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كيف تستثمر وقتك؟

كثيرا ما نواجه عقبات في حياتنا العملية والشخصية 
وذلك بسبب أمور مختلفة تؤثر على اإلنتاجية بشكل 
عام، خصوصا أن اإلنتاجية مرتبطة بالوقت، كما أن 

معدالت اإلنتاجية في العمل تتأثر بالعوامل احمليطة ببيئة 
العمل ومنها: املعامالت احلكومية، والوضع االقتصادي، 
وعوامل أخرى ال ميكنك التحكم فيها والسيطرة عليها. 
لكن الوقت هو العامل األساسي الوحيد الذي بإمكانك ان 
تسيطر عليه وتتحكم فيه، من خالل استغاللك له بشكل 

سليم، كلنا نستخدم العبارات التالية: »ما عندي وقت« 
و»الوقت ضيق« و»ضاع الوقت وما سوينا شي« وإلخ.

نحاول أن نلوم الوقت ونستخدمه »كشماعة« لنعلق عليه 
اخفاقنا في استثماره بالشكل الصحيح. ترتيب األولويات 

وتنظيم الوقت لن يزيد عدد الساعات باليوم الواحد، 
ولكنه سيساعدك على استخدام فترة أكبر من الوقت 

وتقليل هدره.
اإلنتاجية مبعناها الصحيح واملبسط هي: ان تعمل الشيء 

الصحيح بالطريقة السليمة في مدة زمنية معقولة.
اذن كيف يتسنى لنا التحكم في الوقت لنزيد من 

إنتاجيتنا؟
يجب علينا ان نؤمن باآلتي:

الوقت املتوافر لدينا هو رأس املال الزمني الذي 
منلكه، ال ميكننا اقتراض الوقت وال ميكننا 

اقراضه، كما ال ميكننا ان نعمل بجهد مضاعف 
لزيادة الوقت!

كل ما نستطيع القيام به هو استثمار الوقت 
بطريقة صحيحة، لذلك العائد الذي نحصل 

عليه من استثمارنا للوقت هو العائد على رأسمالنا 
الزمني، ومنه نستطيع ان نحدد مدى فاعليتنا.

ال ميكننا حتمل الوقت املهدور، فإن ضاع 
الوقت فلن نستطيع ارجاعه. 

بعملية حسابية بسيطة، لنفترض اآلتي:
نعمل 8 ساعات باليوم، ما يعادل 40 ساعة في 

االسبوع، »يعني 2080 ساعة بالسنة« ولنفترض 
اننا نضيع 45 دقيقة في اليوم )مع ان األغلبية 

تضيع أكثر من ذلك بكثير( مما يعني اننا نضيع 
208 ساعات في السنة )ما يعادل 26 يوم عمل( هباء 

منثورا!
عليك عزيزي القاريء ان تعمل »حسبة سريعة« من 
شأنها ان تبني لك ان إضاعة الوقت تساوي إضاعة 

املال!
حاول ان تقوم بحساب مدخولك بالساعة )معاشك 

الشهري تقسمه على 22 يوم عمل تقريبا( بعد 
ذلك استخدم الناجت وقسمه على 8 )ساعات العمل 

اليومية( ستحصل على معدل دخلك بالساعة. وبذلك 
تستطيع ان تعرف قيمة كل ساعة تقوم بهدرها.

حني تقوم بتنظيم وقتك واستثماره في عمل شيء 
من املهام املنوطة بك تستطيع بعد ذلك القيام مبهام 
اكبر في وقت اقل. مما يعني ان انتاجيتك ارتفعت 
واصبح لديك متسع من الوقت تستطيع من خالله 

عمل املزيد من املهام أو أخذ قسط من الراحة وعمل 
شيء ترفيهي لنفسك )تذكر: الوقت ملكك، وانت من 

تتحكم بكيفية استغالله(.

وفي النهاية..

دعوة من آيديليتي الستثمار الوقت بحنكة.

   زاوية أسبوعية هادفة تقدمها كل اثنني 
شركة آيديليتي لالستشارات في إطار 

تشجيعها على إنشاء وتطوير واحتضان 
ورعاية املشاريع التجارية املجدية 

واقتناص الفرص أو معاجلة القصور في 
األسواق.

