضل اسم 
 Future( لشركة وفازت ش���ركة
Angels( بأفضل فكرة مبتكرة أما 
فئة أفضل خطة تسويق فقد فازت 

.)Khallik Thouq( بها شركة
وف���ازت كل م���ن الش���ركات 
املش���اركة مبسابقة بنك اخلليج 
والتي اجتازت اختبار حكام البنك 

نظمتها »إنجاز الكويت« ورعاها البنك للعام الخامس على التوالي

»المحاسبين« تعقد دورة تدريبية حول دور 
المحاسب في قراءة وتحليل البيانات المالية

»المركزي العراقي« يوافق لـ »األهلي المتحد«
على شراء أسهم في المصرف التجاري العراقي

أفاد بيان صادر عن س���وق الكويت لألوراق 
املالي���ة بأنه عطفا على إعالنه الس���ابق بتاريخ   
2009/8/23 واخلاص بحصول البنك األهلي املتحد 
على موافقة من البنك املركزي العراقي على زيادة 
حصته في رأسمال املصرف التجاري  العراقي من 
49% الى 75%، يفيد »أهلي متحد« بأنه س���يقوم 
بش���راء  6.600.000.000 سهم من أسهم املصرف 
التجاري العراقي بسعر 1.360 دينار للسهم الواحد 

بواسطة ش���ركة األهلي املتحد للوساطة في بيع 
وشراء األوراق  املالية علما ان البنك األهلي املتحد 
ميلك حاليا 29.400.000.000 سهما  ونسبتها الى 
رأسمال املصرف هي 49% وان عملية الشراء الفعلي 
ستبدأ بعد 7 أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن، كما 
ان عملية الشراء ستستمر ملدة شهرين اعتبارا من 
تاريخ بدء عملية الشراء وذلك وفقا آللية التداول 

في سوق العراق لألوراق املالية.

»فريتاس البحرينية«: المصارف في منطقة الخليج
 يجب أن تعمل على تعزيز مستويات خدمات العمالء

استعدادًا لقمة البطاقات المصرفية لدول مجلس التعاون الخليجي 2010

لطلب����ة وطالب����ات اجلامعات 
احلكومية واخلاصة بالكويت 
العلمي  الفك����ر  اث����راء  بهدف 
واملهن����ي لديهم ومس����اعدتهم 
على االطالع على املستجدات 
العصرية على مهنة احملاسبة 
الفائدة  واملراجعة، مما يحقق 
على جميع املس����تويات وجاء 
اهتمامها بتسليط الضوء على 
الذي  املهني  ال����دور  موضوع 
يعتليه احملاس����ب ف����ي إعداد 
وقراءة وحتليل القوائم املالية 
املباش����ر بالعديد  والرتباطها 
من جوانب احلياة االقتصادية 
واملالية والتجارية التي تعتبر 
التق����دم واالزدهار  أهم روافد 

للفرد واملجتمع.

د.عدنان حسن احلسن.
وأضاف ان جمعية احملاسبني 
واملراجعني دأبت على االهتمام 
بطرح مثل هذه الدورات خاصة 

تعقد جمعية احملاس����بني 
واملراجعني الكويتية وبالتعاون 
مع رابطة كلية العلوم اإلدارية 
بجامعة الكويت دورة تدريبية 
حول »دور احملاسب في قراءة 
وحتليل البيانات املالية«، وذلك 
من الساعة اخلامسة إلى السابعة 

من مساء اليوم بالكلية.
وفي ه����ذا الصدد، قال أمني 
س����ر اجلمعية ورئيس جلنة 
التطوير احمد مشاري الفارس 
إن الدورة التدريبية س����تدور 
حول تسليط الضوء على آلية 
إعداد وحتلي����ل القوائم املالية 
القرارات  وأثرها على متخذي 
املالية، والتي سيحاضر فيها 
عضو مجل����س إدارة اجلمعية 

ش���دد املدي���ر التنفي���ذي 
ملجموعة فريتاس البحرينية 
برميال باتل على أن جناح قطاع 
البطاقات املصرفية في املنطقة 
يرتكز على واقع بسيط وهو 
توفير اخلدمات اجليدة بشكل 

مستمر.
ال���ذي تنظم  واضاف باتل 
املقبل قمة  شركته في نوفمبر 
»البطاقات املصرفية لدول مجلس 
التعاون اخلليجي 2010«: »يحتاج 
القط���اع املصرفي اإلقليمي ألن 
يعزز مس���توى اخلدمات التي 
يوفرها وأن يرتقي مبستويات 

القيمة املرتبطة بالبطاقات املصرفية كون املزيد 
من العمالء يبحثون عن أكثر من مجرد التسهيالت 

