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احتلت المرتبة األولى من حيث االلتزام بقرارات السوق الخليجية المشتركة

اإلمارات سمحت ألكثر من 22 ألف خليجي بتملك عقارات
و لمواطني »التعاون« بالتداول في أسهم 85 من شركاتها المدرجة

عدد مواطني دول المجلس المتملكين للعقارات بدولة اإلمارات لعام 2009
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وأوضح أن »القرارات التنفيذية 
التي بادرت اإلمارات باتخاذها لتفعيل 
قرارات مجلس التعاون يجعلها في 
مقدمة الدول التي تعمل على تعزيز 
التعاون االقتصادي واالستثماري 
بني دول املجلس، مبا يســــاهم في 
تطبيق مفهوم املواطنة االقتصادية 
اخلليجية ويدعم تشجيع االستثمار 
والتنمية االقتصادية املســــتدامة 
من خالل تبادل اخلبرات والرؤى 

االقتصادية للدول اخلليجية«.
وقال »اننا مستمرون في سعينا 
إلى زيادة تكامل األعمال والنشاطات 
املالية في دول مجلس التعاون، األمر 
الذي من شأنه أن يدعم االستثمارات 
فــــي املنطقة، إضافــــة إلى تعزيز 
الفوائد الناجمة عن زيادة فاعلية 
اإلنتاج وصوال إلى االستخدام األمثل 

للموارد املتوافرة«.

مستمرة في بذل املزيد من اجلهود 
فــــي دعم املشــــروعات اخلليجية 
املشتركة، التي من شأنها حتقيق 
األهداف واملصالح التي نص عليها 
القدرة  ميثاق املجلس وتعزيــــز 
التنافسية لهذا التكتل االقتصادي، 
مبا يخدم اقتصاديات جميع الدول 

األعضاء.
وأضــــاف: »لقد كان هدفنا منذ 
انطالقة السوق اخلليجية املشتركة، 
تعزيز التكامل االقتصادي في دول 
التعاون، وذلك من خالل  مجلس 
التحريــــر الكامل وتقــــدمي الدعم 
للتجارة البينية فيما بيننا، ومعاملة 
مواطني دول املجلس الطبيعيني 
واالعتباريني في أي دولة من الدول 
األعضاء نفس معاملة مواطنيها 
دون تفريق أو متييز في مختلف 

املجاالت االقتصادية«.

احلكومية و3571 طالبا في املدارس 
اخلاصة، وذلك بارتفاع إجمالي بلغ 
987 طالبا عن العام 2008، حيث 
يستفيد 3589 مواطنا خليجيا من 
نظام مد احلماية التأمينية في العام 
2009، بارتفاع بلغ 597 مواطنا عن 

العام السابق. 
وتعليقا على هذه النتائج، قال 
وزير الدولة للشؤون املالية عبيد 
حميد الطاير: »إن حرص اإلمارات 
العربية املتحدة في احملافظة على 
موقعها فــــي طليعة دول مجلس 
التعاون لناحيــــة تطبيق قرارات 
املجلس االقتصادي األعلى هو تأكيد 
على التزامنا جتاه مسؤوليتنا في 
إجناح السوق اخلليجية املشتركة، 
وحتقيق رؤيتنا في تفعيل مسيرة 
التكامل االقتصادي ملجلس التعاون 
اخلليجي«، مضيفــــا ان اإلمارات 

2009، وبارتفاع قدره 1222 مساهما 
عن عام 2008.

كذلــــك ارتفــــع عــــدد الطالب 
اخلليجيني في املدارس احلكومية 
واخلاصة اإلماراتية لعام 2009 الى 
16463 طالبا، 12892 منهم في املدارس 

مجلس التعــــاون، ليصل إلى 85 
شركة من أصل 153 شركة مدرجة 
في أســــواق اإلمارات املالية، فيما 
بلغ عدد املستثمرين اخلليجيني في 
الشركات املسموح بتداول أسهمها 
من قبلهم 276805 مساهمني لعام 
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أنشطة جتارية ومهنية وصناعية، 
فيما استقر عدد البنوك اخلليجية 
العاملة في الدولــــة عند 7 بنوك 
جتارية خليجية خالل عام 2009 

مقارنة بالعام الذي سبق.
اما فيما يتعلق بعدد مواطني دول 
املجلس العاملني في القطاع اخلاص، 
فقد بلغ عددهم 3080 موظفا لعام 
2009 مقارنة مع 2117 موظفا لعام 
2008، وبلغ عدد مواطني املجلس 
في القطاع احلكومي االحتادي في 
اإلمارات 605 موظفني، وبلغ عدد 
العاملني منهم في القطاع احلكومي 
احمللي 1932 موظفا، فيما بلغ عدد 
مواطني املجلس العاملني في القطاع 