Info@idealiti.comالبريد اإللكتروني:

www.idealiti.comالموقع :

:Twitter@idealiti
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سيقوم بعرضها خالل لقائهم املرتقب مع »املركزي«

»احتاد الشركات« يستطلع مرئيات الشركات االستثمارية 
بشأن ازدواجية الرقابة على نشاطي التمويل واالستثمار

الش����ركات  قال رئيس احتاد 
البنوان ان  االستثمارية أس����عد 
االحتاد عق����د اجتماع����ا ملجلس 
ي����وم 29 ماي����و املاضي،  إدارته 
ثم عق����د اجتماعا مكمال 2 يونيو 
اجلاري، حيث ت����دارس خاللهما 
بص����ورة مبدئي����ة التعميم الذي 
تلقته الشركات االستثمارية من 
الكويت املرك����زي بتاريخ  بن����ك 
2011/5/18 واملتعل����ق بازدواجية 
الرقابة بني »املركزي« وبني هيئة 
أسواق املال فيما يتعلق بنشاطي 
التمويل واالستثمار، والذي دعا فيه 
»املركزي« الشركات الى ضرورة 
حتديد رأيها في غضون شهر من 
تاريخ صدور التعميم، مشيرا الى 
ان االجتماعني املذكورين لالحتاد قد 
خصصا ملناقشة هذا املوضوع نظرا 
ألهميته وآثاره الكبيرة على مسيرة 
الشركات ومساهميها ومراكزها 
القانوني����ة وم����دى توافقه����ا أو 
تعارضها مع التشريعات القانونية 
القائمة. وكشف البنوان في تصريح 
صحافي عن توجيه احتاد الشركات 
دعوة لكافة الشركات االستثمارية 
لفتح حوار الستكمال بحثه لذات 
األمر أمس، حيث استمع االحتاد 
آلراء ممثلي الشركات االستثمارية 
واخلدمات التمويلية وأبعاد تطبيق 
هذا التعميم على الش����ركات من 
جميع اجلوانب الفنية والقانونية 
وغيرهما. وأكد البنوان أن اجتماع 
االحتاد مع الشركات االستثمارية 
كان إيجابيا ف����ي تناول عدد من 
املقترحات التي تصب في صياغة 
رؤي����ة متكامل����ة ألدوار اجلهات 
الرقابي����ة دون اإلخ����الل باملراكز 
القانونية للشركات االستثمارية، 
الفتا الى تأكيد احلضور على أهمية 
التواص����ل اإليجابي م����ع جميع 
اجلهات املتخصصة وأبرزها بنك 

الكويت املركزي وهيئة أس����واق 
التجارة والصناعة  املال ووزارة 
في هذا الشأن، كما مت االتفاق على 
أن تقوم الش����ركات بتقدمي رؤاها 
كتابة لالحتاد، على أن يقوم االحتاد 
بتضمينها وطرحها في لقائه مع 
»املرك����زي« واملزمع عقده قريبا، 
وذلك ضمن ع����دد من التحركات 
التي س����يقوم بها االحتاد ملتابعة 
امله����م. من جهة  هذا املوض����وع 
أخرى، كشفت مصادر استثمارية 
مطلعة ل� »األنباء« أن عددا كبيرا 
من ممثلي الشركات االستثمارية 
أكدوا في اجتماع احتاد الشركات 
االستثمارية ملناقشة تعميم املركزي 
األخير أن نظامهم األساسي خط 
أحمر وأن الفصل بني نش����اطهم 
التمويلي واالستثماري هو قرار بيد 
املساهمني في اجلمعيات العمومية، 
مستدركة بأن الشركات استندت 
في ذلك إلى أن مساهمي الشركة 
وضعوا أموالهم بناء على النظام 
األساسي لها وتغيير القرار بيدهم 
فقط. ولفتت املصادر الى أن هناك 
شركات مثل الكويتية لالستثمار 
أوضحت أن طبيعة عملها األساسي 
تتع����دى حدود التموي����ل وإدارة 
إلى تلقي  احملافظ والصنادي����ق 
الودائ����ع، فكيف ميك����ن التخلي 
عن نظامها ب����ني يوم وليلة دون 
مبررات واضحة حتملها على قبول 
الفصل. وبينت املصادر أن الشركات 
وإن واف����ق أكثريتها على الرقابة 
املزدوج����ة إال أنها أبدت تخوفات 
من التدخل الرقابي في كل شيء 
يخصها، مس����تدلة على ذلك بأن 
الكويت املركزي يتدخل في  بنك 
أعمالها بشكل يتجاوز اختصاصاته 
الرقابية مطالبة بالفصل الرقابي 

