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بدء االجتماع الثاني للمجلس النقدي الخليجي
الرياضـ  كوناـ  د.ب.أ: بدأت في الرياض أمس 
أعمال االجتماع الثاني ملجلس ادارة املجلس النقدي 
اخلليجي مبشاركة محافظ البنك املركزي الشيخ 

سالم العبدالعزيز.
وترأس االجتماع محافظ مؤسسة النقد العربي 
الســـعودي رئيس مجلس ادارة املجلس النقدي 
اخلليجي د.محمد اجلاســـر مبشـــاركة محافظي 
مؤسسات النقد والبنوك املركزية للدول األعضاء في 
اتفاقية االحتاد النقدي وهي: الكويت والسعودية 

وقطر والبحرين.
وتناول االجتماع موضوعات اقرار مســـودة 
الوصـــف الوظيفي ملنصب الرئيـــس التنفيذي 
للمجلس النقدي واقرار مشروع امليزانية التشغيلية 
للمجلس للســـنة املالية احلالية حتى نهاية عام 
2011 ومهـــام اللجنة االحصائيـــة وفريقي العمل 
القانوني واملالـــي واالداري املنبثقة عن اللجنة 

التحضيرية العليا.
وفي ســـياق ذي صلة، يناقش وكالء وزارات 
التجارة بدول مجلـــس التعاون اخلليجي خالل 
اجتماع اليوم في الرياض، العقبات التي تعترض 

انسياب السلع واخلدمات بني دول املجلس.
وقالت األمانة العامة للمجلس في بيان صحافي 
أمس ان »االجتمـــاع يأتي حتضيرا لالجتماع الـ 
42 لوزراء التجـــارة بدول املجلس واملقرر عقده 

في الكويت في الثاني مـــن يونيو املقبل« حيث 
ستتم مناقشة آفاق التعاون في املجاالت التجارية 
ومتابعة سير العمل مبشروعات عدد من القوانني 

واألنظمة التجارية املوحدة لدول املجلس.

وكالء وزارات التجارة بالخليج يناقشون اليوم عقبات انسياب السلع

الشيخ سالم العبدالعزيز

العويشق: بند واحد فقط يعطل توقيع 
اتفاقية تجارة حرة مع االتحاد األوروبي

 »داو جونز« يحقق أكبر خسائره الشهرية
في 70 عامًا والنفط يتراجع 12 دوالرًا

بدء اجتماعات منظمة أوابك في دمشق

 352 ألف مستثمر انسحبوا
من الصناديق االستثمارية السعودية

الرياض ـ يو.بي.آي: قال مدير عام العالقات 
االقتصادية الدولية باألمانة العامة ملجلس التعاون 
اخلليجي د.عبدالعزيز العويشق إنه مت االتفاق 
علـــى جميع بنود اتفاقية التجـــارة احلرة بني 
مجلس التعاون اخلليجي واالحتاد األوروبي التي 
استغرق التفاوض عليها عشرين عاما ولم يتبق 
سوى بند واحد يتيح لدول اخلليج فرض رسوم 
على الصادرات األوروبية لم يتم االتفاق عليه.

وأوضح في تصريحات صحافية عقب زيارة 
املستشارة األملانية أجنيال ميركل للخليج التي 
تعهدت فيها بدعـــم اتفاقية التجارة احلرة بني 
دول مجلس التعـــاون اخلليجي ودول االحتاد 
األوروبي، أن دول املجلس مازالت تتمسك بحقها 
في فرض رســـوم جمركية على الصادرات من 
االحتـــاد األوروبي متى مـــا رأت مصلحتها في 

ذلك.
ونقلت صحيفة »الوطن« السعودية أمس عن 
العويشـــق قوله انه : »مت االتفاق على 99% من 

بنود االتفاقية ولم يبق سوى موضوع رسوم 
الصـــادرات وهو موضوع صغير إال أن االحتاد 
األوروبي متمسك مبوقفه من حرمان دول اخلليج 

من هذا احلق«.
وأضاف: »نحن طالبنا بأن يكون لدينا احلق 
في فرض رسوم على الصادرات األوروبية مبا 
يتناسب مع قوانني منظمة التجارة العاملية إال 
أن االحتاد األوروبي يريد أن يصادر علينا حقنا 