شبه احلكومي 207 موظفني.
وقــــد ارتفــــع عدد الشــــركات 
املساهمة في اإلمارات واملسموح 
بتداول أســــهمها من قبل مواطني 

التقريــــر اإلحصائي  وأظهــــر 
الصادر عن إدارة العالقات املالية 
اإلقليمية والدولية في وزارة املالية 
اإلماراتيــــة ارتفاع عــــدد مواطني 
مجلس التعاون املقيمني في اإلمارات 
الى 7650 مواطنا خليجيا في عام 
2009، مقارنة بـــــ 5608 مواطنني 

خليجيني في عام 2008. 
كما ارتفعت قيمــــة القروض 
احلكومية املمنوحة ملواطني دول 
املجلس إلقامة مشاريع صناعية 
الى 20 مليون درهم إماراتي لعام 
2009، مقارنة بـ 5.5 ماليني درهم 
لعام 2008، وقد ارتفع عدد املتملكني 
للعقارات فــــي الدولة ليصل الى 
22706 مواطنني عــــام 2009، في 
حني، بلغ إجمالي عدد التراخيص 
املمنوحة ملواطني دول املجلس في 
الدولــــة 1884 رخصة موزعة على 

أكدت اإلمارات استمرارها في 
إجناح وتوسيع نطاق عمل السوق 
اخلليجية املشتركة، جاء ذلك ضمن 
تقرير إحصائي حديث صادر عن 
وزارة املالية اإلماراتية، بصفتها 
املسؤولة عن متابعة سير العمل 
وتطبيق قرارات السوق اخلليجية 
املشتركة في الدولة، حيث اشتمل 
التقرير على البيانات اإلحصائية 
اخلاصة بالسوق اخلليجية املشتركة 

للعام 2009.
 وقد أظهــــر التقرير عددا من 
النتائج اإليجابية التي تشير إلى 
كون اإلمارات في طليعة دول مجلس 
التعــــاون التزاما بتطبيق قرارات 
املجلــــس االقتصــــادي اخلليجي 

األعلى.
وأشار التقرير إلى ان مشروع 
الســــوق اخلليجية املشتركة قد 
دخل حيز التنفيذ بداية عام 2008 
لتحقيــــق التكامل االقتصادي بني 
الدول األعضاء مــــن خالل جملة 
من القرارات، أبرزها: حرية التنقل 
فــــي القطاعات  واإلقامة، والعمل 
احلكوميــــة واألهليــــة، والتأمني 
االجتماعي والتقاعد، وممارسة املهن 
واحلرف، ومزاولة جميع األنشطة 
االقتصادية واالستثمارية واخلدمية، 
باإلضافة الى متلك العقار، وانتقال 
رؤوس األموال، واملساواة في املعاملة 
الضريبية، وتداول وشراء األسهم 
وتأسيس الشركات، واالستفادة 
من اخلدمات التعليمية والصحية 

واالجتماعية. 

القروض الحكومية الممنوحة لمواطني دول المجلس القامة مشاريع صناعية
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هيئة األوراق باإلمارات أقرت تعديل بعض اللوائح التنظيمية

أزمة رحالت مطار حائل في طريقها لالنفراج

بسبب تدني أحجام التداول في السوق

»هيئة األوراق« في اإلمارات تعدل قواعد دمج شركات الوساطة

11% نسبة نمو اإلنفاق المتوقعة على معدات الحدائق بالخليج 
خالل الفترة من 2008 حتى العام المقبل

أعلن قسم الدراسات واألبحاث 
في إيبوك ميسي فرانكفورت، 
الشـــركة األملانيـــة املنظمـــة 
التجاري: »احلدائق  للمعرض 
والتزيني اخلارجي في الشرق 
األوسط 2010«، عن منو قطاع 
أدوات ومعدات احلدائق وتزيني 
الفترة  املنازل والبيوت خالل 
املقبلة في أسواق املنطقة، فقد 
أشارت األبحاث إلى أن اإلمارات 
متضي قدما في تعزيز مكانتها 
كمركز رائد إلعادة التصدير في 
املنطقة على مستوى منتجات 
احلدائـــق والتزيني اخلارجي، 

حيث يتوقع أن يشـــهد حجم 
اإلنفاق على ماكينات احلدائق 
ومعـــدات التصميـــم وأدوات 
التزيني اخلارجية منوا بنسبة 
11% خـــالل العام 2011 في دول 
مجلس التعاون اخلليجي وذلك 
بفضل املشاريع اإلنشائية قيد 

التنفيذ.