االئتمانية القياسية التي تقدم لهم«.
وأش���ار إلى أن قطاع البطاقات املصرفية في 
املنطق���ة يواجه العديد من التحديات وأن الكثير 
من املس���ائل قد مت الكشف عنها بعد بروز األزمة 
االقتصادي���ة العاملي���ة الراهنة، وم���ن بني أكثر 
األمور أهمية هي التغيرات احلاصلة في أساليب 
اإلنفاق خصوصا في أوس���اط الشريحة الكبيرة 

من الوافدين.
وأوضح: »ان مستقبل قطاع البطاقات املصرفية 
قد أصبح محط تساؤالت، بالطبع فإن هذا القطاع 

سيبقى لكن علينا أن نتساءل بأي 
شكل سيستمر، هذا هو السؤال 
األبرز هنا، وبالتأكيد تظهر اآلن 
فرصة التغيير نحو األفضل فعال 
وأنا شخصيا أرى أنه البد من 
القيام بهذا األمر مع التركيز كثيرا 

على متيز اخلدمات«.
وركز على أن املجال األفضل 
للقيام بهذا هو من خالل فتح 
حوار جيد مع العمالء احلاليني 
والتعرف عن كثب على املشاكل 
التي يواجهونها واكتشاف ما 
يرغبون ف���ي احلصول عليه 
اآلن، مش���ددا بقوله: »على ان 
التميز من ناحية اخلدمات هو الطريق الصحيح 
الستمرار ومنو قطاع البطاقات املصرفية في 

املنطقة«.
اجلدير بالذك���ر أن قمة البطاقات املصرفية 
لدول مجلس التعاون اخلليجي 2010 ستقام في 
فندق موفينبيك البحرين خالل الفترة من 1 الى 
3 نوفمبر املقبل ويتوقع أن يشارك فيها أكثر 
من 150 مؤسسة من مجلس التعاون اخلليجي 
وأوروبا وشبه القارة الهندية، حيث تستقطب 
أكثر من 20 خبيرا عامليا ملناقش���ة ومش���اركة 
االس���تراتيجيات اخلاصة املرتبطة باخلدمات 

املقدمة للعمالء.

أحمد الفارس

برميال باتل 

»سوق.كوم« يطرح نماذج أعمال مبتكرة 
للمشاريع المتوسطة والصغيرة

اعلن »س����وق.كوم« عن اطالق منصة 
متط����ورة وآمن����ة ومنخفض����ة التكاليف 
تتيح لرواد األعمال واملشاريع الصغيرة 
واملتوس����طة في منطقة الشرق األوسط، 
امت����الك متجر إلكتروني عل����ى اإلنترنت 
بدال من افتتاح متجر فعلي في أحد مراكز 

التسوق.
 وتأتي هذه اخلطوة تأكيدا على التزام 
املوقع باملساهمة في تطوير بيئة التجارة 
اإللكترونية وتعزيز االبتكار وريادة األعمال 
في املنطقة، عبر توفير أكبر سوق إلكترونية 
للتواصل بني املشترين والبائعني في العالم 

العربي.
ويوفر »سوق.كوم« الذي يستقبل أكثر 
من مليون زائر م����ن الباحثني عن أفضل 
صفقات بيع وشراء املنتجات، حل جتارة 
إلكتروني����ة متكامل للبائع����ني، يتيح لهم 
تأس����يس متجر على اإلنترنت في أقل من 
60 ثانية، دون احلاجة إلى استثمار رأس 

املال األولي، واإلجراءات القانونية والبنية 
التحتية التقنية. ويوفر املوقع أدوات سهلة 
االستخدام لتأسيس متجر على اإلنترنت 
وإدارة املخزون، ليمنح البائعني بذلك القدرة 
على إدارة أعماله����م ومتاجرهم وحتقيق 

العائدات الفورية الستثماراتهم.
وباإلضاف����ة إلى ذلك، ميك����ن للبائعني 
االستفادة من منوذج الدفع اآلمن واخلدمات 
اللوجستية التي يوفرها املوقع إلمتام عملية 

البيع عبر اإلنترنت.
وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي 
للموقع رونالدو مشحور: »حتتاج املشاريع 
الصاع����دة إلى منصات تقني����ة متطورة، 
ومساعدة فنية وحضور واسع في السوق 
لتنمية وتطوير أعمالها، ونحن على ثقة من 
قدرتنا على تلبية هذه املتطلبات وتوفير 
القيمة لرواد األعمال في املنطقة عبر توفير 
سهولة وسرعة الوصول إلى منتجاتهم دون 
تكاليف مقدمة وباحلد األدنى من اإلجراءات، 

ومن شأن هذه اخلطوة أن توفر للمشاريع 
الصاعدة وضوحا أكبر أمام املس����تثمرين 
والعم����الء والش����ركاء احملتملني، من أجل 
املساعدة في دفع عجلة األعمال، وبالتالي 
تعزيز االبتكار وتشجيع رواد األعمال في 

