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تصدر العدد اجلديد من مجلة 
املص���ارف الص���ادرة عن احتاد 
مصارف الكويت الكتاب املرفوع 
من احتاد مص���ارف الكويت إلى 
رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي 
بشأن تداعيات االقتراح بقانون 
الذي وافق عليه املجلس مبداولته 
األولى بشأن قيام البنوك وشركات 
االستثمار بإعادة جدولة أرصدة 
القروض االستهالكية واملقسطة 
واملستحقة على املواطنني لديها 
القروض  وتنظي���م منح ه���ذه 
مس���تقبال. حيث اعتب���ر احتاد 
مصارف الكويت أن اقتراح قانون 
إسقاط الفوائد مييز بني املواطنني 
املقترضني وال  املقترضني وغير 

يوفر مبدأ املساواة.
باإلضافة إلى نش���ر دراس���ة 
حتليلية من جزأين أعدها احتاد 

مصارف الكويت عن انعكاسات 
األزمة املالية العاملية على املؤشرات 
النقدية واملصرفية بشكل أساسي 
بعد عام من ظه���ور هذه األزمة 
)الس���نة املنتهية في س���بتمبر 
2009(، حي���ث يب���رز تأثيرات 
القطاع  تداعي���ات األزمة عل���ى 
املصرفي الكويتي، وانعكاساتها 
على تطور مجموعة من املتغيرات 
واملؤش���رات النقدي���ة وعناصر 
التدفقات املالية للبنوك احمللية، 
في ظل توجهات السياسة النقدية 
لبنك الكويت املركزي واإلجراءات 
التي مت اتخاذها، كما تضمن العدد 
اللجنة  حوارا خاصا مع رئيس 
املالية مبجل���س األمة النائب د. 
يوسف الزلزلة أكد فيه ان احلكومة 
لم تأت بأرقام واضحة وبينة بشأن 
االتفاقية النقدية اخلليجية وأمنا 

جاءت بكالم إنشائي ال يجدي نفعا 
فيما يتعل���ق باالتفاقية النقدية 
اخلليجية لتوحيد العملة مشيرا 
إلى ان قبول مجلس األمة االتفاقية 
بسبب وجود مخاوف من أن تخسر 
الكويت وضعها االقتصادي احلالي 

مبينا ان اللجنة كانت تريد فقط 
التأكد من ان هذه االتفاقية ستقود 
البلد إلى وضع اقتصادي أفضل 
واشمل خاصة »اننا مقبلون على 

مجهول«.
وقال الزلزلة ان موقف الكويت 
عندما حتولت إلى سلة العمالت 
كان موقفا رائع���ا وراقيا وأنقذ 
الكويت م���ن مواطن خلل كثيرة 
مثل إثقال كاهل املواطن الكويتي 
وأي تفكير لالرتباط مرة أخرى 
بالدوالر س���ينعكس سلبا على 
واقعنا االقتصادي وعلى زيادة 

التبعات على كاهل املواطن.
وتضمن العدد حتقيقا خاصا 
يلقي الضوء على اجلهد الذي تبذله 
البنوك احمللية في توظيف الكوادر 
البشرية من الكويتيني واهتمامات 
املسؤولني في البنوك احمللية على 

اعتبار انه خطوة مهمة تأتي ضمن 
سياق اإلستراتيجية الداعية إلى 
تكويت املصارف بالكفاءات التي 
تنفذ خط إحالل الوظائف القيادية 
في البنوك الكويتية وانسجاما مع 
هذه التوجهات احلكومية الرامية 
إلى تطبيق مفهوم التكويت تعمل 
هذه البنوك على استقطاب الشباب 
الكويتي الطموح وتعزيز قدراته 
عمليا ونظريا بدورات تدريبية 
مكثف���ة من اج���ل االنخراط في 
مختل���ف اإلدارات املصرفية كي 

يكون قطاعا كويتيا خالصا.
التقارير  إل���ى  هذا باإلضافة 
والدراس���ات واملقاالت ومتابعة 
املؤمترات والندوات واملنوعات 
والترجم���ات واملعارض وأخبار 
البنوك واملوضوعات املتخصصة 

ذات الصلة.