وجهة مميزة

ويعـــد معـــرض احلدائق 
والتزيني اخلارجي في الشرق 
األوســـط 2010 وجهة مميزة 
الذين  للعارضـــني والـــزوار 

يتطلعون لالستفادة واالطالع 
على أحـــدث املنتجات لتزيني 
انه املعرض  احلدائق، حيـــث 
التجاري الوحيد املتخصص في 
قطاع احلدائق، التزيني اخلارجي 
واحلياة اخلارجية في املنطقة 
ولذلك يعد منصة تواصل هامة 
التصنيع، املوردين،  لشركات 
املطورين، املستهلكني، املهندسني 
العاملني في قطاع  واملصممني 

التزيني اخلارجي وغيرهم.

تسهيالت الشحن

وفي هذا الصدد، قال الرئيس 

التنفيذي في »إيبوك ميســـي 
فرانكفورت« أحمد باولس، اجلهة 
املنظمة للمعرض: »من خالل 
تسهيالت الشحن والتسهيالت 
اللوجستية احلديثة استطاعت 
أن تعـــزز دبي مكانتها الرائدة 
كمقر إقليمي يستقطب أكبر وأهم 
شـــركات التصنيع واملوردين 
احلريصني على االستفادة من 
أســـواق املنطقة وبحث فرص 

تعزيز قطاع األعمال«.

سوق المنتجات

وأضاف: »على الرغم من أن 

أغلب سوق منتجات احلدائق 
 والتزيـــني اخلارجـــي يعتمد 
على االســـتيراد بصفة عامة، 
 إال أن هنـــاك قطـــاع كبيـــرا 
التصدير،  للتصدير وإعـــادة 
وخاصة للنباتـــات، احواض 
الســـباحة، األثاث اخلارجي، 
احلدائـــق،   تطبيقـــات 
وأســـمدة«، متوقعـــا أن ينمو 
 حجـــم اإلنفاق على مشـــاريع 
احلدائـــق والتزيني اخلارجي 
في منطقة اخلليج بنسبة %11 
سنويا في الفترة من 2008 الى 

.2011

احتمال إغالق املزيد من شــــركات 
الوساطة هذا العام في ظل تراجع 
التــــداول في  انتعاش  توقعــــات 
البورصات حيث تقبع املؤشرات 
احملليــــة قرب أدنى مســــتوياتها 

في2010.

ترخيص شــــركتي انفســــت وان 
للوساطة املالية واملدينة للخدمات 
املالية واالستثمارية وعزت ذلك 
إلى فشل الشركتني في »تعديل« 
أوضاعهمــــا لكنها لــــم تخض في 
تفاصيــــل. ويحــــذر محللون من 

التنفيذي للهيئة احلق في إصدار 
قــــرار نهائــــي بوقــــف أي فروع 
لشركات الوساطة عن العمل في 
حال عملهــــا دون احلصول على 

موافقة الهيئة.
كما وافقــــت الهيئة على إلغاء 

للتعديل اجلديد ستحتاج شركات 
الوســــاطة »الراغبة فــــي التداول 
حلســــابها اخلــــاص بالتعاقد مع 
شركات احلفظ األمني لألوراق املالية 

املرخصة من قبل الهيئة«.
ومينــــح التعديــــل الرئيــــس 

دبــــي ـ رويترز: قالــــت هيئة 
املالية والسلع باإلمارات  األوراق 
العربية املتحدة امس إن مجلس 
إدارتها أقر تعديل بعض اللوائح 
التنظيمية مبا في ذلك قواعد اندماج 

شركات الوساطة.
ويأتي ذلك في وقت يعاني فيه 
القطاع من توقف شركات وساطة 
العمل بســــبب تدني أحجام  عن 

التداول في السوق.
وقالــــت الهيئة التــــي تتولى 
الرقابة على أســــواق األسهم في 
بيان إن مجلس إدارته اجلديد أقر 
في أول اجتماع له بعد تشــــكيله 
مذكــــرة لتعديل بعــــض اللوائح 
التنفيذية وذلك باندماج شركات 
الوساطة في البالد من خالل »الضم 
أو املزج« ويجبر تراجع قيم التداول 
بالسوق بعض شركات الوساطة 
في األسهم في اإلمارات على خفض 
عدد املوظفني أو تعليق العمليات 
سعيا ملواجهة التكاليف وتراجع 
اإليرادات. ولن يســــري القرار إال 
بعد احلصول على موافقة الهيئة 
واألطراف املعنية األخرى، كما وافق 
املجلس على خفض احلد األدنى 
لعدد ممثلي شركات الوساطة من 
أربعة ممثلني إلــــى اثنني، ووفقا 

انسحاب الشركات الخاصة الناقلة في المنطقة وراء تفاقمها

توقعات بـ »انفراج« أزمة رحالت »حائل« الجوية

الكويت تشارك في معرض
»الشرق« الدولي بمدينة باري اإليطالية

بــــاري )ايطاليا(ـ  كونــــا : رحب منظمو معرض 
)الشرق( الدولي مبشــــاركة الكويت للمرة االولى 
في املعرض السنوي الذي تستضيفه مدينة باري 
املتوســــطية عاصمة اقليم »بوليا« جنوبي ايطاليا 

