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من منطلق اهتمامها برصد الواقع االقتصادي في الكويت، تصدر شركة «آراء للبحوث واالستشارات» مؤشرا شهريا لثقة املستهلك بالتعاون مع جريدة 
«األنباء» وبرعاية شركة «لكزس»، حيث يعتبر مؤشر «ثقة املستهلك» املؤشر الوحيد الذي يقيس العوامل النفسية للمستهلك، مرتكزا على آراء الناس 

وتصوراتهم عن الوضع االقتصادي احلالي واملستقبلي، وتوقعاتهم ألوضاعهم املالية. ويرتكز املؤشر على بحث أجري على عينة مؤلفة من ٥٠٠
شخص، موزعة على املواطنني واملقيمني العرب في مختلف احملافظات، حيث يتم إجراؤه بواسطة الهاتف من خالل اتصاالت عشوائية، ومتت 
مراعاة أن تكون العينة مماثلة للتركيبة السكانية في الكويت. وتستخلص نتائج كل مؤشر من املؤشرات الست باالعتماد على إجابات أفراد العينة 

التي يحددها االستبيان بـ «إيجابي» أو «سلبي» أو «حيادي»، ويتم حتديد نتائج املؤشرات في الشهر األساس كمقياس للحالة النفسية للمستهلكني في 
الكويت، وهي تساوي ١٠٠ نقطة، وتكون هذه النقطة (الرقم ١٠٠) احلد الفاصل بني التفاؤل والتشاؤم لدى املستهلكني.

ثقة املستهلك الكويتي األفضل منذ سنوات.. بدعم ارتفاع النفط وحتسن منو االقتصاد
أصدرت شــركة آراء للبحوث واالستشارات التسويقية 
مؤشرها لثقة املستهلك في الكويت لشهر أكتوبر ٢٠٢٢، بالتعاون 
مع «األنباء» وبرعاية «لكزس»، مشــيرة الى أن دراسات ثقة 
املستهلك حتتل في الظروف احلالية وعلى النطاق العاملي أهمية 
اســتثنائية ملتابعة حركة األسواق ومستوى ثقة املستهلكني 
في مواجهة مختلف التحديات الدولية على مختلف الصعد.

وخالل هذه الظروف والتحديات الدولية امللبدة، السيما على 
املستويني االقتصادي واملالي عامليا، التي أدت الرتفاعات غير 
مسبوقة وغير قابلة للعالج السريع، والتي جتلت بنسب عالية 
من التضخم النقدي وطالت األكثرية الساحقة من دول العالم.

وضمن هذه األجواء سجل املؤشر العام لثقة املستهلك في 
الكويت في شــهر أكتوبر ٢٠٢٢ معدل بلغ ١١٧ نقطة بإضافة 
نقطة خالل شــهر و٧ نقاط على أســاس سنوي، علما بأن 
مستوى هذا املعدل يعتبر من املعدالت األفضل منذ سنوات، 
منح املواطنون املؤشــر العام معدال بلغ ١١٧ نقطة بإضافة ٣

نقاط واملقيمون العرب ١١٥ نقطة بخسارة نقطة واحدة.
أما على صعيد املناطق، ســجلت العاصمة معدال بلغ ١٢١
نقطة معززة معدلها الشهري بـ ١١ نقطة، كما رفعت محافظة 
اجلهراء معدلها إلى ١٣٩ نقطة مضيفة ١٠ نقاط خالل شــهر، 

ويعتبر هذا 
املعدل من أعلى املعدالت للمؤشر العام، وأضافت محافظة 
الفروانيــة ٥ نقاط على معدلها الســابق، تراجعت معدالت 

احملافظات الثالث األخرى بني ٥ و٣ نقاط.
وميكن اإلشــارة الى عاملني حاسمني في الوقت الراهن 
لتثبيت واستقرار مســتوى ثقة املستهلك في الكويت رغم 