»المركزي« يطبق حظر إقراض الجهات العامة 
دة  لتسريع إصدار العملة الخليجية الموحَّ

»جلوبل«: مشاعر المستثمرين السلبية تجاه األسهم 
ذات القيمة السوقية الكبيرة وراء تراجع األسبوع الماضي

قال التقرير االسبوعي الصادر 
عن شركة بيت االستثمار العاملي 
)جلوبل( ان سوق الكويت لألوراق 
أنهى آخر أس����بوع 2009  املالية 
مسجال أداء سلبيا. فخالل األسبوع 
املاضي ش����هد السوق 3 جلسات 
الرئيسية  تراجع، ومن األسباب 
التي س����اهمت في تراجع السوق 
خالل آخر أس����بوع هي مش����اعر 
املستثمرين السلبية جتاه أسهم 
الشركات االسالمية واألسهم ذات 
القيمة السوقية الكبيرة. فوفقا ألداء 
الذي يقوم  العام،  مؤشر جلوبل 
بقياس أداء السوق بناء على طريقة 
املدرجة،  الوزن السوقي لألسهم 
تراجع سوق الكويت مبقدار %0.43 
خالل األسبوع وصوال إلى 186.23 
نقطة. أما بالنظر إلى األداء السنوي 
للمؤشر، فقد بلغت اخلسائر منذ 
العام حتى تاريخه %9.78  بداية 
مقارنة بخس����ائر بلغت نسبتها 
السابق.  45.37% خالل األسبوع 
كذلك انخفض املؤش����ر السعري 
املالية  الكويت لألوراق  لس����وق 
مبقدار 50.70 نقط����ة )-%0.71( 
وص����وال إلى 7.005 نق����اط، وقد 
وصلت القيمة السوقية مع نهاية 
األسبوع إلى 30.24 مليار دينار، 
في حني مال معامل انتشار السوق 
نحو الشركات املتراجعة مع تراجع 
100 سهم مقابل ارتفاع 56 سهما 
من إجمالي 168 س����هما مت تداوله 

خالل األسبوع.
هذا وسجل نشاط التداول أداء 
مختلطا بنهاية األسبوع، فقد بلغ 
التداول األسبوعي  اجمالي كمية 
1.48 مليار س����هم )بزيادة بلغت 
13.49%( بإجمال����ي قيم����ة بلغت 
241 مليار دينار )مرتفعا بنسبة 
3.60%(، هذا وق����د تصدر قطاع 
القطاعات األكثر  اخلدمات قائمة 

تداوال من حيث الكمية، حائزا ما 
نسبته 26.54% من إجمالي التداول 
األسبوعي، أي ما مقداره 393.06 
مليون س����هم. هذا وقد جاء سهم 
الوقود  شركة السور لتس����ويق 
األكثر تداوال من حيث الكمية في 
القطاع، بإجمالي تداول بلغ 71.67 
مليون سهم، بينما كان سهم شركة 
الديرة القابضة األكثر تداوال لهذا 
األسبوع بإجمالي تداول 179.62 
مليونا من أسهمه ممثلة ما نسبته 
12.13% من إجمالي األسهم املتداولة 
لهذا األس����بوع. وقد أقفل السهم 
مرتفعا بنسبة 2.13%. بالنظر إلى 
إجمالي القيمة املتداولة، حاز قطاع 
اخلدمات الصدارة مع تداول 99.23 
مليون دينار في القطاع ممثال ما 
نسبته 41.02% من إجمالي التداول 
األسبوعي، وقد كان سهم شركة 
أجيليت����ي األكثر تداوال من حيث 
القيمة في الس����وق ببلوغ قيمة 
األسهم املتداولة عليه 27.23 مليون 
دينار، وقد كان س����هم أجيليتي � 
الكبرى  والذي يعد من األس����هم 
� السبب الرئيس����ي وراء تراجع 
الس����وق مع تخلي املس����تثمرين 
عن السهم بسبب تعرض الشركة 
لدعوى قضائية. وقد أنهى السهم 
تداوله عند سعر 0.570 دينار، أي 
فاقدا ما نسبته 6.56% من قيمته، 
متصدرا بذلك قائمة األسهم األكثر 

