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اللجنة الفنية التجارية الكويتية ـ األردنية 
تبحث إبرام مذكرة للتعاون الصناعي 

ُعمان تعتزم إنفاق 30 مليار ريال حتى 2015

»نخيل« اإلماراتية تسدد 1.1 مليار دوالر
من المستحقات للدائنين التجاريين

رئيس »أجواء« يستأنف حكم إدانته بجرائم مالية

المركزي السويسري قد يخسر
11 مليار فرنك في الربع الرابع

زيوريخـ  رويترز: قالت صحيفة امس إن حسابات 
أجرتها تنبئ بأن يتكبد البنك الوطني السويســــري 
)البنك املركزي( خسائر في احتياطياته النقدية تبلغ 
نحو 11 مليار فرنك سويســــري )11.77 مليار دوالر( 
في الربع األخير من العام نظرا لالرتفاع السريع في 

قيمة الفرنك أمام عمالت رئيسية.
وقالت صحيفة زونتاج إن من املرجح أن يسجل 
البنك خســــائر تبلغ 32 مليار فرنك في دفاتر العام 

بأكمله وهي أكبر خسارة على اإلطالق.

ويتعرض البنك النتقادات بسبب اخلسائر الضخمة 
فــــي حيازاته وهو يحاول محاربــــة االرتفاع الكبير 
في قيمة الفرنك أمام اليورو. وسجل البنك املركزي 
خســــائر قياسية تتعلق بأسعار الصرف بلغت 21.2 

مليار فرنك في التسعة أشهر األولى من العام.
وأظهرت بيانات البنك ارتفاع احتياطياته من النقد 
األجنبي إلى 212.4 مليار فرنك في نهاية نوفمبر من 
211.9 مليار فرنك في نهاية أكتوبر. ولم يتسن احلصول 

على تعليق من البنك الوطني السويسري.

80% من المصريين يبدأون العام 
الجديد وفي أيديهم هاتف محمول

القاهرة � رويترز: أش��ارت ارقام رس��مية إلى ان أكثر من %80 
من املصريني بدأوا العام اجلديد وفي أيديهم هاتف محمول مع منو 
عدد املش��تركني بحوالي الربع في عام. وق��ال موقع حكومي على 
االنترنت ان عدد املش��تركني في ش��بكات الهاتف احملمول الثالث 
ف��ي مصر بلغ 65.488 مليونا حت��ى اكتوبر بزيادة قدرها أكثر من 
12.5مليون مش��ترك أو 23.6% على مدى 12 شهرا. ومصر هي أكثر 

الدول العربية سكانا ويبلغ عدد سكانها حوالي 79 مليون نسمة.
وفي اكتوبر 2009 كان هناك حوالي 52.98 مليون مش��ترك في 
الش��بكات الثالث التي تشغلها ش��ركات موبينيل وفودافون مصر 

واتصاالت مصر.
وف��ي يوليو املاض��ي أبلغ الرئي��س التنفيذي للجه��از القومي 
لتنظيم االتص��االت »رويترز« ان مصر ت��درس خيارات لرخصة 

رابعة للهاتف احملمول.

القاهرةـ  رويترز: قال رئيس 
مجلـــس ادارة شـــركة اجـــواء 
للصناعـــات الغذائيـــة اول من 
امس انه سيستأنف حكما حملكمة 

مصرية ادانته بجرائم مالية.
وقضـــت محكمة في القاهرة 
يـــوم اخلميس املاضـــي غيابيا 
بحبس محمد بن عيســـى جابر 
اجلابر املوجود خارج مصر ملدة 
عامـــن وتغرميه مليوني جنيه 
مصري )344.8 ألف دوالر( عن 
اتهامات من بينها تزوير مستندات 

رسمية.
وقال اجلابر في بيان ارسلته 
الشركة الى رويترز: فوجئت متاما 
وفزعت عندما علمت باحملاكمة 
التي اجرتهـــا احملكمة املصرية 
واحلكم األولي الذي صدر بحقي 
غيابيـــا بصفتي رئيس مجلس 

ادارة اجواء.
وقال انني انفي اي مخالفات 
بصفتي رئيســـا ملجلـــس ادارة 
الشركة واعتزم بقوة استئناف 