بني اجلهات.
عمر راشد جانب من اجتماع االحتاد مع ممثلي الشركات االستثمارية أمس ٭

أسعد البنوان وصالح السلمي خالل اللقاء

ينطلق حتت رعاية س���مو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناص���ر احملمد ف���ي 7 اجلاري 
مؤمتر »دور التمويل اإلسالمي 
ف���ي املش���روعات التنموية«، 
والذي تنظمه ش���ركة اليسرة 
لالستش���ارات االقتصادي���ة، 
مبشاركة مهمة من املتخصصني 
املالية اإلسالمية  في الصناعة 
وقادة املصارف املركزية العربية 

واألجنبية.
وبهذه املناس���بة، أش���ارت 
مؤسسة ورئيسة مجلس إدارة 
اليس���رة لالستشارات  شركة 
الى  االقتصادية هيفاء الصقر 
أن املؤمت���ر يه���دف إلى تقدمي 
البنوك  رؤية لكيفية مساهمة 
واملؤسسات املالية اإلسالمية في 

متويل املشروعات التنموية.
وقالت الصقر في تصريح 
صحافي: »تأتي مبادرتنا هذه 
لتمهد الطريق لزيادة مساهمة 
البنوك واملصارف اإلس���المية 
في متويل املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة، من أجل تشجيع 
شبابنا على امتالك مشروعات 
أو املش���اركة ف���ي  صغي���رة 
مشروعات متوسطة وهو توجه 
يسهم في احلد من اإلقبال على 
الوظائف احلكومية، ويعد احد 
الرئيسة لتحقيق  الروافد  أهم 
العدالة االجتماعية، باإلضافة 
إلى دعم دور البنوك اإلسالمية 
في زيادة املساهمة في متويل 
التنموية بش���كل  املش���اريع 

عام«.
وأضافت: »كما إننا نرى أن 
هناك ضرورة باتت أكثر إحلاحا، 
وهي االهتم���ام باألولويات أي 
حتديد القطاعات ذات األولوية 
الوطنية في التنمية والتركيز 
عليه���ا، م���ع التركي���ز عل���ى 
املشروعات احلديثة التي تناسب 
العصر، خاصة املشروعات التي 
تعتمد على التكنولوجيا احلديثة 
والنانو تكنولوجيا والتي تسهم 
في بناء االقتصاد املعرفي وهو 
التوجه االستراتيجي الذي يجب 
التركيز عليه في هذه املرحلة 
للمساهمة في حتقيق التنمية 
املستدامة واحلفاظ على التوازن 
في مخرج���ات االقتصاد الكلي 
في الكويت، ببساطة نحن في 
أمس احلاجة لالستغالل الفاعل 
ملواردنا املالية، ولطاقات شبابنا 
فهم املستقبل وعلينا أن نثق في 
قدرتهم ونشجعهم ليشاركوا في 

صنع مستقبلهم«.
إلى أن  وأش���ارت الصق���ر 
املؤمتر سيكون حدثا مهما في 
التمويل  الكويت، نظرا لقدرة 
اإلسالمي على جتميع املدخرات 
واستثمارها ودوره في متويل 
املشاريع التنموية، للمساهمة 
ف���ي دع���م مس���يرة االقتصاد 
الكويتي في املرحلة املقبلة ودعم 
التوجه الرئيس���ي للدولة في 
حتويل الكويت الى مركز مالي 
وجتاري في املنطقة، كما يتزامن 
توقيت عقد املؤمتر مع احلراك 
والنق���اش االقتصادي احلالي 
ح���ول خط���ة التنمية ومتنت 
أن تس���هم توصياته وقراراته 
املتوقعة في إثراء هذا النقاش 

االقتصادي.