تراجعا.
وقد جاء مؤشر جلوبل لقطاع 
االس����تثمار األكثر خس����ارة لهذا 
األسبوع، بفقدانه ما نسبته %2.24 
من قيمته. حيث فقد سهم شركة 
مشاريع الكويت القابضة ما نسبته 
2.02% مغلقا عند سعر 0.485 دينار. 
البنوك  أما مؤشر جلوبل لقطاع 
فقد جاء ثانيا من حيث اخلسارة، 
متراجعا بنسبة 1.76% مع تراجع 

خمس����ة بنوك ضمن القطاع. من 
ضمن هذه البنوك، بيت التمويل 
الكويتي، الذي س����جل خس����ائر 
بلغت نسبتها 6.78% مغلقا عند 
سعر 1.100 دينار. من جهة أخرى، 
جاء س����هم بنك الكويت والشرق 
األوسط األكثر ارتفاعا ضمن القطاع 
مرتفعا بنسبة 2% مغلقا عند سعر 
0.510 دينار. أما مؤش����ر جلوبل 
للقطاع العق����اري، فقد جاء ثالثا 
حيث تراجع بنسبة 0.89%. وقد 
ساهم كل من سهم شركة جيزان 
القابضة وسهم شركة املنتجعات 
الدولية بانخفاضهما بنسبة %15.15 
و14.49% على التوالي، في تراجع 

املؤشر بهذه القيمة.
من جهة أخرى، تصدر قطاع 
التأمني القطاعات من حيث االرتفاع 
بإضافة ما نسبته 6.09% إلى قيمته 
مدفوعا مبكاسب خمسة أسهم من 
إجمالي 7 أسهم ضمن القطاع. ومن 
ضمن اخلمسة رابحني، جاء كل من 
سهم شركة اخلليج للتأمني وسهم 
التكافلي  ش����ركة األولى للتأمني 
األكثر ارتفاعا بنسبة 11.25% و%11.11 

على التوالي.
وبالنظر إلى أداء الش����ركات، 
تصدر س����هم الش����ركة الوطنية 
للصناعات االس����تهالكية قائمة 
الشركات األكثر ارتفاعا لألسبوع 
الثاني عل����ى التوالي بإضافته ما 
نس����بته 43.82% إلى قيمته. وقد 
تسبب سهم الشركة � والتي تعد 
من الشركات الصغرى في السوق � 
في رفع أداء مؤشر جلوبل ألصغر 
عشر شركات والذي سجل ارتفاع 
بنس����بة 4.04%. من جهة أخرى، 
جاء سهم الشركة األهلية القابضة 
األكثر تراجعا ضمن السوق فاقدا 
ما نسبته 18.27% من قيمته ليغلق 

عند سعر 0.043 دينار.

 الرياض � يو.بي.آي: ش���رعت 4 بن���وك مركزية خليجية 
أمس في تطبيق اتفاقات املجلس النقدي اخلليجي والتي مينع 
مبوجبها ان تقوم البنوك املركزية اخلليجية بعمليات إقراض 

للجهات العامة في دولها.
 ويلزم اتفاق املجلس النق���دي البنوك املركزية اخلليجية 
بتصفية األرصدة القائمة للقروض املمنوحة لهذه اجلهات قبل 
إصدار العملة املوحدة كما يحظر عليها القيام بعمليات شراء 
مباش���ر ألوراق مالية وغيرها من أدوات الدين التي تصدرها 

اجلهات العامة. 
 ورأى خبراء اقتصاديون أن هذا القرار سيسهم في إجناح 
إص���دار العملة اخلليجية املوحدة، حيث يضم االحتاد النقدي 
أربع دول هي: السعودية والكويت وقطر والبحرين وهي التي 

ستبدأ في تطبيق قرار احلظر.
 وفي هذا الس���ياق، ق���ال رئيس مركز »آراك« للدراس���ات 
واالستش���ارات الدكتور خالد احلارثي »إن تطبيق قرار حظر 
إقراض البنوك املركزية اجلهات العامة في دول االحتاد النقدي 
اخلليجي يعتبر توجها س���ليما وصحيحا كون هذه اخلطوة 
اإليجابية ستس���هم ف���ي مضاعفة احلرك���ة البينية بني الدول 
األعضاء في املجلس وتعزز قدراتها في التفاوض في جتارتها 

الدولية«.
وأشار احلارثي إلى أن البرنامج الزمني إلطالق العملة اخلليجية 
يشمل تقومي العملة حسابيا وتسمية العملة وتعريفها وحتديد 

فئاتها إضافة إلى جميع اجلوانب املتعلقة بإصدار العملة.