التحديات الكبرى، وهما:
٭ أوال: ارتفاع ســعر النفط الكويتي بحيث من املتوقع أن 
يسجل معدال وسطيا خالل السنة املالية ٢٠٢٣/٢٠٢٢ للبرميل 
الواحد ٨١ دوالرا. ويصدر يوميا معدال يبلغ ٢٫٧٣ مليون برميل. 
٭ ثانيا: تشــير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى ارتفاع 

مســتوى منو االقتصاد الكويتي خالل السنة املالية احلالية 
بنسبة ٨٫٧٪، وحتتل بذلك الكويت موقعا بني أعلى مستويات 

النمو عامليا.
وقد استقر معدل مؤشر الوضع االقتصادي احلالي في 
الكويت على ما كان عليه في شهر سبتمبر، ١٠٥ نقاط، كذلك 
حافظ املواطنون واملقيمون العرب على مستوى معدلهما منذ 
شهر. لكن برزت بعض املعدالت في أوساط بعض مكونات 

البحث متباينة حينا ومتناقضة أحيانا، كنموذج على ذلك:
وارتفع مستوى الثقة باالقتصاد بني ذوي الدخل املتدني 
الذي ال يتجاوز ٤٤٩ دينارا شهريا الى ١٠٣ نقاط بإضافة ٤٣

نقطة خالل شــهر، بينما تراجع هذا املعدل بني ذوي الدخل 
الشــهري الذي يتراوح بني ٤٥٠ إلى ٨٤٩ دينارا بنسبة ٢٣
نقطة، كما انخفض املســتوى عنــد ذوي املداخيل بني ٨٥٠

و١٢٤٩ دينارا بنســبة ٣٢ نقطة. هذا التفاوت برز أيضا بني 
مختلف الفئات العاملة.
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الياقوت: التشريعات والقوانني املتطورة حتّسن بيئة األعمال الكويتية
خالل انطالق فعاليات منتدى الكويت للقانون التجاري السادس.. بتنظيم مجموعة الياقوت والفوزان القانونية

طارق عرابي

عقــدت مجموعــة الياقــوت 
والفوزان القانونية، ومؤسســة 
ليكســيس نكســيس العامليــة، 
منتدى الكويت للقانون التجاري 
السادس، وذلك في غرفة جتارة 
وصناعــة الكويــت امس، حيث 
شــهد املنتــدى مشــاركة األمني 
العام للمجلس األعلى للتخطيط 
والتنمية د.خالد مهدي، باإلضافة 
إلى رئيس مجلــس إدارة احتاد 
شركات االستثمار صالح السلمي، 
وعدد من خبراء القانون محليا 
وعامليا. وخالل كلمته االفتتاحية 
باملنتدى، قال املدير الشريك في 
مجموعــة الياقــوت والفــوزان 
القانونية خليفة الياقوت، إن أكبر 
جناح ألي أمر هو االســتمرارية 
ألنهــا تــؤدي إلى غــرس ثقافة، 
وبالتالــي التحســن فــي بيئــة 
األعمــال، الفتــا الــى أن الثقافة 
القانونيــة ميكــن أن تكون هي 

األهم ألي دولة.
الكويــت ســباقة  وبــني أن 
بالقطاع القانوني ودائما ما متتلك 
أفضــل القانونيــني واالقتصاد، 
مشيرا إلى سعي مجموعة الياقوت 
من خالل هذه املنتديات لتحسني 
بيئة األعمال. وأوضح ان منتدى 
هذا العام يضم كوكبة من اخلبراء 
العامليني من عدة دول في أميركا 
وفرنســا وهونغ كونغ وتركيا 
والبحريــن واإلمــارات، جــاءوا 
جميعا لتقــدمي خالصة اخلبرة 
القانونيــة  التجــارب  وأفضــل 

العاملية.
وقال الياقوت: «نحاول تسليط 
الضــوء على قوانــني مهمة مثل 
الشراكة والوساطة والتحكيم، في 
خطوة تستهدف دعم التشريعات 
اجلديــدة التي حتقــق الطموح، 
حيث يســعى املنتــدى لطمأنة 
املستثمر األجنبي القادم للكويت 
بأن احللول القانونية موجودة 