في ذلك«.
اجلدير بالذكـــر ان دول املجلـــس كانت قد 
علقت مباحثات اتفاقيـــة التجارة احلرة بينها 
وبـــني االحتاد األوروبي بعـــد أكثر من 20 عاما 
من املفاوضات نظرا لعدم الوصول إلى اتفاقية 
حول بندين رئيســـني هما: اولهما قضية الربط 
بني القضايا السياسية واالقتصادية مثل قضايا 
حقوق اإلنسان، والثاني رغبة االحتاد األوروبي 
منع دول اخلليج من فرض رسوم جمركية حتت 

أنظمة منظمة التجارة العاملية.

نيويورك ـ أ.ش.أ: هبط مؤشر وول ستريت 
الرئيسي »داو جونز« بنسبة 8% خالل تعامالت 
مايو اجلاري محققا أكبر خسائره الشهرية منذ 
عام 1940، فيما تراجع على مدار تعامالت األسبوع 
املاضي بنسبة 1% متأثرا مبخاوف املتعاملني إزاء 
تفاقم أزمة الديون السيادية ملنطقة اليورو فضال 
عن حالة التوتر التي تسود شبه اجلزيرة الكورية. 
كما تراجعت أسعار النفط اخلام في سوق نيويورك 
بنسبة 14% مبا مقداره 12 دوالرا خالل تعامالت 
مايو اجلاري محققة أسوأ خسائرها الشهرية منذ 
ديســــمبر 2008، وانخفضت األسعار لدى إغالق 

تعامالت الليلة املاضية متأثرة باإلجراءات التقشفية 
التي أقرتها احلكومة االسبانية خوفا من االنزالق 
إلى أزمة مالية كالتــــي عصفت باليونان ما أدى 

إلى تراجع اليورو في سوق النقد.
على النقيض، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 
3% على مــــدار تعامالت مايو وزادت لدى إغالق 
تعامالت الليلة املاضية مدعومة مبخاوف املتعاملني 
إزاء تفاقم أزمة الديون السيادية ملنطقة اليورو 
وتأثيرها على منــــو االقتصاد العاملي ما زاد من 
اإلقبال على شراء املعدن األصفر كمالذ استثماري 

آمن.

دمشق ـ هدى العبود 
بدأت في العاصمة السورية 
دمشق أمس أعمال االجتماع 126 
ملنظمة األقطار العربية املصدرة 
للبترول ـ أوابك على مستوى 
املندوبـــني. ويناقش االجتماع 
الذي يســـتمر ثالثة أيام أمورا 
تتعلق بالدراسات التي أعدتها 
املنظمة خـــالل الفترة املاضية 
التي ســـتقيمها  واالجتماعات 
خالل الفترة املقبلة إضافة إلى 
مناقشة مقررات مؤمتر الطاقة 
العربي الذي عقد في قطر من 

9 حتى 12 مايو احلالي.
كمـــا ســـيناقش االجتماع 
املصادقـــة على محضر املكتب 
التنفيـــذي 124 و125 إضافـــة 
إلى نشـــاطات األمانـــة العامة 
في مجاالت البيئة والدراسات 
الفنيـــة واالقتصادية على أن 
يتم رفع توصيـــات االجتماع 
إلى املجلـــس الوزاري يوم غد 

االثنني للتصديق عليها.
يشار إلى أن منظمة األوابك 
تأسست مبوجب اتفاقية أبرمت 
في بيروت عام 1968 بني الكويت 

والسعودية وليبيا ثم انضمت 
إلى عضويتها اإلمارات وقطر 
والبحريـــن واجلزائر ومصر 

والعراق وسورية.
ومتارس املنظمة نشاطاتها 
واختصاصاتها من خالل أربعة 
أجهـــزة هي مجلـــس الوزراء 
وهو السلطة العليا التي حتدد 
سياســـات املنظمـــة من خالل 
توجيه نشاطاتها ووضع القواعد 
التي تســـير عليها إضافة إلى 
املكتب التنفيذي واألمانة العامة 

والهيئة القضائية.