بجانب البنوك المركزية في قطر والبحرين والسعودية 

رغم ارتفاع إجمالي التداوالت 3.6% لتسجل 241 مليار دينار

د.هنادي احلملي 

فيصل العمر

غالف االصدار اجلديد

العملة اخلليجية املوحدة في طريقها لإلصدار

»بيتك«: هنادي الحملي تحصل على شهادة مهنية 
متقدمة في إدارة الموارد البشرية 

تأجيل اجتماع الشمالي مع »اتحاد الشركات«
عمر أبوالفتوح

علمت »األنباء« من مصادرها أن اجتماع وزير املالية 
مصطفى الشمالي مع احتاد الشركات االستثمارية الذي 
كان مقررا أول من أمس اخلميس قد مت تأجيله ألسباب 

تتعلق باجتماعات وارتباطات خاصة بالوزير. 
 وأفادت بأن االجتماع الذي كان مقررا بني الشمالي 
واالحتاد سيتم حتديد موعد آخر له توقعت أن يكون 
األسبوع اجلاري، مس����تدركة بأن هناك الكثير من 
املوضوعات املتعلقة بعمل االحتاد سيتم مناقشتها 

في املرحلة املقبلة. 

 ولفتت املصادر الى أن مشكلة السيولة ووضع 
الشركات االستثمارية في العام املقبل ستكون على 
رأس املوضوعات الفنية التي س����يتم مناقشتها مع 
الوزير الشمالي دون أن حتدد مالمح العمل املقبل. 
 هذا، وقد شهد احتاد الشركات االستثمارية خالل 
األسبوع األخير من 2009 العديد من التحركات للعمل 
على تفعيل عمل الش����ركات االستثمارية، حيث قام 
مجلس إدارة االحتاد بعقد عدد من االجتماعات على 
املستوى الثنائي واجلماعي بغرض مناقشة وتفعيل 

اإلجراءات املتعلقة بعمل الشركات في 2010.

مجموعة شركات »مكاسب القابضة« و»فيصل العمر«
توجهت إلى تنويع مصادر دخلها للخروج من األزمة

الجزائر تهدد »أوراسكوم« المصرية بالقضاء 
إذا لم تدفع 600 مليون دوالر كضرائب

اجلزائر � يو.بي.آي: هدد وزير املالية اجلزائري 
كرمي جودي ش���ركة أوراسكوم املصرية للهاتف 
احملمول املعروفة جتاريا في اجلزائر باسم »جيزي« 
بإحالة ملفها إلى القضاء في حال عدم س���دادها 
ملستحقات ضريبية بلغت قرابة 600 مليون دوالر 

قبل نهاية الشهر اجلاري.
وأوضح جودي في تصريح أمس أن »جيزي« 
س���ددت 20% من هذا املبلغ »لكنها مطالبة بدفع 
بقية املبلغ قبل انتهاء يناير 2010«، وش���دد على 
أنه في حال امتناع الشركة املصرية وشركتها األم 
أوراسكوم عن الدفع فإن امللف سيحال على إدارة 

املنازعات القضائية للحسم فيه.
وتكلم ج���ودي بنبرة صارمة بخصوص هذه 
القضية، أعطت انطباعا بأن احلكومة ستس���لط 
عقوبات شديدة على »جيزي« في حال استمرار 
رفضها دفع الضرائب املتراكمة عليه منذ العام 2005. 
وحتتكر »جيزي« نحو 63.7% من مشتركي الهاتف 
احملمول في اجلزائر)نحو 15 مليون مشترك( وقد 

بلغ رقم أعمالها إلى نحو 1.8 مليار دوالر.

