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»كابيتال ستاندردز«: توقعات بارتفاع مبيعات التجزئة في الكويت
 من 42.64 مليون دوالر في 2009 إلى 59.27 مليار في 2014

التوس���عات للشركات  وهذه 
العاملية من املرجح أنها ستؤدي 
إلى مواصلة تعزيز املنافسة في 

مجال قطاع التجزئة بالكويت.

تجزئة المواد الصيدالنية

إلى ان أسلوب  التقرير  وقال 
حياة شعوب بلدان مجلس التعاون 
أدى إلى زيادة املخاطر الصحية 
الت���ي يواجهونها، فاليوم حتتل 
اإلمارات املرتبة الثانية في العالم 
في نسبة اإلصابة مبرض السكري 
)20%( تليه���ا اململك���ة العربية 
السعودية )14.40%( والبحرين 
)15.20%( والكوي���ت )%14.40(، 
حسب إحصائيات االحتاد الدولي 
للس���كري. وتعطي هذه العوامل 
دليال ومثاال على زيادة الطلب على 
املنتج���ات الطبية. وفيما يتعلق 
الرعاي���ة الصحية فإن  بقط���اع 
الكويت التزال مقيدة بالصناعات 
الوطنية احملدودة وبالعدد القليل 
التكنولوجية وهذا كله  للمرافق 

لصالح مستوردي األدوية.

التجزئة للسلع االستهالكية

ولفت التقرير الى ان الزيادة 
التجزئة  الس���كانية ومنو باعة 
األجانب في األسواق احمللية قد 
أحدثت آثارا إيجابية على قطاع 
السلع االس���تهالكية في  جتزئة 
بلدان مجلس التعاون. ولكن األزمة 
االقتصادية األخيرة زادت من فقدان 
فرص العمل في املنطقة مما أدى 
الى ضغط املستهلكني مليزانياتهم، 
ومن جهة أخرى أفادت هذه العوامل 
باعة التجزئة للسلع االستهالكية 
غير االختياريني مع ازدياد وعي 
املستهلكني جتاه إنفاقهم. ولذلك 
بقي الطلب مستقرا على السلع غير 
االختيارية. كما ان تطوير املشاريع 
ومجمعات التسوق سيزيد الطلب 

على السلع املستوردة.
وهناك 5 ش���ركات تعتبر من 
باعة جتزئة للسلع االستهالكية 
مدرجة في بورصة الكويت وهي 
مرك���ز س���لطان وش���ركة جلف 
فرانش���ايزنغ وفيال مودا وحياة 
لالتصاالت وفيوتشر لالتصاالت. 
وهنالك عدد من شركات التجزئة 
اخلاصة مثل ش���ركة عبدالعزيز 
سعود البابطني وأوالده وصناعات 
الغامن ومجموعة الشايع ومجموعة 
مراد يوسف بهبهاني ومجموعة 
مساعد بدر الساير وكلها متتلك 
خبرة س���نوات طويلة في هذه 
الش���ريحة. ولكن هذه الشركات 
ليست شركات مساهمة عامة، األمر 
الذي يفرض قيودا على التحليل 

في هذا التقرير.

تكلفته 77 مليار دوالر، ومشروع 
شبكة الس���كك احلديدية ومترو 
األنفاق، كما تغطي اخلطة نفقات 
إضافية إلنش���اء املدن اجلديدة، 
والبنية التحتية وهذا من شأنه 
أن ينعكس إيجابا على الس���وق 

العقاري احمللي.
وذكر ان القطاع العقاري احمللي 
يتمتع بأهمية خاصة حيث يأتي 
في املركز السادس من حيث حجم 
املساهمة في الناجت احمللي اإلجمالي 
كما أن هناك 38 ش���ركة عقارية 
مدرجة في سوق الكويت لألوراق 
املالية بقيمة سوقية تبلغ 1.7 مليار 
دينار فضال عن النشاط الفردي 
للمواطنني الذين يحرصون على 
االستثمار في السوق العقاري الذي 
مازال يحافظ على موقعة كمالذ 
آمن خصوص���ا في ظل التقلبات 
الشديدة التي تشهدها البورصة 

حاليا.
واختت���م اجل���راح بالتأكيد 
على ان س���وق العقار احمللي بدأ 
يظهر مؤش���رات تعاف وخروج 
من تداعيات األزمة املالية العاملية 
التي أملت باألسواق وأثرت على 
مختلف أسعار األصول، ومن بينها 
األصول العقارية، مشيرا إلى أن 
العقار احمللي مازال ميثل متنفسا 
استثماريا جيدا أمام املستثمرين 
من أجل محدودي���ة مخاطر هذا 
النوع م���ن االس���تثمار مقارنة 
بقطاع���ات االس���تثمار األخرى، 
مطالبا بض���رورة زيادة اإلنفاق 
احلكومي على املشاريع احليوية 
مبختلف املج���االت حيث ان أي 
مبادرة في تنفيذ أحد املش���اريع 
التنموية ستسهم في تنشيط عدة 
مجاالت وعلى رأسها سوق العقار 

ومواد البناء.