ـ يو.بي.آي: أعلن  الرياض 
اقتــصادي سعودي  مستشار 
أن 352 ألف مــستثمر انسحبوا 
من الصناديق االســـتـثمارية 
الســـعودية خـــالل األعــوام 
األربعة األخيرة أي ما نسبته 

.%59.2
وأشار املستشار االقتصادي 
إلى أنه بالرغم من اخلســـائر 
التي عصفت بالسوق  املريرة 
السعودية أغلب املراحل الزمنية 
التالية لتاريـــخ فبراير 2006 
إال أن مؤشرات أداء الصناديق 
االستثمارية جاءت أفضل من 

األداء اإلجمالي للسوق.
ونقلت صحيفة »الرياض« 

أمس عن عضو جمعية االقتصاد 
السعودية عبداحلميد العمري 
قوله: »إن عدد املنسحبني من 
الصناديق االســـتثمارية التي 
تعمل في السوق املالية احمللية 
خالل الفترة من فبراير 2006 
إلى مايو 2010 يقدر بنحو 352.3 
ألف مستثمر أي بنسبة %59.2، 
إذ ال يتجاوز عدد املستثمرين 
الوقت  في هذه الصناديق في 
الراهن 243.2 ألف مســـتثمر، 
مقارنة بنحو 600 ألف مستثمر 

في نهاية فبراير 2006.
كما يقدر حجم االنخفاض 
في قيمة أصول هذه الصناديق 
خـــالل الفترة نفســـها بنحو 

103.2 مليـــارات ريال، منحدرا 
مـــن نحو 121 مليـــار ريال في 
نهاية فبرايـــر 2006 إلى نحو 
17.5 مليار ريال فقــط في مايو 
اجلاري، يعني انخــفاض قيمة 
أصولها االستثــمارية بنـــسبة 

.%85.5
واضاف العمري أن السيولة 
التي سحبت على يد املستثمرين 
املنســـحبني مـــن الصناديق 
االستثمارية طوال تلك الفترة 
أدى فـــي احـــدى نتائجه إلى 
انكمـــاش دورها أو نســـبتها 
في السوق املالية احمللية إلى 
أقل من 1.6% نسبة إلى القيمة 

الرأسمالية للسوق املالي.

»بيان«: البورصة تعاني من الضبابية وعزوف عن الشراء

»المشورة«: تدفقات صفقة »زين« لم تحرك السوق 
والتراجعات مازالت مستمرة 

افتقاد السوق عوامل الدعم يزيد من حدة التراجعات

الثانيــــة، حيث بلغت نســــبة 
حجــــم تداوالتــــه  25.45% من 
إذ مت تداول  الســــوق،  إجمالي 
250.38 مليون ســــهم للقطاع. 
كما انخفضت القيمة الرأسمالية 
املالية  الكويت لألوراق  لسوق 
بنســــبة 3.66% خالل األسبوع 
املاضي لتصل إلى 31.30 مليار 
دينار بنهاية تداوالت األسبوع، 
حيث تراجعت القيمة الرأسمالية 
جلميع قطاعات الســــوق دون 
استثناء. وكان قطاع االستثمار 
األكثر تراجعا إذ انخفضت قيمته 
الرأسمالية بنسبة بلغت %4.96 
بعد أن وصلت إلى 2.87 مليار 
دينار جاء بعده قطاع الصناعة، 
حيث وصلت قيمته الرأسمالية 
إلى 2.66 مليار دينار مســــجال 
تراجعا نســــبته 4.72%، وحل 
قطاع الشركات غير الكويتية في 
املرتبة الثالثة بنسبة انخفاض 
بلغــــت 4.52% لتصــــل قيمته 
الرأســــمالية إلى 3.01 مليارات 
دينار هــــذا وكان قطاع التأمني 
أقل القطاعــــات تراجعا، حيث 
إلى  الرأسمالية  وصلت قيمته 
283.85 مليــــون دينار بتراجع 

نسبته %2.87.

