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»السور لتسويق الوقود« توفر عبوة آمنة 
ذات مواصفات عالمية لتعبئة وتخزين الكيروسين

عقب عام من إطالق ش����ركة 
الوقود للعبوة  السور لتسويق 
 JERRY( اجلديدة ملنتج الكيروسني
CAN( في الس����وق احمللي والتي 
حقق����ت جناح����ا ايجابي����ا، حاز 
اعجاب ورغبة الزبائن، الس����يما 
انها تخدم رحالت البر وخدمات 
السفر والترحال خالل موسم البر. 
قال مدير اول التسويق واملبيعات 
سالم احلساوي ان توفير محطات 
الكيروسني  ALFA عبوات ملنتج 
يأتي تتويجا جلهودها في احملافظة 
البيئة وتس����هيال جلمهور  على 
املستهلكني لذا مت توفير عبوات 
 ALFA الكيروسني في جميع محطات
للوقود املنتشرة في جميع أرجاء 
الكويت بهدف توفير تعبئة مميزة 
وفاخرة تتالءم م����ع املواصفات 
العاملية للسالمة والبيئة، مشيرا 
الى ان طرح العبوة يأتي متناغما 
مع موسم خروج املواطنني للبر 
حيث سيتم توفير العبوة بسعة 
18 ليترا بشكل كامل على جميع 
محطات السور املنتشرة في جميع 
أرجاء الكوي����ت.  وبني أن عبوة 
»JERRY CAN« تناسب استخدامات 
املستهلك املتكررة دون أي هاجس 
ملا تتميز به من قدرة فائقة على 

 JERRY« احتواء املنتج، الفتا إلى أن
CAN« مت جلبه����ا م����ن الواليات 
املتحدة األميركية وهي معتمدة 
 )UL( من املعهد األميركي للبترول
وهو أحد املعاهد املعتمدة عامليا 
لتحديد مواصفات األمن والسالمة 
للمنتجات البترولية. واوضح أن 
شركة السور حصلت على املوافقات 
الرسمية من اجلهات احمللية ومنها 
شركة البترول الوطنية الكويتية 
)KNPC( واإلدارة العامة لإلطفاء 
والهيئ����ة العام����ة للبيئة، وذلك 

انطالقا من التعاون املستمر بني 
السور واجلهات األخرى ذات الشأن 
في توفير بيئ����ة ومناخ صحي 
وأمني ولتحقيق أفضل اخلدمات 

للمستهلكني. 
واملح احلساوي إلى أن محطات 
املواد  الوقود ومراكز تس����ويق 
البترولية تعتبر واحدة من أخطر 
األنشطة التشغيلية لذلك تعمل 
»السور« بجهود مكثفة لتطبيق 
شروط األمن والسالمة والصحة 

والبيئة.

العبوات ذات املواصفات العاملية لـ »الكيروسني«

أعلن���ت الش���ركة الوطني���ة 
لالتصاالت ع���ن فوزها بجائزة 
»أفضل ماركة جتارية للعام 2010« 
من قبل منظمة »سوبر براندز« 
التي كانت قد أقامت احتفاال في 
الس���ادس من الشهر اجلاري في 
فندق املوڤنبيك � املنطقة احلرة، 
حضره نخبة من رجال األعمال 
وأصحاب الشركات وتوجت خالله 
نحو 54 ش���ركة فائ���زة بجائزة 

»سوبر براندز«.
وبذلك تكون الشركة الوطنية 
لالتص���االت قد حص���دت ثمار 
جهودها الدؤوبة التي بذلتها خالل 
العام في تكريس عالمتها التجارية 
الريادية في السوق الكويتية عبر 
ما صممته وأطلقته من خدمات 
مبتكرة ذات جودة عالية خصت 

بها عمالءها حصريا.
وفي مع���رض تعليقها على 
الوطني���ة لالتصاالت  تك���رمي 
وفوزها بأفضل ماركة جتارية 
للعام احلال���ي قالت مدير أول 
االتصاالت في الش���ركة ريهام 

وأشارت الى ان »سوبر براندز« 
هي منظمة عاملية مس���تقلة في 

مجال متيز العالمات التجارية.
ويقوم تقييم العالمات التجارية 
بناء على معايير عدة، مثل درجة 
الوعي املرتبطة بالعالمة التجارية، 
من بينها حج���م العمالء، ومدى 
املصداقية في السوق، وبرنامج 
املسؤولية االجتماعية وعالقته 
الوثيقة باملجتمع والثقافة احمللية 
عالوة على العروض واملنتجات 
املطروحة.وأشارات الى ان الشركة 
الوطنية لالتصاالت برزت وتفوقت 
في هذا الشأن على باقي العالمات 
التجاري���ة في الكويت وحصلت 
مبوجبه على لقب »أفضل عالمة 
جتارية له���ذا العام«.وأكدت انه: 
»لطاملا كانت الوطنية سباقة في 
تقدمي املفاجآت لعمالئها بطريقة 
مبتكرة وخالق���ة وهذه اجلائزة 
تثبت مرة أخرى أن العمالء في 
الكويت يقدرون ويحترمون ما 
تقدمه الشركة لهم وللمجتمع على 

حد سواء«.