العقاريني  أعلن رئيس احتاد 
توفيق اجلراح ان االحتاد يستعد 
لتنظي���م مؤمتر ومعرض صناع 
العقار في دورت���ه الثالثة خالل 
الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر املقبل 
حتت شعار »مستقبل العقار.. من 

خطة التنمية«.
وقال اجلراح ان االحتاد حريص 
على تنظيم املؤمتر واملعرض بشكل 
سنوي ثابت من عامني وذلك بهدف 
حتقيق األهداف للعقاريني وآمالهم 
في سوق عقاري نشط السيما انه 
اجلهة املعنية بشؤون الشركات 

العقارية في الكويت.
وقال اجلراح ان املعرض قد 
العام���ني املاضيني  حظي خالل 
باهتمام كبير وإقبال على املشاركة 
فيه نظرا ملا يق���وم به من دور 
النظر  كبير في تقريب وجهات 
بني العقاريني واملسؤولني بالدولة 
فضال عن اخل���روج مبجموعة 
من التوصيات العامة مبا يخدم 
االقتص���اد الوطني بش���كل عام 
والسوق العقاري بشكل خاص.

وأك���د اجل���راح ان مؤمت���ر 
ومع���رض االحتاد ف���ي دورته 
اجلديدة سيس���لط الضوء على 
العدي���د من القضاي���ا منها دور 
القطاع اخلاص في خطة التنمية 
وإليه مشاركة الشركات العقارية 
فيها ودور التشريعات والقوانني 
املتعلقة مبشاركة القطاع العقاري 

في خطة التنمية.
القطاع  ان  وأوضح اجل���راح 
العق���اري تقف أمام���ه جملة من 
التحديات وحتدي���دا منذ اندالع 
األزمة العاملية التي ألقت بظاللها 
على الساحة احمللية وباألخص 
على العديد من الشركات مبختلف 
أنواعها وقطاعات عملها، السيما 

ان أغل���ب مش���اريع التطوير قد 
توقفت بس���بب تلك األزمة وهو 
ما انعكس على الوضع االقتصادي 

العام للدولة.
وقال ان من أبرز تلك التحديات 
الضرر البال���غ الذي أصاب عددا 
كبيرا م���ن الش���ركات العقارية 
م���ن قانوني 8 و9 لس���نة 2008 

واالنعكاسات السلبية.
وشدد اجلراح على ان القطاع 
العق���اري يعلق آماال كبيرة على 
خط���ة التنمية اجلدي���دة والتي 
يشرف عليها نائب رئيس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
لشؤون التنمية واإلسكان الشيخ 
احمد الفهد في انتشاله من دوامة 
الركود، الس���يما ان الفهد قد أكد 
في أكثر من مناس���بة أن اخلطة 
ما هي إال الت���زام قانوني وأدبي 
وان اخلصخصة العب أساس���ي 

في هذه اخلطة.
وبني اجلراح ان خطة التنمية 
تتضمن تنفيذ الكثير من املشاريع 
العمالقة مثل مشروع إنشاء مدينة 
احلرير )مرك���ز األعمال اجلديد 
الكويت( وال���ذي تبلغ  لدول���ة 

التعاون اخلليجي، حيث إن املنطقة 
لديها نحو 6 ماليني متر مربع من 
األنشطة التنموية في هذا القطاع، 
فضال عن بعض املش���اريع التي 

مازالت قيد التنفيذ.
وأوض���ح التقري���ر ان قطاع 
التجزئة قد تأثر س���لبا مبا طال 
دول مجل���س التعاون اخلليجي 
العاملي  الركود االقتصادي  جراء 
خالل العام املالي 2009، ولكن األثر 
السلبي كان أقل قوة وصرامة في 
قطاع التجزئة باملقارنة مع ما طال 
قطاعات جتارة التجزئة في العالم 