منطقة الشرق األوسط«.
وكان »س����وق.كوم« الذي يعد منصة 
إلكترونية مفضل����ة للتواصل بني العديد 
من املش����ترين والبائعني، ق����د عمل على 
التوسع ليشمل العديد من املزايا والفئات 
املتنوعة، ويوفر لعمالئه في منطقة الشرق 
األوسط جتربة مريحة وآمنة وغنية، مبا 
 Souq( »في ذلك تقنية »س����وق سيف باي
SafePay( و»برنامج حماية املش����ترين« 
)Buyer Protection Program( اللذين يضمنان 
احلماية الكاملة ملعامالت املشترين والبائعني 
على »سوق.كوم«، و«سوق.كوم السيارات«، 
و«سوق.كوم عقارات«، والتشكيلة الواسعة 

من املنتجات االستهالكية.

يتيح للشركات ورواد األعمال امتالك متجر إلكتروني بأقل من 60 ثانية

عمومية
»مجموعة األوراق« 

تناقش توزيع 15 فلسًا
قال سوق الكويت لألوراق 
املالي���ة ان اجلمعية العمومية 
العادية لشركة مجموعة األوراق 
املالية )م االوراق( س���تنعقد 
االثنني املوافق 19 اجلاري، حيث 
ستتم خاللها مناقشة توصية 
مجلس اإلدارة عن السنة املالية 
املنتهية في 2010/3/31 بتوزيع 
أرباح نقدية بنس���بة 15% من 
القيمة االسمية للسهم )15 فلسا 

لكل سهم(.

استقالة خالد اسبيته 
من »مزايا«

أعلن سوق الكويت لألوراق 
املالية ان شركة املزايا القابضة 
أفادته بأن خالد سعيد  )مزايا( 
اسبيته قد استقال من منصبه 
كرئيس تنفيذي للشركة وذلك 

بتاريخ2010/7/7.

»ماستركارد«: المستهلكون الكويتيون  األكثر تفاؤاًل
ضمن 24 سوقًا استهالكية في الشرق األوسط وأفريقيا

55.4 في األشهر الستة املاضية 
إلى 44.6. وشهدت قطر انحدارا 
حادا على مستوى ثقة املستهلكني 
بواقع 65.8 بينما كانت في السابق 

.89.2
ويتطلع 76% من املستهلكني 
في الكويت إلى ادخار ما يتراوح 
ب���ني 21% و 50% من دخلهم في 
األشهر الستة املقبلة، وهذا املعدل 
أعلى من النس���بة املسجلة في 

الشرق األوسط والبالغة %33.
وجاءت نسب أولويات اإلنفاق 
العليا في منطقة الشرق األوسط 
واملش���رق العربي خالل األشهر 
الستة املقبلة على النحو التالي: 
املطاعم والترفي���ه 71%، األزياء 
واإلكسس���وارات 49%، شراء أو 
املنازل والعقارات %45،  جتديد 
بينما جاءت النسب في الكويت 
كم���ا يل���ي: املطاع���م والترفيه 
77%، والس���فر 71%، واألزي���اء 
واإلكسسوارات 65%، وهذه األرقام 
أعلى من سائر املعدالت املسجلة 

في الشرق األوسط.
وينفق املستهلكون في مختلف 
أنحاء منطقة الش���رق األوسط 
واملش���رق العربي أكثر من %50 
م���ن دخلهم عل���ى االحتياجات 
العائلية، بينما ينفق املستهلكون 
في الكويت وقطر واإلمارات من 
21% إلى 50% م���ن دخلهم على 

االحتياجات العائلية.
وعلى مدى األش���هر الستة 
املقبلة، يخطط 24% من املستهلكني 
في الكوي���ت إلى زيادة نفقاتهم 
االحترازي���ة، أي بزيادة 4% عن 
املعدل ملنطقة الش���رق األوسط 

والبالغ %20.

في ارتفاع ثقة املستهلكني بواقع 
96.9 والتي كانت في الس���ابق 
70.9. وهنا جاءت الس���عودية 
في املرتبة الثانية على مستوى 
س���وق منطقة الشرق األوسط 
واملشرق العربي حيث ارتفعت 
ثقة املستهلكني فيها من 83.2 في 

الفترة السابقة إلى 85.0.
كما شهدت س���وق اإلمارات 
انخفاض���ا بس���يطا ف���ي ثق���ة 
املستهلكني بواقع 82.4 بينما كان 
في الس���ابق 86.1، ولكنها تبقى 
من األسواق الثالثة األولى األكثر 
تفاؤال في منطقة الشرق األوسط 