العيار في تصري���ح صحافي: 
»يغمرني الفخر بحصول الوطنية 
على هذا اللقب فنحن نس���عى 
دوما إلى تخطي العمل التقليدي 
والوصول إلى املستوى اإلبداعي 
الذي نطمح إلي���ه دوما وخلق 
منتجات مبتك���رة لعبت دورا 
أساس���يا في إغناء جتاربنا مع 

عمالئنا وما هذه اجلائزة إال دليل 
على العمل املضني الذي تقوم 
به الشركة في خدمة العمالء«.

وأضافت: »لقد جعلنا من عالمتنا 
التجارية تأثيرا وصدى طيبا في 
نفوس العمالء ولن نألو جهدا 
في سبيل أن تصل الوطنية الى 

كل عميل في الكويت«.

حصلت X - سايت من إلكترونيات الغامن 
على لقب العالمة التجارية االفضل في الكويت 
»سوبر براندز 2010« في احتفال كبير متت اقامته 
مؤخرا مبركز املؤمت����رات في فندق موڤنبيك 
والذي اختيرت في ختامه » X - س����ايت من 
إلكترونيات الغامن« لتكون العالمة التجارية 
االفض����ل في الكويت للعام 2010، وقد مت منح 
هذه اجلائزة بعد عملية اختيار مكثفة، تقوم 
على مبادئ توجيهية شاملة وصارمة وضعت 

من قبل مجلس »سوبر براندز« الكويت.
وقد وسع مجلس »سوبر براندز« الكويت 
عملية االختيار العام املالي عن طريق اشراك 
كبار مديري التسويق التنفيذيني بالكويت في 
دراسة شاملة ملسح ومنح الدرجات للعالمات 
التجارية، لتتم من بعدها جدولة وفرز الدرجات 
املمنوحة لكل جهة عالمة جتارية مما اتاح للجنة 
»سوبر براندز« الكويت انتقاء الشركات التي 
احرزت اعلى الدرجات وليتم اختيار العالمة 

االفضل من بينها.
بهذه املناس���بة ق���ال نائ���ب الرئيس � 
إلكترونيات الغامن شاهد خان: »انه لشرف 
عظيم ان متنح X - سايت من إلكترونيات 
الغامن لقب العالمة التجارية االفضل بالكويت، 
وانا اعتبر احلصول على هذه اجلائزة اجنازا 

عظيما بالنس���بة لشركتنا، كما تعتبر هذه 
اجلائزة ايضا تكرميا لعمالئنا االوفياء الذين 
لهم الفضل في رفع منزلة X - سايت لتكون 
العالمة التجارية االفضل«، مش���يرا الى ان 
احد اس���باب حصول X - سايت على هذا 
اللقب هو العروض التسويقية التي تلبي 
احتياجات العمالء اضافة الهتمامها بعمالئها 
وتفردها بتنظيم االنشطة االجتماعية والفنية 

لهم، وق���د نظمت X - س���ايت مؤخرا اول 
حفل غنائ���ي خاص بعمالئها احياه كل من 
الفنانة الشهيرة نانسي عجرم والفنان فضل 
شاكر والذي كان حدثا على مستوى الكويت 
واملنطقة، كما ان X - سايت تعتزم ان تقدم 
لعمالئها االستعراضني االشهر عامليا »سيرك 
دو سولي وسيرك موسكو« حيث ستقيمهما 

في 25 و26 نوفمبر اجلاري.