أجمع.
ولفتت الدراسة الى ان الناجت 
احمللي اإلجمالي في دول مجلس 
التعاون اخلليجي قد شهد بشكل 
عام منوا أعل���ى من معدل النمو 
الس���كاني باملنطقة في السنوات 
القليلة املاضي���ة، وبالتالي أدى 
هذا إلى تعزيز دخول املستهلكني 
املتاحة لهم، ففي الس���نة املالية 
2009، بلغ إجمالي الناجت احمللي 
اإلجمالي في دول مجلس التعاون 
اخلليجي حوال���ي 868.50 مليار 
دوالر، وذلك مقارنة مببلغ قدره 
342.00 مليار دوالر في الس���نة 

املالية 2000.
ومن ثم، فقد أسفر ارتفاع الدخل 
املتاح لإلنفاق لدى املستهلكني إلى 
قيامهم بزيادة اإلنفاق، مما أسفر 
عن من���و عام في قط���اع جتارة 

التجزئة باملنطقة.

العالمات التجارية

وبنينّ التقرير انه نظرا الرتفاع 
القابل للتص���رف لدى  الدخ���ل 
املس���تهلكني، فق���د زادت الرغبة 
في شراء املنتجات ذات العالمات 
التجارية الغربية الغالية األسعار، 
وهو ما أدى إلى استهداف هؤالء 
املس���تهلكني من قبل الش���ركات 
العاملية. وقد دفع ذلك ش���ركات 
التجزئة العاملية لزيادة تركيزها 
التع���اون  عل���ى دول مجل���س 
اخلليجي وبخاصة في قطاع البيع 

بالتجزئة.
وكان اس���تطالع أجرته »سي 
بي ريتشارد إليس« خالل السنة 
املالي���ة 2008 قد أظهر أن 37 من 
أهم ش���ركات التجزئ���ة العاملية 
اجلديدة قد بادرت بالدخول إلى 
سوق اململكة العربية السعودية، 
وبش���كل أكبر مما فعلت في أي 
بلد آخر في العالم، تليها الكويت 
في معدل دخول شركات التجزئة 
العاملية اجلدي���دة، والتي وصل 
عددها 29 شركة. ثم تليها اإلمارات 
في املرتبة ال� 3 على التوالي وفق 

املسح املشار إليه.

القيد واحملدودي���ة، فإن بعض 
جتار التجزئة في القطاع اخلاص 
احمللي مثل مركز سلطان قد بدأت 
بالتوس���ع في اخل���ارج، حيث 
قامت سالسل سلطان بالتوسع 
عبر افتت���اح 15 من منافذ البيع 
بالتجزئة اجلديدة في دول األردن 
ومصر والكويت وسلطنة عمان 
والبحرين وس���ورية واإلمارات 
خ���الل 2008، باإلضافة الى أن 
احلكومة قد وافقت على السماح 
لعدد من جتار التجزئة باستيراد 
الس���لع مباش���رة من املوردين 

اخلارجيني.
وهذا األمر سيقلل من تكلفة 
رس���وم وإجراءات االس���تيراد 
الكويتيني،  التجزئة  على جتار 
وس���يتيح لهم احلص���ول على 
صفقات أفضل من ناحية األسعار 

والتسهيالت.
وعالوة عل���ى ذلك، فإن ذلك 
س���يزيد من امليزة التنافس���ية 
لدى جت���ار التجزئة الكويتيني 
كما س���يؤدي للحد من الفرص 
املتاحة حلدوث مبادرات دخول 
جديدة في س���وق التجزئة في 

األعوام القادمة.
التقرير  ونتيجة لذلك، رجح 
تراجع أسعار السلع االستهالكية 
خالل الشهور املقبلة، ومع ذلك، 
فإن التقارير في اآلونة االخيرة عن 
أغلب الشركات العاملية العاملة في 
مجال جتارة التجزئة واملوجودة 
الكويت مثل كارفور، سيتي  في 
سنتر وجيان، تثبت أنها قد وسعت 

من تواجدها في الكويت.

التعاونية تسيطر على قطاعات 
جتارة التجزئة في مجال الغذاء 
في الكويت بش���كل عام. وهذه 
اجلمعيات تضم محالت البقالة 
والسوبر ماركت واملتاجر والهايبر 
أما بالنس���بة  ماركت وغيرها. 
حملالت بي���ع التجزئة اخلاصة 
والصغيرة، فهي تقتصر أساسا 
على التصريح لها بالعمل داخل 

بعض املناطق التجارية.
م���ن أجل التغل���ب على هذا 

الباهظة الثمن.
ووفقا ملسح أجرته مؤسسة داتا 
مونيتور، فإن معظم املستهلكني 
اخلليجيني خالل العام املالي 2009 
قاموا بخفض اإلنفاق على السلع 
بالتزامات  الفاخرة وذلك للوفاء 

ديونهم.