حكم احملكمة املصرية.
وكان االدعاء قد اتهم اجلابر 
بتزوير مســـتندات واستغالل 
مركزه إلعـــالن معلومات كاذبة 
بهدف رفع اسهم اجواء الى اكثر 

عن كل مخالفة، وتنقل مباشرة 
إلى الفئة األدنــــى، وتغرم بـ 20 
ألف درهم عن كل مخالفة، كما أن 
التوطن الصوري وغلق أو وقف 
أو عدم مزاولة املنشأة لنشاطها 
املكفولن  دون تســــوية أوضاع 
لديها، وعدم سداد أجر 60 يوما 
فأكثر املستحقة للعامل، وتوقيع 
العمال على مستندات صورية تفيد 
 تسلم مستحقاتهم تتم معاقبتها

بـ 100 نقطة سوداء عن كل مخالفة 
وتنقل مباشرة إلى الفئة األدنى 
وتغرم ما بن 15 و20 ألف درهم 

عن كل عامل.
وأوضح أن املخالفات املصنفة 
حتت املستوى الثالث تشمل عدم 
االشــــتراك بنظام حماية األجور 
وعدم االلتــــزام مبعايير الصحة 
والســــالمة املهنية، أو عدم اتباع 
اإلجراءات املقررة لدرء خطر قد 
يداهم صحة وسالمة العمال، وعدم 
إبالغ الوزارة عن إصابات العمل 
أو املرض املهني أو وفاة العامل 
الناجتة عن ظروف العمل خالل 
48 ساعة من حلظة وقوع املخالفة 
تتم معاقبتها بـ 50 نقطة سوداء 
عن كل مخالفة وتغرم بـ 10 آالف 

درهم عن كل مخالفة.
كمــــا أن املخالفــــات املصنفة 
حتت املســــتوى الرابع تشــــمل 
عدم التقيد باإلجــــراءات املقررة 
لتشغيل املواطنن، وعدم التجاوب 
املتعلقة  الوزارة  مع استدعاءات 
بشؤون العمل، وعدم إزالة مخالفة 
الســــكن، حيث ســــتتم  معايير 
معاقبتها بـ 30 نقطة سوداء عن 
كل مخالفة وتغرم بـ 15 ألف درهم 

لكل مخالفة.
وأشار غباش إلى أن نص قرار 
مجلس الوزراء رقم )26( لسنة 
2010 بشأن نظام تصنيف املنشآت 
اخلاضعة لقانون تنظيم عالقات 
العمــــل والضمانــــات املصرفية 
املقــــررة عليهــــا ونــــص القرار 
الوزاري رقم )1187( لسنة 2010 
بشأن ضوابط ومعايير تصنيف 
املنشــــآت، متوفران على املوقع 

اخلاص بوزارة العمل.
الوزارة  وأكد غباش ســــعي 
املتواصل من أجل تأمن بيئة عمل 
النمو  متوازنة ومستقرة حتقق 
االقتصادي املرجو، وتسهل عملية 
اإلنتاج في الدولة من خالل إدارة 

رأسمال بشري فعال.

بنسبة تزيد على 25% وحتى 50% من 
عدد العاملن بها، فيما تصنف املنشأة 
في املستوى )ج( إذا لم يتوافر بها 
تعدد الثقافات بنسبة تزيد على %50 
من عدد العاملن بها، واستثناء من 
أحكام هذه املادة والشروط الواردة 
فيها تصنف املنشآت التي ال يزيد 
عدد العاملن بها على ثالثة عمال في 

الفئة الثانية املستوى )ب(.
واستحدث قرار مجلس الوزراء 
رقم )27( لسنة 2010 نظام عقوبات 
ونظــــام النقاط الســــوداء، بحيث 
حتسب النقاط السوداء على املنشأة 
في حال ارتكبت أي مخالفة، وشمل 
القرار تفصيال دقيقا لنظام العقوبات 

والنقاط حسب املخالفة.
وســــمح القرار بإلغــــاء النقاط 
السوداء بعد مرور سنة، وقد يسبب 
نظام العقوبات والنقاط السوداء نقل 
املنشــــأة للفئة أو املستوى األدنى 
األمر الذي يشــــجع على املزيد من 
االلتــــزام باألنظمــــة والتعليمات، 
ويفرز املؤسسات امللتزمة عن غيرها 