»سوبر براندز« تمنح »الوطنية لالتصاالت«
لقب أفضل ماركة تجارية لـ 2010

.. وتمنح »X - سايت - إلكترونيات الغانم«
لقب »العالمة التجارية األفضل في الكويت«

فريق عمل »X - سايت الغامن« متسلما اجلائزةممثل »الوطنية لالتصاالت« يتسلم اجلائزة

أكد أن الصين أزاحت الواليات المتحدة كأكبر سوق في العالم بمبيعات تتجاوز 13 مليون سيارة 

»بوبيان«: توقعات ببلوغ اإلنتاج العالمي
من السيارات 69 مليون سيارة بنهاية 2010 

تقري����ر  ق����ال 
وحدة البحوث 
لدراس����ات  وا
والتقاري����ر في 
بنك بوبيان ان ع����ام 2010 حمل 
بعض الرسائل االيجابية لصانعي 
السيارات حول العالم حيث ازدادت 
املبيعات العاملية من الس����يارات 
مبعدالت كبي����رة مقارنة بالعام 
الزيادة  السابق 2009، ووصلت 
في املبيعات العاملية لس����يارات 
الركوب اخلفيفة إلى قرابة %20 
في النصف األول من 2010 وفق ما 
أصدرته املنظمة الدولية لصانعي 

السيارات.
وذكر التقرير انه على صعيد 
املس����توى احمللي فق����د واصلت 
معدالت تسجيل السيارات اجلديدة 
ارتفاعاتها منذ بداية العام 2010 
لتتجاوز أعدادها في النصف األول 
م����ن 2010 إجمالي م����ا كان قد مت 
تسجيله في العام السابق 2009. 
واملعروف أن السيارات تعد من 
السلع املعمرة املهمة التي تعطي 
إش����ارات واضحة عل����ى الرخاء 
املعيشي وحتسن األداء االقتصادي 
بوجه عام، لذا ميكن اعتبار سوق 
السيارات مؤشرا هاما من املؤشرات 
االقتصادية املستخدمة بفعالية 
في كثير من الدول املتقدمة وعلى 
رأس����ها أميركا لقياس النش����اط 
االقتصادي وفقا ملبيعات السيارات 
حيث تعتب����ر البيانات اخلاصة 
باملبيعات الش����هرية للسيارات 
واحدة من العالمات األولى الهامة 
واألوسع نطاقا لطلب املستهلكني 
في الواليات املتحدة األميركية. 

وتناول التقرير سوق السيارات 
وتأثيرات األزمة املالية العاملية 
عليه وأي����ن يقف اآلن بعد مرور 
أكثر من عامني على اندالع األزمة 
التي ميكن القول انها غيرت مجرى 
التاريخ االقتص����ادي وأصبحت 
عالمة م����ن عالمات التاريخ التي 
يعتمد عليها في كتابة تاريخ العالم 
وما ابرز التطورات التي شهدها 
خالل ه����ذه الفت����رة والتوقعات 
اخلاصة بسوق 2011؟ وفيما يلي 

التفاصيل:
أشار التقرير الى أن التوقعات 
املبنية على إحصائيات وأرقام كبار 
الالعبني في السوق تؤكد على أنه 
من املتوقع أن يصل حجم اإلنتاج 
العاملي إلى 69 مليون سيارة بنهاية 
2010 محققا زيادة قدرها ثمانية 
العام السابق  ماليني سيارة عن 
2009 )أي حوال����ي 13%( ال����ذي 
لم يتج����اوز إجمالي اإلنتاج فيه 
سقف 61 مليون وحدة من سيارات 
الركوب سواء التجارية أو اخلاصة 
وذلك نتيجة لزيادة الطلب على 
سيارات الركوب اخلفيفة من قبل 
األسواق واالقتصاديات الناشئة. 
وما يزيد م����ن جرعة التفاؤل أن 
كثيرا من شركات صناعة السيارات 

ميكننا القول ان ع����ام 2010 هو 
بوابة الدخول إلى منطقة التعافي 
االقتصادي بالفعل وفقا ملعدالت 
اإلنت����اج التي أخذت في االرتفاع 
بشكل مضطرد منذ بدايات العام 

احلالي 2010.
وفي الكويت ش����هدت بداية 
2010 انتعاشة واضحة في أعداد 
السيارات املس����جلة في الكويت 
حتى ان أعدادها في النصف األول 
من 2010 وحده تكاد تقترب من 
إجمالي املس����جل في عام 2009 
بكامله لكافة األنواع واألحجام، 
فقد بلغ عدد السيارات املسجلة في 
النصف األول من عام 2010 أكثر 
من مليون ونصف املليون سيارة 
مقابل حوالي 1.4 مليون سيارة 

تقريبا في عام 2009 بأكمله. 
ويب����دو أن ع����ام 2010 يحمل 
أنباء س����ارة لوكاالت السيارات 
احمللية حيث شهد الربع الثالث 
منه أعلى مبيعات على اإلطالق 
مقارنة بالفترة نفسها من األعوام 
الس����ابقة 2009، 2008، 2007 أي 
ما قبل وأثناء األزمة، فقد وصل 
إجمالي املبيعات من جميع األنواع 
واألحجام إلى أكثر من 120 مليون 
دينار )حوالي 420 مليون دوالر( 
خالل الربع الثالث من 2010 وفق 
ما تشير اليه أرقام املبيعات في 