تجزئة المواد الغذائية

وحول جتزئة املواد الغذائية 
ق���ال التقري���ر ان اجلمعي���ات 

املنطقة، هي م���ن قبيل: كارفور، 
ودبنهامز وماركس اند سبنسر. 
له���ا بناء  والتي بالفعل س���بق 
سمعتها في دول مجلس التعاون 

اخلليجي.
ورج���ح التقري���ر عملي���ات 
التوس���ع الذي تقوم به شركات 
التجزئ���ة العاملية س���يؤدي إلى 
اشتداد املنافسة، مشيرة الى انه 
أثناء وبعد األزمة املالية العاملية، 
انخفض الطلب على السلع الفاخرة 

وأشار التقرير إلى أن شركات 
العاملية اجلديدة تنظر  التجزئة 
الى اقتصاد دول مجلس التعاون 
اخلليجي على انه من االقتصادات 
النامية والناشئة، وبالتالي فهناك 
إمكاني���ة  كبيرة ف���ي منو هذه 
املنطقة في املستقبل. وفي اآلونة 
العاملية  األخيرة كانت الشركات 
ذات العالمات التجارية املعروفة 
العاملة في مجال التجزئة، والتي 
بادرت بالدخول بشكل مكثف في 

قطاع التجزئة ثاني 
القطاعات االقتصادية 

بدول الخليج
 من حيث الحجم

أحمد يوسف
ذكر تقرير متخصص صادر 
عن شركة كابيتال ستاندردز التي 
إدارته���ا د.أماني  ترأس مجلس 
بورس���لي عن قطاع التجزئة في 
الكوي���ت ان القطاع ش���هد منوا 
كبيرا، وبصورة رئيس���ية خالل 
العام املال���ي 2008/2007، وذلك 
نتيجة ارتف���اع الطلب بقوة من 
جانب الشباب والسكان املتميزين 

بدخول عالية.
وأض���اف التقرير ان عمليات 
التي متت في  التنمية والتوسع 
مراكز التسوق واملجمعات التجارية 
والتي شهدت دخول حوالي 29 من 
أهم شركات جتارة التجزئة العاملية 
خالل العام املالي 2008 قد أدت إلى 
اتساع قطاع التجزئة وانتعاشه 

بشكل كبير.
ووفق���ا لتقاري���ر كويتي���ة 
دميوغرافية ص���درت في يونيو 
2010، قال التقرير، إن حوالي %60 
الكويت تقل أعمارهم  من سكان 
عن 25 عاما، وهي ترتفع بنسبة 

3% سنويا.
وبحسب مجلة ميد، فإنه من 
املتوقع بحلول نهاية 2029، فقد 
ارتفع عدد السكان إلى 5.40 ماليني 
نسمة. وبالتالي، فإن الطلب من 
املرجح أن يتأث���ر ايجابيا ألعلى 

بزيادة عدد السكان احملليني.

تأثير األزمة

وبنينّ التقرير تأثير األزمة املالية 
العاملية بالسلب على اقتصادات 
التعاون اخلليجي.  دول مجلس 
ورغم ذل���ك، فإن قط���اع جتارة 
التجزئة حافظت على منو اإليرادات 
فيها بش���كل صحي خالل السنة 
املالية 2008 ومبتوسط منو بلغ 

17.90% على أساس سنوي.
وقال ان تأثير األزمة املالية كان 
قد اشتد على مجال بيع التجزئة 
في الس���لع الفاخ���رة نتيجة أن 
املس���تهلكني أصبحوا أكثر وعيا 
مبس���ائل النفقات، إال أن املرونة 
في قطاع جتارة التجزئة بشكل 
عام ظلت جيدة. ومن املتوقع أن 
قطاع جتارة التجزئة في الكويت 
سيتأثر تأثرا إيجابيا باالجتاهات 
الدميغرافية العامة التي من املقرر 
أن تعمل في صالح قطاع التجزئة 

في املنطقة ككل.