واملشرق العربي.
وكانت نتائج ثقة املستهلكني 
في مصر ولبنان وقطر أقل تفاؤال. 
كما انخفضت ثقة املستهلكني في 
مصر من 59.5 إلى 45.5 ولكنها 
تبق���ى أكثر تف���اؤال من نتيجة 
العام املاضي والتي سجلت 32.3. 
الثقة في لبنان من  وانخفضت 

لإلنفاق على ه���ذه االهتمامات 
من سائر ش���ريحة املستهلكني 
في منطقة الشرق األوسط، وقد 
دلت االستطالعات السابقة على 
أن املستهلكني الكويتيني هم أكثر 
اهتماما باإلنف���اق على املطاعم 
والترفيه واألزياء واإلكسسوارات، 
ومن الالفت مالحظة أن السفر قد 
أصبح يشغل مثل هذه األولوية 

بالنسبة للمستهلك الكويتي«.

مؤشرات »ماستركارد« العالمية 
لثقة المستهلكين

وقد أظهرت مؤش���رات ثقة 
املستهلكني في الشرق األوسط 
واملشرق العربي تفاؤال جيدا، وقد 
س���جلت نسبة 69.2، إن نتيجة 
املؤشر احلالي هي أقل من الفترة 
السابقة والتي كانت 74.5 ولكنها 
تبقى أفضل من نتيجة الس���نة 

املاضية والتي كانت 49.9.
وسجلت الكويت أعلى نسبة 

من 71.0 إل���ى 96.2، واالقتصاد 
بنسبة 97.5 مقابل 69.4، بينما 
س���جلت التطلعات جتاه جودة 
احلياة زيادة بواقع 97.3 قياسا 

إلى 61.0.
وتعليقا على نتائج الدراسة، 
قال املدير العام ل� »ماستركارد« 
العاملية في منطقة الشرق األوسط 
واخلليج العربي راغو مالهوترا: 
»إن ما يشجعنا هو أن نرى ثقة 
املس���تهلكني في الكويت التزال 
مرتفعة، نظرا الرتفاع مؤشرات 
ثقة املس���تهلكني حول األشهر 

الستة املقبلة«.
وأض���اف: »يعت���زم رب���ع 
الكويت زيادة  املس���تهلكني في 
حجم نفقاتهم االحترازية خالل 
األشهر الستة املقبلة. ومن املذهل 
مالحظة أن املستهلكني في الكويت 
يخطط���ون لإلنف���اق أكثر على 
املطاعم والترفيه، والسفر واألزياء 
واإلكسسوارات، وهم أكثر ميال 

أظهرت دراسة حديثة أجرتها 
ماستركارد العاملية حول مؤشر 
ثقة املس���تهلك، أنه م���ع بداية 
النصف الثاني من العام احلالي، 
يبدي املس���تهلكون الكويتيون 
مستوى تفاؤل أكبر من النصف 
األول، كما أظهرت الدراس���ة أن 
الكويت سجلت ارتفاعا الفتا في 
ثقة املستهلكني )96.0 مقابل 70.9 
خالل األشهر الستة املاضية(، مما 
يجعلها الدولة األعلى نسبة في 
ثقة املستهلكني ضمن 24 دولة 

أخرى خضعت للدراسة.
وقالت الدراسة انها ارتكزت 
في دراستها لثقة املستهلك الى 
العوامل االقتصادية اخلمس���ة 
وهي: االقتصاد والتوظيف وسوق 
األسهم، والدخل الثابت، وجودة 
آراء  احلياة، حيث مت استطالع 
2400 مستهلك من ستة أسواق في 
منطقة الشرق األوسط واملشرق 
العربي خالل الفترة من 15 مارس 

إلى 12 أبريل 2010.
وأوضحت الدراسة أن مؤشر 
ارتفاعه  ثقة املستهلكني واصل 
في الكويت، حيث ان املستهلكني 
الذين شملهم االستطالع أصبحوا 
أكثر تفاؤال حول األشهر الستة 
املقبلة والتي س���جلت )96.9(، 
وتتجلى ثقة املستهلكني الكويتيني 
وفق���ا للمؤش���رات االقتصادية 
اخلمس���ة التي تش���كل نتيجة 
املؤش���ر اإلجمالية، على النحو 
التال���ي: التطلع���ات إلى الدخل 
الثاب���ت بواقع 98.9 مقابل 82.0 
في النصف األول من 2010، وسوق 
األسهم بواقع 94.8 مقابل 71.2، 
ومؤش���ر التوظيف ال���ذي قفز 

األسواق
النصف االول 

2010
النصف الثاني 

2009
النصف االول 

2009
النصف الثاني 

2008
45.559.532.355.6مصر

96.970.949.596.6الكويت

44.655.464.469.1لبنان

65.889.271.476.2قطر

85.083.267.172.4اململكة العربية السعودية

82.486.129.675.4اإلمارات العربية املتحدة

69.274.549.972.7إجمالي الشرق األوسط