بجانب عارضني من 40 دولة.
وحضر حفل افتتاح الدورة الرابعة والســــبعني 
للمعرض امس وزير الشــــؤون االقليمية االيطالي 
رافايلى فيتتو نيابة عن رئيس الوزراء ســــيلفيو 
بيرلسكوني الذي يرعى املهرجان السنوي باالضافة 
الى القائم باالعمال باالنابة بســــفارة دولة الكويت 
بايطاليا املستشار عيادة السعيدي الذي رافق الوفد 

الكويتي املشارك.
وخص ممثل رئيس الوزراء مع رئيس اقليم بوليا 
نيكي فيندوال واملسؤولني عن املعرض بحفاوة خاصة 
الوفد الكويتي برئاسة مدير ادارة العالقات الدولية 

بوزارة التجارة والصناعة شاكر النقي وأعضاء من 
مختلف االدارات ومن مؤسســــة البترول الكويتية 
والقطاع اخلاص. وأبدى املســــؤولون االيطاليون 
اهتمامــــا خاصا بجناح الكويــــت مؤكدين حرصهم 
على املشــــاركة في املســــتقبل في األنشطة البارزة 
التي تستضيفها الكويت وخصوصا تلك األنشطة 
التجارية واالقتصادية التي تنظم في ايطاليا بشكل 

عام وفي مناطقها اجلنوبية بشكل أخص.
وتعتبر مشاركة الوفد الكويتي االولى في املعرض 
الذي يضم 800 مؤسسة وشركة وطنية وعاملية بعد 
الزيارة التاريخية التي قام بها صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد في مايو املاضي والتي اعطت 
دفعة قوية وزخما كبيرا في عالقات الصداقة املتميزة 
الكويتية االيطالية في مختلف املجاالت وخاصة تلك 

التجارية واالقتصادية.

توقع األمير سعود بن عبد احملسن أمير حائل، 
أن تشهد األســـابيع القليلة املقبلة »انفراجا« في 
مشـــكلة الرحالت اجلوية القادمة واملغادرة من 
وإلى منطقة حائل بالسعودية بعد إيجاد تنظيم 

نهائي ملشكلة الرحالت اجلوية بها.
وأشار األمير سعود إلى أن انسحاب الشركات 
اخلاصة الناقلة تسبب في حدوث ربكة في حركة 
النقـــل اجلوي من وإلى حائل، بيد أنه اســـتدرك 
بأن »هناك نية صادقة لـــدى اجلميع إلنهاء هذا 
الوضع، إن والة األمر يولون هذا املوضوع أهمية 

كبيرة«. 

وواجهت منطقة حائل نقصا حادا في الرحالت 
اجلوية خالل الفترة املاضيـــة، ما صعب حركة 
الطيران فيها، وتسبب في إرباك معظم املسافرين من 
وإلى حائل، خاصة املرضى الذين لديهم ارتباطات 
ومواعيد محددة في مستشفيات في مدن مختلفة 
من اململكة نظرا لتقلص حركة شركات الطيران 

املدني في املنطقة.
ومن خالل استطالع ميداني في حائل اتضح 
أن مسألة احلصول على حجز على إحدى شركات 
الطيران املدني يستغرق وقتا طويال، ويعود ذلك 

إلى قلة عدد الرحالت املجدولة من وإلى حائل.

عدد المساهمين من مواطني دول المجلس في الشركات المساهمة المسموح بتداول اسهمها لمواطني 
دول المجلس لعامي 2009/2008
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151153عدد شركات املساهمة العامة املسجلة لدى هيئة االوراق املالية والسلع

8385عدد شركات املساهمة العامة املسموح بتداول اسهمها للخليجيني

1682216786عدد املستثمرين البحرينيني في شركات املساهمة العامة املسموح بتداول اسهمها للخليجيني

143965144349عدد املستثمرين السعوديني في شركات املساهمة العامة املسموح بتداول اسهمها للخليجيني

5616455810عدد املستثمرين العمانيني في شركات املساهمة العامة املسموح بتداول اسهمها للخليجيني

1709616996عدد املستثمرين القطريني في شركات املساهمة العامة املسموح بتداول اسهمها للخليجيني

4153642864عدد املستثمرين الكويتيني في شركات املساهمة العامة املسموح بتداول اسهمها للخليجيني

العدد االجمالي للمستثمرين اخلليجيني في شركات املساهمة العامة املسموح بتداول اسهمها 
275583276805ملواطني دول املجلس

عبيد حميد الطاير