وكان الوزير األول أحمد أويحيى أعلن الشهر 
املاضي بأن »جيزي« ممنوعة من حتويل أرباحها 
إلى اخلارج قبل س���داد احلقوق الضريبية التي 

عليها والبالغة حاليا 596.6 مليون دوالر.
وكانت املديرية العامة للضرائب في اجلزائر 
أصدرت في نوفمبر 2009 بيانا توضيحيا حول 
ما قالته ش���ركة »أوراس���كوم تليكوم« املصرية 
لالتصاالت بأن طلب السلطات اجلزائرية للشركة 
بدفع 596.6 مليون دوالر كضرائب وغرامات تأخير 
»مخالفا للقانون«، مؤك���دة أن إجراءات املديرية 

متت وفقا لقانون اإلجراءات اجلبائية.
يشار الى الشركة املصرية أعلنت أنها تلقت في 
الشهر نفسه إخطارا رسميا من مصلحة ضرائب 
الش���ركات الكبرى في اجلزائر طالبتها فيه بدفع 
املبلغ كضرائب وغرامات تأخير عن أعوام 2005 
و2006 و2007، واعتبرت الش���ركة أن السلطات 
اجلزائرية قام���ت بعملية إعادة تقدير للضرائب 
على أسس »جزافية« وغير واقعية وغير مقبولة 

بالنسبة لها.

العمر طالب بضرورة توجيه الفوائض المالية للدولة وصرفها على البنية التحتية 

حيث قوانني العمل وسياس����ات 
التوظي����ف ومقارنتها ومعايير 
وضوابط النظم الدولية املتبعة 
التطبيقات والتشريعات،  وآخر 
مما ينسجم مع سياسة »بيتك« 
وتطلعاته نحو العاملية والعمل 
في األسواق املختلفة وهي خطط 
واس����تراتيجيات تتطلب توفير 
موارد بش����رية على مستوى من 

الكفاءة واملهنية.
وتش����ير د.احلملي بالفضل 
العمل  إل����ى بيئ����ة  واالمتن����ان 
املش����جعة في »بيتك« فهو فعال 
هارفارد البنوك اإلسالمية، هارفارد 
قياسا مبس����توى العمل والعلم 
الذي يق����ف وراء الدراية التامة 
بصناعة وابتكار وإدارة اخلدمات 
املالية واملصرفية واالستثمارية 
التشجيع يقف  اإلسالمية. وهذا 
التنفيذية ميسرة  اإلدارة  وراءه 
ومحفزة وداعمة جلهود االرتقاء 
باملوظف، وتتوجه بالش����كر إلى 
عم����الء »بيتك« الذي����ن صنعوا 
التحدي أمام موظفيه، ليكسبوا 
ثقتهم التامة بالتس����لح بأحسن 
اإلمكانيات في منافسة محترفة 

محليا وعامليا. 

السيولة، مشيرا الى انه مت نقل 
مقر الشركة من حولي بسوق املعلم 
الى الساملية على الدائري اخلامس 
بجوار س����نترال الساملية القدمي 
للعمل عل����ى تقليل التكاليف في 
الوق����ت احلالي بعيدا عن خفض 

الرواتب او املساس بالعمالة.
ولفت إلى ان الشركة أحدثت 
نقلة نوعية خالل الفترات املاضية 
بعد ان وضعت استراتيجية طويلة 
املدى من اهمها تأسيس 3 شركات 
على امل التوسع في مصادر الدخل 
ولكنها جاءت في وقت غير مناسب 
بسبب ما حدث من تداعيات في 
االزمة املالية العاملية واعقبتها ازمة 
دبي التي اثرت سلبا على الشركات 
الكويتية التي تعمل في املنطقة 

ولها صلة مباشرة بدبي. 
واش����ار العمر الى ان تنويع 
مصادر الدخل بعيدا عن االستثمار 
التقليدي ضرورة حتمية للبحث 
عن بدائل حقيقية لتعزيز التنمية 
االقتصادية، ايضا قد ال يختلف 
اثنان على ان من اهم التداعيات 
انكماش سوف  املتوقعة حدوث 
القطاع����ات  مختل����ف  يش����مل 
االقتصادية بدرجات متباينة. وذلك 
نابع بالدرجة الرئيسية من عاملني 
اساس����يني هما: انخفاض أسعار 
النفط، والتش����دد في سياسات 
اإلقراض املصرفية وهو عامل شديد 
التأثير على احلركة االقتصادية 

في البالد.