انطالق مؤمتر »دور 
التمويل اإلسالمي 

في املشروعات 
التنموية« 7 اجلاري

في إطار سعيه لتفعيل مركز اخلدمة املتكاملة التابع لـ »هيئة الصناعة« 

»احتاد الصناعات« يبحث آلية الربط اآللي 
مع »الشؤون« الختصار معامالت املصانع 

 عقد احتاد الصناعات الكويتية 
مؤخرا اجتماعا مع مس����ؤولني 
في وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل لبحث متثيل الوزارة في 
مركز اخلدمة املتكاملة ما يساعد 
على اختصار اجلهد والوقت عند 
اجناز معامالت املصانع وحتديدا 

تصاريح العمل الالزمة لهم.
حضر االجتم����اع من جانب 
االحتاد أمني السر أحمد سليمان 
القضيبي ونائب����ه خالد مهلهل 
الع����ام محمد  املض����ف واملدير 
موس����ى صال����ح، وم����ن جانب 
الوكيل املساعد  وزارة الشؤون 
للتخطيط والتطوي����ر اإلداري 
عواط����ف عبدالرحم����ن القطان 

ومستشارون في الوزارة.
وبهذه املناسبة، قال أمني سر 
االحتاد أحمد سليمان القضيبي ان 
أهمية متثيل وزارة الشؤون في 
املركز تكمن في الدور احملوري 
الذي ميكن أن تلعبه الوزارة في 
تيسير األعمال وحتقيق السرعة 
املطلوبة في اجن����از املعامالت 
الصناعية من خالل اس����تحداث 
نظ����ام الربط اآلل����ي بني جهات 

الدولة كافة.
وأشار القضيبي في تصريح 

مع اجله����ات احلكومية املعنية 
وبحث إمكانية متثيلها في املركز 
انطالقا من حرصه على تنمية 
القطاع الصناعي وإزالة جميع 
املعوقات التي تعترض تطوره 
وازدهاره خصوص����ا أن خطة 
التنمية أشارت إلى أهمية تقليص 
الدورة املستندية والتحول إلى 

حكومة »بال أوراق«.
وشكر القضيبي املسؤولني 
في وزارة الشؤون على ما أبدوه 
من تع����اون كبي����ر وتفهم عال 
بخص����وص أهمية تفعيل مركز 
اخلدمة املتكاملة ومتثيل الوزارة 
فيه الختصار معامالت املصانع 

املتعلقة بتصاريح العمل.
اجلدي����ر بالذك����ر أن مرك����ز 
افتتح عام  املتكاملة قد  اخلدمة 
1998 وكان الغرض األساسي منه 
متكني املستثمر من إمتام جميع 
اإلجراءات اخلاصة مبش����روعه 
في مكان الواحد متاش����يا مع ما 
هو متبع في أغلب دول العالم، 
ويضم املركز حاليا اإلدارة العامة 
للجمارك فقط علما أن الوزارات 
املعنية بالش����أن الصناعي هي 
الهيئة العام����ة للبيئة واإلطفاء 

والشؤون.

فيه، أوضح القضيبي أنه طبقا 
للمجموعة اإلحصائية للعمالة 
في القطاع األهلي )2008، 2009(، 
جاءت الصناعات التحويلية في 
مقدمة األنشطة االقتصادية مبا 
يتعلق بتصاريح العمل إذ بلغت 
آنذاك 6253 بنسبة 9%، وفي 2008 
أي فترة الرواج االقتصادي وقبل 
ح����دوث األزمة املالي����ة العاملية 
ارتفعت هذه النس����بة إلى %15 

بواقع 12577 تصريح عمل.
كما تضم����ن التصور املقدم 
لوزارة الشؤون الهدف من تفعيل 
مركز اخلدمة املتكاملة، إذ أوضح 
القضيب����ي أن متثي����ل اجلهات 
احلكومي����ة املعنية ف����ي املركز 
يعم����ل بالضرورة على تقليص 
الدورة املستندية وحتقيق سرعة 
اجناز املعامالت املتعلقة بالقطاع 
الصناعي خصوصا أن جميع دول 
العال����م اتبعت نظام »الش����باك 
الواحد« الذي ميكن املس����تثمر 
الصناعي من تخليص معامالته 

في غضون ساعات قليلة.
 وأشار القضيبي إلى أن االحتاد 
قد اتفق مع مسؤولني في الهيئة 
العامة للصناعة خالل اجتماع 
سابق على أن يقوم بالتنسيق 

صحافي إل����ى أن احلاجة امللحة 
في الوقت احلالي لتفعيل مركز 
اخلدمة املتكامل����ة نظرا لزيادة 
حجم املعامالت الصناعية التي 
البالد مع بدء تنفيذ  ستشهدها 
املش����روعات الصناعية الكبرى 
الواردة في خطة التنمية )النعامي 
والشدادية( واملرصود لها مبلغ 
مليارين و400 مليون دينار، ما 
سيترتب عليه زيادة كبيرة في 
حجم تصاري����ح العمل الالزمة 
للمصانع األمر ال����ذي قد يربك 
س����ير العمل إن لم يفعل مركز 
اخلدمة املتكامل����ة أو ما يعرف 