في الكويت بشكل مستمر».
من جانبــه، قال األمني العام 
للمجلــس األعلــى للتخطيــط 
والتنمية د.خالد مهدي إن أهمية 
منتدى الكويت للقانون تكمن في 
أنه يجسد االحتياجات التشريعية 
املتناميــة لرؤيــة كويت جديدة 
٢٠٣٥، وكانــت هنــاك متطلبات 
تشــريعية من أجــل بناء كويت 

جديدة.
وبني مهدي أن املنتدى يؤكد 

النزاعــات وإيجاد حلول نوعية 
للدورة املستندية في هذا الشأن.
وبني مهــدي أن املادة ٢٠ من 
الدســتور تنــص علــى وجوب 
التعــاون بــني القطاعــني العام 
التطــور  واخلــاص لتحقيــق 
وهــذا  املطلــوب  االقتصــادي 
الســلطتان  بــه  الــدور تقــوم 
التشريعية والتنفيذية، مضيفا 
إلــى  ان «التخطيــط» تصبــو 
حتقيق رؤية كويت جديدة ٢٠٣٥
بالتعــاون بني شــركاء التنمية، 
مبينا أن القطاع اخلاص هو الذي 
يقود التنمية ويعزز رؤيتها في 

العديد من التوجهات.
ولفــت إلــى أن رؤيــة ٢٠٣٥

لــن تتحقق، ما لــم تتوافر هذه 
الشــراكة، وبني أن تلك الشراكة 
لن تتم إال من خالل التناغم بهذا 
املســتوى، الفتا إلــى أن قوانني 
الشــراكة والتخصيص وحماية 
املنافســة وحمايــة املســتهلك 

الرئيسية لنمو االقتصاد الكويتي 
واعتمادهــا وســيلة للتنميــة 

املستدامة».
«متنــح  قائــال:  وتابــع، 
هــذه الشــراكة فرصــة لتمويل 
املشــاريع من جهة وتعمل على 
حتســني القدرة على التحكم في 
األصــول النقدية ونقل وتوزيع 
املخاطر من جهــة أخرى، حيث 
تسعى الشــراكة إلى االستفادة 
من خبــرات وإمكانــات القطاع 
اخلاص التكنولوجية والتمويلية 
واإلدارية من ناحية، مع اإلبقاء 
علــى ملكية املشــروعات ملكية 

عامة للدولة».
وقال الســلمي ان مشــاريع 
الشراكة تسهم في تغيير سياسة 
احلكومــة مــن إدارة اخلدمــات 
العامة إلــى التركيز على وضع 
السياسات واألولويات ملشروعات 
البنية التنمويــة، وتفتح حيزا 
الشــركات  اقتصاديــا لدخــول 

وأسواق املال، عبارة عن قوانني 
يجب أن تتناغــم مع التطورات 
االقتصادية، خاصة أننا نعيش 
عصر الثورة الصناعية الرابعة.

من جهته، أشار رئيس احتاد 
الشــركات االســتثمارية صالح 
السلمي إلى أن املنتدى يؤكد أن 
تطور املجتمع يترافق مع صون 
القانون وحتديثه بشكل مستمر 
العصــر والتحديــات  ليحاكــي 
االقتصادية املتزايدة، مشيرا إلى 
أن مشاريع الشراكة في الكويت 
تشهد الكثير من املشاريع الواعدة 
في املستقبل ومن بينها مشروع أم 
الهيمان الذي من املتوقع االنتهاء 

منه نهاية ٢٠٢٣.
الســلمي، بالقول:  وأضــاف 
«من موقعنــا الريادي في قطاع 
االســتثمار وبحكم ممارســاتنا 
نشــجع على الدفع مبشروعات 
الشــراكة بــني القطاعــني العام 
واخلــاص لتكــون مــن األعمدة 