»الراية«: انطالق برنامج التدريب 
اإلعالمي للقيادات النسائية

أعلنت مجموعة الراية عن اطالق برنامج تدريبي جديد بالتعاون 
مع مركز لندن لالســــتراتيجيات اإلعالمية، حيث يخصص البرنامج 
للقيادات النسائية واملسؤوالت في املواقع املتقدمة وسيدات األعمال 
العربيات. وفي هذا الصدد، قال مدير عام املؤمترات واملعارض مبجموعة 
الراية قيس العلي إن البرنامج املخصص لتعريف القيادات النسائية 
العربية على أســــس التعامل مع وسائل اإلعالم املختلفة، سيعقد في 
مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية في الفترة من 27 وحتى 
29 من يونيو املقبل. وأضاف أن أهمية البرنامج تكمن في استعراضه 
لطبيعة الساحة اإلعالمية وأنواع وسائل اإلعالم وطرق عملها وكيفية 
تأثيرها على الرأي العام، والتعــــرف على منهجية عمل الصحافيني 
وتأثير العالقات على أدائهم املهني، واإلحاطة بأسس العمل اإلعالمي 
ملؤسسات األعمال، والتدرب على املمارسة الفعالة للمؤسسة في مجال 
التواصل اإلعالمي. واشــــار العلي إلى ان مجموعة الراية تسعى إلى 
حتقيق تطور نوعي في اخلدمات اإلعالمية مبا يحقق الثقة بالشركات 
الوطنية وقدرتها على االبداع، والعمل على بناء مؤسسة متكاملة حتقق 
الريادة في الســــوق اخلليجية في املجاالت اإلعالمية وإدارة املشاريع 
عبر رؤية متطورة، وقيادة ســــوق املعــــارض واملؤمترات والدورات 
التدريبية واخلدمات اإلعالمية، والتركيز على اإلنتاج الفني والقنوات 
التلفزيونية، واالستثمار في املجال األكادميي والتربوي بالتعاون مع 
هيئات مرموقة، وإنشاء مراكز لدعم املرأة في املجتمع، والسعي لتأمني 

خدمات تدريبية خاصة بها.

بها افتقاد الســــوق عوامل الدعم 
الداخلية بشــــكل أساسي، والذي 
مــــع تراجعات  بــــدوره تزامــــن 
حادة في أسواق األسهم العاملية 
واإلقليمية وهبوط أسعار النفط 
إلى ما دون مســــتوى 69 دوالرا. 
إذ كانت املخاوف قد تزايدت من 
أزمة الديون السيادية في منطقة 
اليورو، األمر الذي أكده املدير العام 
لصندوق النقد الدولي حني صرح 

في األسبوع املاضي بان أزمة ديون 
أوروبا تعتبر خطرا رئيسيا على 

تعافي اقتصادات العالم.
وشــــغل قطاع الشركات غير 
الكويتية املركز األول جلهة حجم 
التداول خالل األسبوع املاضي، إذ 
بلغ عدد األسهم املتداولة للقطاع 
252.58 مليون سهم شكلت %25.67 
من إجمالي تداوالت السوق، فيما 
شــــغل قطاع االســــتثمار املرتبة 

املتداولة بنسبة 3.61% ليصل إلى 
196.78 مليون سهم. 

وقــــال التقريــــر ان حالة من 
العزوف العام قد سادت عمليات 
الشراء بسبب الضبابية التي حتيط 
بأوضاع السوق، فكان االنخفاض 
السمة األساسية لنشاطه منذ اليوم 
األول. وازدادت حدة التراجع في 
منتصف األســــبوع نتيجة لقوة 
التي تســــبب  البيعية  الضغوط 

التقرير  ذكــــر 
عي  ســــبو أل ا
لشــــركة بيان 
لالستثمار ان 
التراجــــع غلب على أداء ســــوق 
الكويــــت لــــألوراق املالية خالل 
األســــبوع املاضي، حيث ســــجل 
انخفاضا ملحوظــــا أفقده جميع 
الســــنة احلالية وأعاده  مكاسب 
إلى ما دون مستوى إغالق العام 
2009. إال أن الســــوق أظهر شيئا 
من التماســــك في آخر يومني من 
املكاسب  األسبوع، وحقق بعض 
التــــي خففت من حدة خســــائره 
األســــبوعية. فقد أقفل املؤشــــر 
 السعري للســــوق دون مستوى