نظرة عامة

وأش���ار التقرير إلى ان دول 
مجلس التعاون اخلليجي تعتبر 
ان قطاع جتارة التجزئة هو ثاني 
أكبر قطاع من حيث احلجم، بعد 
قط���اع النفط ف���ي دول مجلس 

أكدت في تقرير خاص لـ »األنباء« سعي شركات التجزئة العالمية لتعزيز توسعاتها بالسوق المحلي

د. اماني بورسلي

توفيق اجلراح

لقطة لتدريب الشباب في »صناعات الغامن«

الجراح: اتحاد العقاريين ينظم مؤتمر ومعرض
صناع العقار الثالث في 12 ديسمبر المقبل

»صناعات الغانم« تطلق برنامجها تحت شعار »مستقبل العقار.. من خطة التنمية«
التدريبي الصيفي األول للشباب

السلوك الشرائي أبرز تحديات القطاع بالمنطقة
ختم التقري��ر كالمه بأن قطاع التجزئ��ة اإلجمالي في املنطقة 
يواجه حتديات ميكن إرجاعها بشكل رئيسي الى السلوك الشرائي 
للمستهلك يليه القيود على التمويل االستهالكي. وهذا يعود بشكل 
رئيسي إلى األزمة االقتصادية العاملية. وفضال عن ذلك هنالك توقعات 
بفرض ضريبة القيمة املضافة ف��ي بلدان مجلس التعاون بحلول 
عام 2012. وس��يؤدي ذلك الى تقليص فكرة »خاٍل من الضرائب« 

خصوصا من منظور التكاليف االستهالكية. ولكن البد من اإلشارة 
إل��ى انه خالل الس��نة املالية 2009 بدأ س��وق التجزئة في اخلليج 
بإظهار عالمات التعافي مع بداية ازدياد الطلب على السلع الكمالية 
حيث دلت اإليرادات عل��ى معدل منو جيد. أما من املنظور احمللي 
فان الكويت متتلك عوامل سكانية مواتية مع دخل متاح مرتفع مما 

ينطوي على إمكان دخول باعة جتزئة جدد إلى السوق.

اعلنت شركة صناعات الغامن عن اطالقها للمرة األولى، بالتنسيق 
مع »إكسايت« من الكترونيات الغامن، برنامج تدريب صيفي مدته 

شهر واحد للطالب الكويتيني خريجي املدارس الثانوية. 
وقد مت االعداد لبرنامج التدريب بالتعاون مع برنامج إعادة هيكلة 
القوى العاملة واجلهاز التنفيذي حيث مت قبول عشرين مرشحا في 
برنامج تدريبها الصيفي. ولهذه املناسبة عقدت »صناعات الغامن« 
ف����ي االول من يولي����و اجلاري حفال صغيرا في صالة »إكس����ايت« 
في األڤنيوز، بالتنس����يق مع برنامج إع����ادة هيكلة القوى العاملة 
واجلهاز التنفيذي، للترحيب باملشاركني الذين مت اختيارهم للعمل 
في »إكسايت«.  وافتتح احلفل املدير األعلى للموارد البشرية علي 
التميمي، مرحبا باجلميع وموجها ش����كره إلى برنامج إعادة هيكلة 
القوى العاملة وإدارة الكترونيات الغامن على دعمهم املستمر، وأضاف: 
»يتمثل احد األهداف الرئيس����ية لهذا البرنامج بأن يتمكن املتدرب 
من صقل مهاراته التفاعلية مع اآلخرين، مع اكتس����اب املهارات في 

خدمة العمالء وفنون البيع«.
 كما خاطبت ممثلة برنامج إع����ادة هيكلة القوى العاملة أماني 
امل����ري، املجموعة بقولها: »إنها فرص����ة رائعة للطالب واخلريجني 
لالس����تفادة من مجموعة املهارات التي يكتسبونها من خالل العمل 

لدى واحدة من أكثر الشركات تنظيما في الكويت«. 
وسوف يعمل املتدربون ملدة عشرين ساعة في األسبوع في احدى 
صاالت العرض في »إكسايت«، وخالل هذا الوقت، سوف يتعرفون 
على املهارات األساس����ية في التعامل م����ع العمالء بعد أن قام فريق 
»إكسايت« بإعداد برنامج حتت اشراف بائعني محترفني، ويكتسب 
املرشحون في نهاية التدريب املهارات املطلوبة بالثقة بالنفس وفنون 

البيع، مع التمتع بتجربة العمل في القطاع اخلاص.
 وقال مدير املبيعات في »الكترونيات الغامن« إبراهيم سعيدون: 
»س����يمنح فريقنا احملترف في صاالت عرض إكسايت إلى الطالب 
واخلريجني فرصة اكتساب املهارات واخلبرة التي يحتاجونها للتطور 

واالستعداد للمرحلة التالية في حياتهم املهنية في املستقبل«.