الصغيرة واملتوسطة إلى مشاريع 
وخدمات كانت مستبعدة منها. كما 
تساعد مشاركة القطاع اخلاص في 
التخفيف من العبء الواقع على 
كاهل الدولة في دراسة ومتويل 
املشروعات التنموية، كي تعود 
مبنافــع اقتصاديــة واجتماعية 
ذات مرود عال، مبا يحقق الهدف 

االستراتيجي للتنمية.
وأضاف: تواجه مشــروعات 
الشــراكة العديد مــن التحديات 
من تضارب مصالــح واختالف 
األولويات إلى مشاكل إدارية تؤخر 
في إجناز املشــاريع وغيرها من 
التحديــات التي تضع شــركات 
القطاع اخلاص في موقع له تأثير 
مباشر على استمرار مشاريعها؛ 
لذلك ومن أجل جناح هذا الدور 
احليوي الذي يقــوم به القطاع 
اخلــاص يجــب توفيــر البيئة 
القانونيــة املناســبة التي تكفل 

املعاملة العادلة».
من جانبه، أوضح نائب رئيس 
جمعية احملامني الكويتية عدنان 
أبل أن هناك حاجة ماسة لالرتقاء 
بالتشريعات والقوانني والوصول 
إلــى قــرار يعــزز التشــريعات 
والقوانني املوجودة ما يسهم في 
حتســني بيئة األعمال ومعاجلة 
اخللل، مشيرا إلى أن هناك الكثير 
مــن القوانني املنظمــة، إال أن ما 
نحتاج إليه هو القرار في مجلس 

األمة.
بدوره، بني الرئيس التنفيذي 
في ليكســيس نيكســيس إريك 
مايــس أن الشــركة تتواجد في 
مجــال القانــون الدولــي ألكثر 
من ٢٠٠ عام، وتدعم احملاســبني 
القانونيني بأفضل التكنولوجيا 
واحملتوى ولديها ١٠ آالف موظف 
فــي ٦٠ دولة، كما أننا عضو في 
مجموعة من الشركات تستثمر 
قرابة ملياري دوالر إلعادة بناء 
احملتوى العاملي. وقال: «ميكننا 
القيام بأمور تعبر عن منو بيئة 
األعمــال للعمــالء ليكونوا أكثر 
كفاءة وإنتاجية وأسرع من جانب 
االبتكار، ومتتلك شركتنا حلول 
حتليلية وأدوات متكن القائمني 
في الشركات على اتخاذ قرارات 

داخل وخارج املؤسسات».
وأشــار إلــى أن هناك تطورا 
كبيرا في مجال الشراكة والتحكيم 
والوساطة لكي يصبح املجتمع 
القانونــي ليكــون أكثــر مهنية 

وعاملية.

صالح السلمي

(أحمد علي) د. خالد مهدي وصالح السلمي وثامر عرب في مقدمة احلضور خالل منتدى القانون التجاري 

د.خالد مهديخليفة الياقوت

علــى أهمية القاعــدة القانونية 
والتشريعية الستمرارية األعمال، 
وخلق بيئة مشــجعة ملمارســة 
األعمــال، الفتــا إلــى أن البيئــة 
التشريعية هي الوسيلة والتمكني 
الرئيسي لتحقيق رؤية الكويت 

في املدى البعيد.
ولفت إلى أن الســنوات الـ ٥

األولى من خطط التنمية تتركز 
معظمهــا في صدور تشــريعات 
قانونيــة تســتهدف حتقيــق 
التمكــني االقتصــادي، الفتا الى 
أن تعديــالت قانونيــة مطلوبة 
على تلك التشــريعات لتتواكب 

واحتياجات بيئة األعمال.
وقال إنه يجب أال تكون لدينا 
تشــريعات جامدة، فاملتغيرات 
االقتصادية ســريعة ويجب أن 
يتناغم مع التغيرات االقتصادية 
البيئــة  املتســارعة وتطويــر 
التشــريعية والقانونيــة، مــع 
وجود اســتحداث أساليب حلل 