معظم وكاالت السيارات. 
وكان سوق السيارات قد سجل 
أسوأ معدالت منو له في العشر 
سنوات األخيرة بالكويت خالل 
عام 2009 حيث انخفضت معدالت 
النمو في السيارات املسجلة كثيرا 
في ذلك العام إلى مس����توى أقل 
كثيرا مما كان����ت عليه في 2008 

قبل األزمة املالية العاملية. 
فبينما تشير اإلحصائيات إلى 
أن معدل النمو السنوي في سوق 
الس����يارات بالكويت بلغ حوالي 
8% في املتوسط للعشر سنوات 
املاضية جلميع أنواع السيارات، 
فإن العام 2009 سلك اجتاها مخالفا 
حيث انخفضت نسبة النمو بدرجة 
كبيرة إلى أدنى مستوى لها منذ 
سنوات مسجلة تراجعا فاق %35 
في أواخر 2008 وبدايات ومنتصف 
2009 بالنس����بة جلميع األنواع 
وامل����اركات واألحج����ام كنتيجة 

مباشرة لألزمة املالية العاملية.

وحده بيع في الصني حوالي 13.6 
مليون سيارة وفق بيانات منظمة 
التجارة الصينية في مقابل 10.4 
ماليني س����يارة فقط في الواليات 
املتح����دة. ويؤكد تل����ك البيانات 
إعالن����ات الش����ركات الصناعية 
الكبرى حول العالم حيث أعلنت 
جنرال موت����ورز عمالق الصناعة 
األميرك����ي أن مبيعاتها في الصني 
خالل النصف األول من 2010 بلغت 
1.2 مليون سيارة مبعدل منو قارب 
50% مقارنة بنفس الفترة من العام 
املاضي 2009، وتبع ذلك أيضا إعالن 
مرسيدس منذ شهرين تقريبا عن 
حتقيقها مبيعات قياسية في الصني 
في منتصف 2010 مما يؤكد تصدر 
الصني للمرتبة األولى في س����وق 

السيارات العاملي.
وبني التقرير انه اس����تنادا إلى 
أرقام املبيعات واإلنتاج العاملي من 
الس����يارات والتي ميكن اعتبارها 
من مؤش����رات تعاف����ي االقتصاد 

انخفاض أكبر في 2009 وصل إلى 
قرابة 10 ماليني سيارة أخرى مقارنة 
بعام 2008 وبنسبة قدرها 13.5%، أي 
ان إجمالي االنخفاض خالل العامني 
مجتمع����ني وصل إل����ى 13 مليون 
سيارة مبعدل انخفاض قدره %18 
تقريبا، وقد كان إجراء هاما قامت به 
شركات اإلنتاج بشكل قصري بعد 
أن تراكمت لديها املخزونات، فعلى 
سبيل املثال قامت شركة تويوتا 
بخفض إنتاجها الس����نوي من 10 
ماليني سيارة إلى 7.5 ماليني بنسبة 

25% خفض في اإلنتاج.

أكبر سوق في العالم

وب����ني التقرير ان����ه وبعد أن 
ظلت الواليات املتحدة األميركية 
هي الس����وق األكبر للسيارات في 
العال����م حلقبة م����ن الزمن جاءت 
الصني لتزيح الواليات املتحدة عن 
مركزها التاريخي من خالل تسجيل 
مبيعات عالية، ففي العام املاضي 

في العالم تعلن بني احلني واآلخر 
عن زيادة مع����دالت اإلنتاج لديها 
مبعدالت كبيرة مقارنة بنفس الفترة 

من العام املاضي 2009.
وتوقع التقرير أن تستمر الزيادة 
في مع����دالت اإلنتاج ل����كل أنواع 
السيارات في 2011 محققة قفزات 
كبيرة لكنها ستظل بالطبع دون 
القمم السابقة بسبب الهبوط احلاد 
الذي حدث في العامني املاضيني، أي 
ان تلك القفزات ستؤدي إلى استعادة 
معدالت النمو التي كانت قبل األزمة 
على األقل، ليشهد 2012 جتاوزا لتلك 

القمم املسجلة في السابق.
وقال التقرير ان العامني املاضيني 
2008 و2009 كانا قد ش����هدا أدنى 
مس����توى لإلنت����اج العامل����ي من 
الس����يارات فمن ناحية انخفض 
اإلنتاج العاملي من الس����يارات في 
2008 بواق����ع ثالثة ماليني وحدة 
العام الس����ابق 2007  تقريبا عن 
)بنس����بة 4% تقريبا(، وتبع ذلك 