 HRCP في مجال املوارد البشرية
من IHRME األوروبية، وشهادة 
 CSP مخطط استراتيجي محترف
 ILMفي التخطيط االستراتيجي من
البريطانية، بأن الشهادة إضافة 
مهمة خلبراتها من حيث التحديث 
املتعلقة  للمفاهي����م واملعلومات 
باملوارد البشرية وتوفير فرصة 
املقارنة والدراسة املتأنية القائمة 
على املتابعة لقدرات وامكاينات 
»بيتك« البشرية وأدائها مقارنة 
بالسوق الكويتي واخلليجي وعلى 
املستوى العاملي بشكل عام، من 

للشباب الكويتي الذي أصبحت كل 
األبواب موصدة أمامه بسبب األزمة 
وطالب العم����ر بضرورة توجيه 
الفوائض وصرفه����ا على البنية 
التحتية مث����ل الطرق والكهرباء 
وتطوير ش����بكة املي����اه وإطالق 
املشاريع العمالقة كميناء بوبيان 
ومدينة احلرير واملدن السكانية 
اجلديدة مؤكدا على ان ش����ركات 
املجموع����ة توجه����ت الى تنويع 
مصادر دخلها للخروج من االزمة 
التي اطاحت باالخضر  الطاحنة 
واليابس مما دفعنا للعمل باالنتاج 
احليواني والزراعي كتربية االغنام 
واجلمال كمورد زراعي وحيواني 
بعد ما حققته الشركات من خسائر 
السابقة فضال  اطاحت بأرباحها 
عن تعطل العديد من املشاريع في 
ظل وقف خطوط التمويل وشح 

حصلت مدير التطوير الوظيفي 
في بيت التمويل الكويتي »بيتك« 
د.هنادي عب����داهلل احلملي على 
شهادة مهنية مختصة في مجال 
املوارد البش����رية من مؤسس����ة 
بريطانية رائ����دة، لتكون بذلك 
الوحيدة على مس����توى الكويت 
احلاصلة على شهادة »محترف 
املوارد البشرية« والسيدة الوحيدة 
احلاصلة على هذه الشهادة على 
التعاون  مس����توى دول مجلس 
اخلليجي، وقد اجتازت االمتحانات 
املؤهلة على مدى 6 شهور وجنحت 
من بني 315 متقدما، في اجناز يؤكد 
متيز العناصر البشرية العاملة 
في »بيتك« واالهتمام الكبير الذي 
العلمية،  القدرات  تناله لتعزيز 
وأن »بيت����ك« يعتمد على العلم 
واخلب����رة في انتق����اء املوظفني 
وتقييمه����م وتطوير أدائهم. مبا 
يؤثر إيجابا على مسيرة العمل 
التي يحت����ل العميل فيها أهمية 
الطاقات  قصوى، فتتوج����ه كل 
خلدمة ش����رائح العمالء بأفضل 

الوسائل.
 وتق����ول د.احلملي احلاصلة 
على العديد من الشهادات املهنية 

أكد رئيس مجلس إدارة شركة 
مكاسب الكويتية القابضة والرئيس 
التنفيذي ملجموعة شركات فيصل 
العم����ر أن األزمة  العمر، فيصل 
املالية واالقتصادية احلالية أثبتت 
حاجة االقتصاد الكويتي إلى تنويع 
مصادر الدخل وعدم االعتماد على 
النفط كمصدر وحيد وأساس����ي 
إليرادات الدولة إلى جانب ضرورة 
إطالق املزيد من برامج اإلصالح 
االقتصادي التي ميكن أن تساعد 
االقتصاد الكويتي على اخلروج من 
 األزمة احلالية بأقل خسائر ممكنة. 
 وقال العمر انه ميكن النظر إلى 
األزمة احلالية من زوايا إيجابية 
حيث انها فرص����ة ذهبية إلعادة 
النظر في الطريقة التي تعمل بها 
الش����ركات منذ عقود طويلة من 
خالل اعتمادها على مصدر وحيد 
للدخل وهي املشاريع التي تأثرت 
باألزمة والتي تعتمد على اسواق 
املال والنفط الذي ميثل أكثر من 