اجللسة احلوارية األولى.. 
الشراكة والتنمية املستدامة

شهد منتدى الكويت للقانون التجاري 
أمس، عقــد اجللســة احلواريــة األولى، 
بعنوان «الشــراكة والتنمية املستدامة»، 
حيث أشار مدير املشــاريع في مجموعة 
الياقــوت والفــوزان القانونيــة د.أحمــد 
الشــوربجي الى أن مشــروعات الشراكة 
حتقق التنمية املســتدامة، وهناك تطور 
ملحوظ في التشريعات القانونية املنظمة 

للشراكة.
وبني أن كل دول العالم تعاني من تطوير 
ومتويل املشروعات، لذلك جند أن الدول 
تسعى للتطوير جلعلها تنمية مستدامة، 
موضحا أن مشــاريع الشراكة تنقل عبء 
توفير التمويل من القطاع العام إلى القطاع 

اخلاص.
من جانبه، أوضح نائــب املدير العام 
ورئيس متويل املشــاريع فــي مجموعة 
الشركات األجنبية في بنك الكويت الوطني 
قابيل كمرا، أن العمل املصرفي يركز على 
املخاطر، فإذا كان البنك راضيا عن املشروع 
ميكــن التعامل معه، وبني أن الكويت من 
أولى الدول التي وضعت قوانني ملشاريع 

الشراكة الناجحة.
وأشــار الــى أن بنك الكويــت الوطني 
شــارك في العديد من املشروعات وهناك 
مخاطر لعمل البنوك واملطورين بســبب 
الثغرات املتعلقــة باجلدوى، موضحا أن 
البنك ميتلك لوائح وقوانني جيدة وأدلة 
إرشادية ممتازة، إال أن هناك بعض البنود 
ال ميكــن تطبيقها معرفيــا، عندما ننظر 

لعالقة الشراكة.
بدورهــا، أوضحــت االستشــاري في 
صناعــات الغــامن د.مجدولني شــيت، أن 
العالقــة بــني القطاعني العــام واخلاص 
والتنمية املستدامة هي عالقة تعاون طويلة 
املدى يقام من خاللها القطاع العام والقطاع 
اخلاص البتكار والتكنولوجيا، موضحة أن 
الشراكة حتقق التنمية املستدامة، باإلضافة 

إلى تطوير البنية التحتية واخلدمية.
من جهتها، أوضحت األســتاذ املساعد 
في كلية احلقوق بجامعة الكويت د.منى 
الهاجري أن الكويت دولة نفطية تأسست 
على االقتصاد الريعي وسعت إلى تنويع 
مصادر الدخل من خالل القطاع اخلاص، 
الفتة الى أن مشــروعات الشراكة وسيلة 
لتحقيق التنمية املستدامة من خالل تغيير 
دور القطــاع العام من التشــغيل للبنية 
األساسية إلى التركيز على وضع السياسات 

لقطاعات البنية األساسية.

ثامر عرب: «ضمان» مثال حي على شراكة القطاعني لتقدمي رعاية صحية مستدامة
أكد الرئيس التنفيذي في 
شركة مستشفيات الضمان 
الصحي (ضمان) ثامر عرب 
التي  أن اخلدمات الصحية 
ســتقدمها ضمان ستسهم 
بشــكل ملحوظ في دعم 
الرعاية الصحية املستدامة 
في الكويت من خالل تبني 
الى  منوذج فريد يســتند 

الوقاية.
جاء ذلك خالل مشاركته 
كمتحدث رئيسي في اجللسة 
األولى ضمن منتدى القانون 
التجاري أمس، حيث حتدث 
القطاعني  الشراكة بني  عن 
العام واخلاص كأداة للتنمية 

املستدامة.
وذكر عرب أن شــركة 
ضمان انطلقت ضمن رؤية 

للمواطنني، مبينا أن الهدف من 
قوانني الشراكة هو متكني القطاع 
اخلاص من املشاركة واالستثمار 
في القطاعات الرئيسية في الدولة 
بهدف حتسني إنتاجية وربحية 
القطاعات وتقدمي خدمات  هذه 

وميكنها من تقدمي خدمات صحية 
أفضل للمواطنني».