إعالن انعقاد الجمعية العمومية
للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2008 ، 2009

ال�سادة / املـــ�ســـــاهمــــني                    الكرام

ي�سر جمل�ش اإدارة �سركة طريان العاملية لل�سحن اجلوي �ش.م.ك. بدعوتكم حل�سور 

اجلمعيـــــــة العمومية العادية لل�سركـــــــة للفرتة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008 ، 2009 

التي �سيتم انعقادها يوم اخلمي�ش املوافق 5 اأغ�سط�ش 2010 يف متام ال�ساعة 11.30 

�سباحًا يف مبنى وزارة التجارة وال�سناعة - جممع الوزارات قاعة )ب( وذلك ملناق�سة 

جدول الأعمال التايل:

1 - �سمـــــــاع تقريـــــــر جمل�ش الإدارة عن ن�ساط ال�سركة للفرتة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008 ، 
2009 وامل�سادقة عليه.

2 - �سمـــــــاع تقرير مراقب ح�سابات ال�سركة عن الفرتة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008 ، 2009 
وامل�سادقة عليه.

3 - اعتماد البيانات املالية للفرتة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008 ، 2009 وامل�سادقة عليها.

4 - اخـــــــاء طرف اأع�ساء جمل�ـــــــش الإدارة واإبراء ذمتهم فيما يتعلق بكافـــــــة ت�سرفاتهم القانونية 
خال  الفرتة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008 ، 2009.

5 - انتخاب اأع�ساء جمل�ش الإدارة لفرتة الثاث �سنوات الاحقة.

6 - املوافقة على التعامل مع اأطراف ذات �سلة.

7 - تعيني اأو اإعادة تعيني مراقب احل�سابات لل�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2010 وتخويل 
جمل�ش الإدارة بتحديد اأتعابه.

ـــــــور اجلمعيـــة العمومية ا�ستام بطــاقة الدعوة من مكتب RODL ال�سرق  وعلى من يـرغب ح�ســـ

الأو�سط برقان - حما�سبون عامليون، جممع د�سمان بلوك i( 1( الدور التا�سع - �سارع اأحمد اجلابر  

- ال�سرق - هاتف: 22464574/5/6 من ال�ساعة الثامنة �سباحًا حتى اخلام�سة م�ساًء.

ويف حالـــــــة عدم اكتمـــــــال الن�ساب القانوين للجمعية العمومية فـــــــاإن اجلمعية العمومية املوؤجلة 

�ستنعقـــــــد يف تاريـــــــخ 19 اأغ�سط�ش 2010 ولل�سادة امل�ساهمني الكـــــــرام الراغبني حل�سور اجلمعية 

العمومية املوؤجلة اإح�سار نف�ش بطاقة الدعوة للجمعية العمومية الأ�سا�سية.

وتف�سلوا بقبول فائق الحرتام
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معدل التغير في حجم السيولة )2009-2006(

إجمالي االلتزامات الحالية )مليون د.ك( السندات قصيرة األجل
إجمالي األصول الحالية

 )مليون د.ك(

7 شركات مدرجة في البورصة بقطاع التجزئة
أش��ارت الدراسة الى ان س��وق الكويت لألوراق املالية تضم 7 
ش��ركات جتارة جتزئة وفقا ألحجام وأنشطة مختلفة من إجمالي 

59 شركة في قطاع اخلدمات.
ووفق��ا لتقارير صدرت عام 2010، فإنه من املتوقع أن مبيعات 
التجزئة في الكويت س��ترتفع من 42.64 مليار دوالر في الس��نة 
املالي��ة 2009 إل��ى 59.27 مليار دوالر بحلول نهاية الس��نة املالية 

2014، وهذه التوقعات االيجابية ترجع أساس��ا إلى وجود توقعات 
اقتصادية مواتية باملنطقة، فضال عن ارتفاع في مستويات الدخل 

املتاح لإلنفاق، وتنوع قاعدة املستهلكني.
وأكد التقرير ان قطاع التجزئة في الكويت قد ش��هد توس��عا 
ملموس��ا مؤخرا نظرا لتطوير وتوس��ع مراكز التسوق واملوالت 

بشكل ملحوظ.