تقرير

80% من سوق السيارات معتمد على التمويل

ماذا فعلت األزمة المالية بسوق السيارات؟

ــف التقرير أن أرقام مبيعات السيارات في  كش
السوق احمللي تشير إلى أن 75 – 80% منها يتم عن 
طريق التمويل سواء من شركات التمويل أو البنوك 
بأنواعها املختلفة سواء كان متويال وفق أحكام الشريعة 

اإلسالمية أو متويال تقليديا.
ــر ان املالحظة األهم في هذا اإلطار  وقال التقري
ــدا وكأنه تفاعل مع األزمة حيث زادت  أن التمويل ب
املؤسسات التمويلية بأنواعها من شروطها وتشددها 

في منح التمويل خشية تعثر العمالء عن السداد األمر 
ــلبا في سوق السيارات في 2009، لكن  الذي اثر س
يبدو أن هذا األمر قد شهد حتسنا معقوال بعد مرور 
ــات التزال  إعصار األزمة وإن كان كثير من املؤسس
ــى الغبار وتتحفظ على قبول كثير من طلبات  تخش
ــيارات إال  التمويل وفق إفادات الوكاالت وجتار الس
ــت كالعام املاضي ويزداد التحسن  أنها بالطبع ليس

بشكل تدريجي.

قال التقرير انه بالنظر إلى أرقام املبيعات الرسمية 
لوكاالت السيارات رمبا ال نكاد نلحظ تغيرا ذا شأن 
في حجم املبيعات من 2007 حتى بدايات 2010، وهو 
ــن ناحية غير ايجابية حيث  ــر ميكن النظر إليه م أم
ــو التي اعتادت عليها  ــدت الوكاالت معدالت النم فق
قبل األزمة لصالح املكاتب والشركات الصغيرة التي 
تقوم بعمليات استيراد محدودة لسيارات مستعملة 

في الغالب.
وقد نشط هذا السوق كثيرا على حساب الوكاالت 
الرسمية لعدة أسباب أهمها االنخفاض الكبير في أسعار 
ــيارات بدولها املصنعة مثل أملانيا وأميركا األمر  الس

الذي استفاد منه املستوردون الصغار، وبينما ظلت 
الوكاالت تتمسك بأسعارها للسيارات اجلديدة اجتهت 
شريحة كبيرة من املستهلكني إلى النوعيات األخرى 
شبه اجلديدة من السيارات املستعملة وهو األمر الذي 

يفسر تباطؤ منو مبيعات الوكاالت الرسمية.
 إال أنه يجب أن نضع في االعتبار بعض التطورات 
ومن بينها أن سوق السيارات املستعملة الرخيصة 
قد أوشك على النضوب في البلدان الصناعية وعادت 
أسعارها شيئا فشيئا إلى طبيعتها مما قلل الفرص 
ــتيراد املتوسطة والصغيرة مؤذنا  أمام مكاتب االس

بعودتها إلى أوضاع ما قبل األزمة.

»فنية البورصة« توافق على إدراج »رمال الكويت« و»زيما القابضة«
محمود فاروق

وافقت اللجنة الفنية لس��وق الكويت لألوراق املالية 
على إدراج شركتي��ن بالسوق الرسمي وهم��ا رم��ال 
الكوي��ت العقاري��ة وش����رك��ة زميا القابضة بينم��ا 
أرج��أت إدراج ش����رك��ة املدين��ة للتطوير العق��اري 
وذل��ك حت��ى استيف��اء طلب��ات االدراج حيث طلبت 
اللجنة الفنية طلبات خاصة مبيزانية الشركة خالل 

الفترة املاضية.
جاء ذل����ك خالل اجتماع اللجنة الفنية للس����وق 
أمس برئاسة حامد السيف وذلك ملناقشة العديد من 

القضايا املتعلقة بتشكيل اللجان املؤقتة وآلية عملها 
وتواصلها فيما بينها.

وفي ذات الس����ياق، قالت مصادر ل� »األنباء« ان 
جلنة الس����وق س����تعقد اجتماعها الثاني بعد اجازة 
عيد األضحى املبارك ملناقش����ة وضع الشركات التي 

تقل قيمتها عن 100 فلس.
وأضافت املصادر ان هناك 4 شركات تقدمت لإلدراج 
بالسوق الرسمي ويجري حاليا دراستها من خالل جلنة 
متخصصة حيث سترفع تقريرها الرسمي بشأن تلك 

الشركات نهاية الشهر اجلاري للجنة الفنية.