بخدمة »الشباك الواحد«.
واشار القضيبي إلى اجتماع 
االحتاد السابق مع اإلدارة العامة 
الطرفان  اتف����ق  لإلطفاء والذي 
خالله على متثيل اإلدارة العامة 
لإلطف����اء في املرك����ز عن طريق 
تكوين ش����عبة مصغرة تكون 
مختص����ة في اس����تقبال بعض 
املعامالت حتدي����دا فيما يتعلق 
بالترخي����ص اجلدي����د وجتديد 
الترخي����ص. وفي اس����تعراض 
س����ريع قدمه احتاد الصناعات 
لوزارة الشؤون عن مركز اخلدمة 
املتكاملة وأهمية متثيل الشؤون 

أحمد القضيبي

»إيكويت« تستضيف عمالءها في آسيا بالصني
أعلن���ت ش���ركة ايكويت 
ع���ن  للبتروكيماوي���ات 
اس���تضافتها مأدب���ة غ���داء 
بحضور أكثر من 90 من اكبر 
عمالئها في القارة اآلسيوية.

وخالل املأدبة التي عقدت 
على هام���ش ملتقى الصني 
للصناعات البالستيكية 2011 
النائب  »CHINAPLAS«، قال 
األول لرئيس شركة ايكويت 
بيتر بالتيو: »تؤكد ش���ركة 
ايكويت عل���ى التزامها التام 
فيما يتعلق بنمو آسيا وضمان 
جن���اح عمالئها م���ن خالل 
تزويدهم مبنتجات وخدمات 
تتس���م بالتمي���ز واجلودة 
العالية، حيث قامت الشركة 
على مر الس���نوات بتأسيس 
وتكوين عالقات قوية وشبكة 
متكاملة مع مختلف العمالء في 
القارة اآلسيوية وستستمر 
الشركة في تلبية احتياجات 
هذا اإلقليم الذي يتسم بالنمو 

املطرد«.
ارتفاع  الى  وأشار بالتيو 
أس���عار البت���رول وتأثي���ر 
ذلك على أس���عار املنتجات 

التقدي���ر الذي تكنه ش���ركة 
الذين لهم  ايكويت لعمالئها 
ابلغ االث���ر في تطوير اعمال 
الشركة والنمو االيجابي في 
جميع املجاالت ذات العالقة.

من جانبه، قال املدير العام 
ايثيلني في  البولي  لتسويق 
شركة ايكويت مؤيد الفارسي 
»تبذل الشركة قصارى اجلهد 
لتأمني وتوفير افضل املنتجات 
واخلدمات لعمالئها على الدوام، 
حيث تدرك الش���ركة اهمية 
العالقات الوثيقة التي تربطها 
بعمالئها كأس���س لشراكات 
التنمية  متينة تخدم اهداف 

املستدامة لكافة األطراف«.
وأكد الفارسي ان الشراكات 
مع مختلف العمالء قد ساهمت 
بش���كل فعال في ضمان منو 

وتطوير جميع األطراف.
ومت خ���الل املأدبة عرض 
فيلم وثائقي حول أهم اجنازات 
ش���ركة ايكويت خالل ال� 14 
عاما املاضية، اضافة الى تكرمي 
العمالء لدورهم احليوي في 
حتقيق شركة ايكويت للعديد 

من االجنازات العاملية.

التحدي���ات التي قد يواجهها 
بعض عم���الء املنطقة الذين 
سيتلقون جميع أوجه الدعم 
من الشركة في سبيل جتاوز 

هذه التحديات«.
وعّب���ر بالتي���و عن فائق 

البتروكيماوية وما قد يعني 
ذل���ك م���ن ب���روز مجموعة 
العالقة  التحدي���ات ذات  من 
البتروكيماوية،  بالصناع���ة 
مضيفا ان »ش���ركة ايكويت 
حج���م  وت���درك  تتفه���م 