الـ 6.900 نقطة، خاسرا ما نسبته 
3.58% مقارنة بإغالق األســــبوع 
السابق، بينما سجل املؤشر الوزني 
تراجعا أسبوعيا بنسبة %3.64. 
هذا وحافظت مؤشرات التداول على 
مســــتويات قريبة من مستويات 
األسبوع السابق، إذ بلغ املتوسط 
اليومــــي لقيمــــة التــــداول خالل 
األســــبوع املاضي 35.99 مليون 
دينار بارتفاع نسبته 4.19% عن 
معدل القيمة في األسبوع السابق، 
في حني نقص متوسط عدد األسهم 

سبتمبر 2008.
وقال التقرير ان السوق يغربل 
نفسه بنفسه حتى يتخلص من 
تراكمات ســـلبية سابقة، ليعود 
ســـليما نظيفا من جديد، ولكن 
مثل هذه الغربلة حتتاج الى وقت 

ورمبا اكثر مما نتصور.

ديون اليونان والقارة العجوز الى 
املربع االول، فاملؤشرات األميركية 
والتي تقيس اداء اقتصادها بشكل 
أكثر دقة من مؤشراتنا تراجعت 
خالل شهر مايو فقط بنسبة %8 
تقريبا وهي اخلسارة الشهرية 
األكبر منذ بداية االزمة خالل شهر 

ان تكون صفقة زين عنق الزجاجة 
للبورصة الكويتية لكننا نتراجع 
اليوم بعدما طرأ من تغيرات على 
املشهد االقتصادي العاملي، وبعد 
ان شارف العالم على اخلروج من 
حالة الركود االقتصادي واقترب 
كثيرا من التعافي، أطاحت به ازمة 

الوقت احلالي،  فـــي  يتصرفون 
ورغم تقدير مســـاهمي »زين« 
مبستقبل تدفقات نقدية كبيرة 
وصلت الى 680 مليون دينار الى 
انهم لم يبادروا الى الشراء وبقوا 
متحفظني الى ابعد احلدود، فنحن 
في تقارير سابقة للمشورة توقعنا 

الـتـقريـــر  قــــال 
األسبوعي لشركة 
الـــمـشــــورة ان 
التشـــاؤم قد بلغ 
حدوده القصوى 
واصبح حتى ال يثق باستثمارات 
رأســـمالية وبشكل لم يسبق له 
مثيل، بينما يراقب البعض اآلخر 
واملقتنع بأنـــه ال يوجد ارتباط 
الكويتي  الســـوق  مباشـــر بني 
واألسواق العاملية اداء الشركات 
احمللية وأخبارها والتي وصلت 
ببعضها الى حافة االفالس ولكن 
دون اعالنات رسمية من اداراتها، 
فها هي شركة امام مخفر الصاحلية 
واخرى زادت خسائرها على نسبة 
75% من راس املال واخرى أصبحت 
حقوق املساهمني بالسالب وبلغت 
مطلوباتها ضعف موجوداتها وفي 
ظل غياب كبير ملسؤولي الشركات 
تبقى االمور اكبر غموضا ويصبح 
التفريق بني الصالح والطالح خالل 
هذه املرحلة امرا صعبا، لذلك ال 
تشترى اسهم تدنت قيمها بشكل 
كبير فالثقة مبا ينشر من بيانات 
اهتزت ايضا في ظل وجود مكاتب 
تدقيق محاسبية تتقاطع مصاحلها 
مع مصالح شركات تقوم بالتدقيق 
عليهـــا. واشـــار الـــي ان علماء 
االقتصاد احلديث يربطون سلوك 
املستهلكني بتوقعاتهم املستقبلية 
لتدفقاتهـــم النقدية وطبقا لذلك 

»دار الخبير«: توزيعات »زين« حافز إيجابي للسوق
قال التقرير األسبوعي لشركة دار 
اخلبير لالستشارات االقتصادية ان 
سوق الكويت لألوراق املالية استمر 
في أزمته النفس��ية مما أدى إلى 
هبوط حاد للسوق، بلغت 253 نقطة، 
وبنسبة 3.5%، ولقد أدت عوامل عديدة لهذا الهبوط 
النزولي أهمها: استمرار املخاوف من انهيار سوق 
اليورو، وهبوط أسعار النفط وانخفاض األسواق 
اخلليجية جميعها، وأيضا استمرار حالة الترقب 
واحلذر ملوضوع توزيعات »زين« والتي حسمت 
نهاية األس��بوع بإقرار توزيع أرباح بنسبة %170 