وأشار إلى أن شركة ضمان 
تعمل وفق منوذج صحي جديد 
وفريد في منطقة الشرق األوسط 
هو نظام احملافظة على الصحة 
(HMO) الذي يعتمد على توفير 
الرعاية الصحية ضمن منظومة 
متكاملة تشمل التأمني الصحي 
والرعايــة الصحيــة األولية 
والثانوية ونشر الوعي الصحي 
والتركيز على الوقاية املسبقة.

ولفت عرب إلى أن شــركة 
ضمان، ضمن رؤيتها الريادية 
للرعاية الصحية املســتدامة، 
الذكية  الرعاية الصحية  تطبق 
تقود عملية التحول الرقمي التي 
تتمحور حول املريض وتضعه 
في مركز االهتمام من خالل امللف 

الكــوادر والتجهيزات الطبية، 
مشيرا إلى أن ضمان ستسهم 
في تخفيف العبء على الوزارة 
من خالل تقدمي خدماتها الصحية 
الى ما يقارب مليونا و٨٠٠ ألف 
شــخص من املقيمني العاملني 

أفضــل، إضافة إلــى تخفيف 
الضغــط واألعبــاء عن كاهل 

اجلهات احلكومية املختلفة.
وأشــاد عــرب باجلهود 
التــي تبذلهــا وزارة الصحة 
وبإمكانياتها الواسعة من حيث 

في القطاع اخلاص عبر مرافق 
ضمان الصحية التي تتكون من 
مراكز الرعاية الصحية األولية 
واملستشفيات، وهو ما سيؤدي 
إلى تخفيف الضغط بشــكل 
ملموس عن مرافق وزارة الصحة 

اإللكتروني املوحد الذي يتيح 
الطبي االطالع  له وللطاقم 
على تفاصيل التاريخ الطبي 
من خالل نظــم معلومات 
بيانات تكنولوجية  وقواعد 
متطورة وعلى درجة عالية 
من األمان وتوفر للمستفيد 
القدرة على الوصول السلس 
والسريع إلى اخلدمة الطبية 

املطلوبة.
يشــار إلى أن شــركة 
ضمــان افتتحت في نهاية 
أكتوبر ٢٠٢٢ مركزها اخلامس 
للرعاية الصحية األولية في 
الفحيحيل، وتعمل  منطقة 
حاليا على جتهيز ٣ مراكز 
للرعاية الصحية األولية في 
مناطق الساملية وبنيد القار 

والرقعي.

املتحدثون خالل اجللسةثامر عرب متحدثا خالل املنتدى

كويــت جديــدة ٢٠٣٥ كأحد 
الرئيسية في محور  املشاريع 
القطاع الصحي، وأصبحت أهم 
ركائز هذا القطاع فهي أول جهة 
رعاية صحية في الكويت تؤسس 
بنظام الشــراكة بني القطاعني 
احلكومي واخلاص بنسبة ٢٦٪ 
للقطاع احلكومي و٢٤٪ للقطاع 
اخلاص و٥٠٪ ســيتم طرحها 
الكتتاب املواطنني بعد التشغيل.

وقال إن ضمان تقدم مثاال 
حيا على تطبيق قانون الشراكة 
العام واخلاص  القطاعــني  بني 
علــى أرض الواقــع، مضيفا 
أن فكرة ضمــان مميزة جدا 
وغير مسبوقة، حيث ستكون 
أول شــركة مساهمة عامة في 
الكويت  الطبي فــي  القطــاع 
وستطرح الحقا لالكتتاب العام 

ملشاهدة الڤيديو