لقطة جماعية ملمثلي عمالء »إيكويت« في آسيا

أع��ل��ن ال��س��ي��د م��ح��م��د ع��ب��د اهلل 
 Deer العنجرى- مؤسس ماركة
Dear& - عن سعادته بتوقيع هذا 
العقد الذي يعزز الشراكة بني شركة 
ABC العقارية املالكة للمشروع  
وم��ج��م��وع��ة ع��ب��داهلل العنجري 
للتجارة العامة و املقاوالت، باإلضافة 
الى ما يتمتع به مشروع أرابيال من 
مميزات جتعله مكانًا مميزًا في 
الكويت والشرق األوسط ، إذ تتمتع 
أرابيال بتصميم هندسي فريد من 
نوعه ليصبح أول مشروع يجسد 
سحر الطراز املعماري األوروب��ي 
بإطاللة فريدة وساحرة على اخلليج 
ال��ع��رب��ي، وأض���اف العنجرى: أن 
هناك خطة توسعية للشركة في 
السوق الكويتي ملا يتمتع به الشعب 
الكويتي من ذوق رفيع و حب لكل 
ما هو جديد ومميز. وقد تبلورت 
   Deer &Dear فكرة  إنشاء ماركة
لدى السيد محمد عبد اهلل العنجري 
وحرمه السيدة جن��الء اخلراشي 
الفكرة تنمو  في عام 2009 وأخذت 
حتى أصبحت من املاركات  املعروفة 
في صناعة املالبس اجلاهزة عامليا 
وأصبحت عالمة جت��اري��ة رائ��دة 

ومميزة في السوق اخلليجي عامة 
والكويتي خاصة. وتعتبر فكرة 
 Deer&Dear إنشاء مطعم ومقهى
امل��ارك��ة في  ام��ت��دادا لقصة جن��اح 
عالم املالبس واملوضة مما جعلها 
تتبوء مكانة مميزة ف��ي السوق 
الكويتي واخلليجي كعالمة جتارية 
ل��ل��م��أك��والت وامل��ش��روب��ات والتي 
العاملي،  امل��ذاق  تتمتع مبزيج من 
وسيكون املطعم مميز كونه يطل 
بتصميمه املبدع واملستوحى من 
العالمة التجارية التي تتميز بها 
Deer&Dear. من جانب آخ��ر لقد 
أجرت الشركة عدة بحوث تسويقية 
وإقتصادية لفهم ذوق املستهلك 
الكويتي وملعرفة ما ينال إعجابه 
وي��س��ت��ح��وذ ع��ل��ى رض����اه، حيث 
حترص دائما على تقدمي كل ما هو 
  Deer&Dear جديد وعصري. ويعتبر
ملتقى للباحثني عن مطعم يقدم 
مزيجا مميزا من األغذية الصحية 
واألجواء احليوية واخلدمة املميزة 
وامل��أك��والت املتنوعة األوروب��ي��ة 
واألمريكية. ويتميزموقع مطعم 
ومقهى Deer&Dear بجو اجتماعي 
فريد يؤهله ك��ي يكون م��ن أكثر 

املطاعم املقصودة واملميزة ملا يقدمه 
من متعة لرواده في تناول مجموعة 
متنوعة من املأكوالت واالستمتاع 
بأجواء املطعم الساحرة، واجلدير 
  Deer&Dear بالذكرأن طاقم عمل
التدريب  يتمتع مبستوى عال من 
إدارة األداء وقياس  مدعما بنظام 
األداء واجل����ودة املتبع م��ن قبل 
 ABCالشركة. وقد صرحت شركة
بأنها اتبعت إستراتيجيات وأساليب  
حديثة مبينة على أس��اس علمي 
أراب��ي��ال صرحًا  محض ف��ي جعل 
يحتوي على مجموعة  من العالمات 
، والتي  العاملية واحمللية  التجارية 
من شأنها حتقيق رؤي��ة املشروع 
ب��إرض��اء جميع األذواق لضمان 
جناحه واستمراره باإلضافة إلى 
أن ذلك سوف يساهم في تنشيط 
عجلة السياحة الداخلية التي 
تتطلب دعمًا حقيقيًا للنهوض بها 
وحتقيق الهدف الرئيسي املرجو 
من املشروع الذي يتمثل في إرضاء 
جميع األذواق وت��ق��دمي أسعار 
اقتصادية مدروسة في ظل األوضاع 
االقتصادية التي متر بها اقتصاديات 

العالم واملنطقة.

  Deer&Dear تتوسع أفقيا في مجال املطاعم  
 أرابيال نقطة انطالق Deer &Dear نحو التوسع في املنطقة