90% من الدخل االساسي لها. 
وأضاف أن تكاليف املشاريع 
في الوقت احلالي تعتبر في اعلى 
مس����توياتها وفي ظل عدم توافر 
السيولة لدى املس����تثمرين فإن 
تنفيذ هذه املشروعات ليس ممكنا 
وهو ما يعنى حتريك املياه الراكدة 
وتشغيل الشركات التي تعانى من 
األزمة مثلما حدث معنا ومع غيرنا 
الكثيرة  العمل  إلى جانب فرص 
التي س����تخلقها هذه املش����اريع 

القرار سيسهم في مضاعفة التجارة البينية بين الدول األعضاء ويعزز التفاوض في تجارتها الدولية 

»زين ـ الكويت« تتصدر قيمة تداوالت 
قطاع  االتصاالت الخليجية

اوضح التقرير االسبوعي الصادر عن بيت االستثمار العاملي 
)جلوبل( ان مؤشر جلوبل لقطاع االتصاالت اخلليجي شهد أداء 
إيجابيا بنهاية تداوالت آخر أس����بوع خالل العام 2009 مسجال 
ارتفاعا هامش����يا بنس����بة 0.63% وصوال إلى مستوى 278.40 
نقطة. هذا وقد بلغت أرباح املؤشر املذكور التي جناها منذ بداية 
العام 2009 لتصل إلى ما نس����بته 7.81% هذا وقد ارتفع إجمالي 
القيمة السوقية للقطاع بواقع 566.17 مليون دوالر وصوال إلى 

90.90 مليار دوالر.
هذا وقد شهد قطاع االتصاالت اخلليجي تراجعا في أنشطة 
التداول هذا األسبوع، حيث انخفضت كمية األسهم املتداولة بنسبة 
10.39% وصوال إلى 55.44 مليون سهم بإجمالي قيمة تداوالت 
بلغت 209.96 ماليني دوالر أي بتراجع بلغت نس����بته %22.52 
مقارنة باالسبوع السابق. وقد استحوذت الكمية املتداولة لقطاع 
االتصاالت على ما نسبته 2.18% من إجمالي الكمية املتداولة في 
األس����واق اخلليجية، بينما استحوذت القيمة املتداولة للقطاع 
على ما نسبته 4.44% من إجمالي القيمة املتداولة في األسواق 
اخلليجية. وقد تصدر سهم شركة االتصاالت املتنقلة السعودية 
)زين( قائمة األس����هم من حيث الكمية املتداولة هذا األس����بوع 
مس����تحوذا على ما نسبته 33.25% )18.44 مليون سهم( بينما 
تصدر س����هم ش����ركة االتصاالت املتنقلة )زين الكويت( قائمة 
األسهم من حيث القيمة املتداولة هذا األسبوع مستحوذا على ما 
نسبته 29.76% )62.49 مليون دوالر(.من جهة أخرى، جاء سهم 
شركة احتاد عذيب األكثر تراجعا خالل هذا األسبوع بانخفاضه 
بنسبة بلغت3.00% ليغلق عند 16.15 ريال سعودي. بينما تصدر 
سهم شركة اإلمارات لالتصاالت املتكاملة )دو( قائمة األسهم من 
حيث االرتفاع خالل هذا األسبوع بجنيه مكاسب بنسبة %5.05 

ليغلق عند 2.91 درهم اماراتي.
ومن أخبار ش����ركات القطاع، قامت ش����ركة زين السعودية 
مؤخرا بإبرام اتفاقيات جتوال دولي مع عدد من املشغلني حول 
العالم، ليصل العدد اإلجمالي لهم إلى أكثر من 291 مش����غال في 
أكثر من 155 دولة حول العالم، كما جنحت الش����ركة في إبرام 
اتفاقيات GPRS مع 98 مشغال حول العالم ليتمكن عمالؤها من 
أصحاب باقة البالك بيري من االس����تمتاع بالتجوال الدولي في 

أكثر من 60 دولة.

ضمن العدد الجديد من »المصارف« 

قانون إسقاط الفوائد يعوق المؤسسات المالية 