مما أدى إلى اس��تقرار السوق آخر يومني وتزين 
باللون األخضر. ويتوقع إذا مت توزيع األرباح لشركة 
زين أن تكون حافزا إيجابيا جيدا لعودة الس��وق 
إل��ى االرتفاع مجددا وعودته حلاجز 7000 نقطة، 
ومن األمور اإليجابية إقرار مجلس األمة إنش��اء 
أربع شركات مساهمة في مجال البناء والكهرباء 
كأول دفعة الجتاه التخصيص بالبالد، كما نتمنى 
أن يق��وم أحد كبار املس��ؤولني االقتصاديني في 
احلكومة بالقيام بدور القائد االقتصادي للس��وق 
وفق إستراتيجية مالية للحفاظ على السوق وقيادته 

إلى بر األمان في وقت األزمات.

 »غزال للتأمين« شاركت
في مؤتمر االتحاد العربي للتأمين

داوود توفيق

الوفود التأمينية األخرى.
وأوضـــح توفيق أنه وعلى 
الرغم من أن الشركة لم تكمل 
عامها األول بعد، إال أن سمعتها 
وقدرتها على اقتحام أســـواق 
التأمني احمللية والعربية بجرأة 
الكثيرين من  كان محل تقدير 
فـــي املؤمتر،  التأمني  خبـــراء 
باإلضافة إلى الدعم الالمحدود 
من قبل معيدي التأمني املشاركني، 
خاصة في ظل األزمة االقتصادية 
العاملية التي أثرت سلبا في كثير 
من شركات التأمني في بلدان عدة، 
مؤكدا أن هذا االستقبال ساهم 
وبشكل الفت للنظر في إجناح 
مساعي الوفد لعقد عدة صفقات 
تأمينية ســـيتم اإلعالن عنها 
في املستقبل القريب وسيخدم 
تطلعات الشركة وطموحاتها.

العربي والعاملي  التأمني  ســـوق 
ســـاهما في الدفع نحو املشاركة 
اإليجابية في كل أنشطة املؤمتر، 
خاصة بعد االستقبال الالئق الذي 
حظي به وفد شركة غزال من قبل 

شاركت شركة غزال للتأمني في 
الثامن والعشرين  العام  املؤمتر 
الـــذي نظمـــه االحتـــاد األردني 
التأمني بالتعاون مع  لشـــركات 
االحتاد العام العربي للتأمني في 
اململكة األردنية الهاشمية برعاية 
ذهبية من إرنست ويونغ، وذلك 
في الفترة من 16 حتى 19 من شهر 

مايو اجلاري.
وقال العضو املنتدب والرئيس 
التنفيذي لشـــركة غزال للتأمني 
داوود سالم توفيق في تصريح 
صحافي بعد مشاركته في أنشطة 
إدارة  املؤمتر إن إميـــان مجلس 
الشركة وجهازها التنفيذي بأهمية 
املؤمترات وامللتقيات املتخصصة 
لتطويـــر أداء العاملني في قطاع 
التأمني، إضافة إلى ضرورة االطالع 
الدائم على مجريات األحداث في 

ملخص التداوالت لألسبوع المنتهي في 2010/5/27

المؤشراألسبوع

الكمية المتداولة 

خالل األسبوع

)سهم(

القيمة المتداولة 

خالل األسبوع 

)دينار(

المؤشر الوزنيعدد الصفقات

1.020.935.000172.713.31019.795428.26العام2010/5/20
2010/5/27984.462.500180.004.03018.429412.66

-16-7.290.7201.366-36.472.500الفرق
-3.6%-6.9%4.2%-3.6%التغير

621.177.50084.702.23010.715538.42املتوافق2010/5/20
2010/5/27654.147.500105.436.34010.756520.83

-32.970.00020.734.1104118الفرق
% التغير 5.3%24.5%0.4%3.3-

472.257.50045.812.3706.786443.67اإلسالمي2010/5/20
2010/5/27484.612.50048.155.1906.290430.54

-13-12.355.0002.342.820496الفرق
-3.0%-7.3%5.1%2.6%التغير

تقـرير