املخالفة.
وجاء في القرار استحداث فئة 
ثالثة جديدة يتم نقل املنشأة إليها 
بقرار من الوزير، حيث نص القرار 
على أال توضع املنشــــأة في الفئة 
)الثالثــــة( إال بقرار من الوزير في 
إحدى احلاالت اآلتية: )أ( ان تكون 
في الفئــــة )الثانية2/ ج( وحتصل 
على مائة نقطة ســــوداء، )ب( أن 
يثبت بحكم قضائي نهائي قيامها 
بتشغيل متسلل، )ج( أن يثبت بحكم 
قضائي نهائي ارتكابها جرمية من 

جرائم االجتار بالبشر، )د( قيامها 
بارتكاب مخالفة التوطن الصوري، 
)ه( تعمدهــــا إدخال معلومات غير 
صحيحة فــــي نظام حماية األجور 
بهدف التهرب أو التحايل على أحكام 

هذا النظام.
وفي احلالتن )ب، ج( الواردتن 
بهذه املادة، واستثناء من حكم املادة 
)3/أ( من القرار ال يعاد وضع املنشأة 
في الفئة أو املستوى الذي تستحقه، 
إال بعد مضي سنة من بقائها في الفئة 

)الثالثة( وقيامها بإزالة املخالفة.
وقال الوزير صقر غباش »إنه 
وفق جدول تصنيف نظام العقوبات 
والنقاط الســــوداء امللحق بالقرار 
الوزاري، ستكون املخالفات املصنفة 
حتت املستوى األول والتي تشمل 
تشغيل عامل دخل الدولة بطريقة 
غير مشروعة بحكم قضائي نهائي 
تتم معاقبتها بـ 100 نقطة ســــوداء 
عن كل مخالفة، وتنقل مباشرة إلى 
الفئة الثالثة، وتغرم بـ 20 ألف درهم 
عــــن كل عامل، في حــــن أن إدخال 
معلومــــات غير صحيحة في نظام 
التحايل تتم  حماية األجور بهدف 
معاقبتها بـ 100 نقطة ســــوداء عن 
كل مخالفة، وتنقل مباشرة إلى الفئة 
الثالثة، وتغرم بـ 20 ألف درهم عن 

كل مخالفة.
وفي حالة صدور حكم قضائي 
نهائي بارتكاب املنشأة جرمية من 
جرائم االجتار بالبشــــر، وتشغيل 
األحداث والنساء في األعمال اخلطرة، 
وعدم مطابقة السكن للمعايير نهائيا 
تتم معاقبتها بـ 100 نقطة ســــوداء 

الهيئــــات العامة أو أحد الصناديق 
العامــــة واحلكوميــــة واملعنيــــة 
باملعاشات والتأمينات االجتماعية 
ومكافآت التقاعد على مستوى الدولة 

أو على مستوى اإلمارة.
وأضاف غباش أنه مت استخالص 
أفضل املمارسات من التجارب العاملية، 
ودول اجلوار في هذا الصدد، بهدف 
حتقيق الشمولية والتكامل لضمان 
حتقيق األهداف املرجوة من القرار، 
مشيرا إلى أن القرار يوفر مجموعة 
من احلوافز للقطاع اخلاص لالنتقال 
من فئة تصنيف إلى فئة أعلى، كما 
سيسهم في تفعيل االلتزام بالقوانن 

املنظمة لسوق العمل.
وأكد وزير العمل أنه مت استحداث 
هذه الفئة بهدف حتقيق آلية جديدة 
للتوطن، توفر مجموعة من الوظائف 
املهارية للمواطنن بشكل حقيقي، 
وتتجنب التوطن الصوري، كما أكد 
أن اســــتحداث الفئة األولى مبثابة 
تثمن للمنشــــأة ذات املســــتويات 
املهارية، والتي حتقق بيئة جاذبة 
للمواطنن من خالل وظائف حتاكي 

تطلعاتهم في سوق العمل.
وفي الفئة الثانية نص القرار على 
تصنيف املنشــــأة في الفئة الثانية 
مبســــتوياتها )أ، ب، ج( في ضوء 
توافر معايير تعدد الثقافات بها وذلك 
على النحو اآلتي: تصنف املنشأة في 
املستوى )أ( إذا لم يتوافر بها تعدد 
الثقافات بنسبة ال تزيد على %25 

من عدد العاملن.
وتصنف املنشــــأة في املستوى 
)ب( إذا لم يتوافر بها تعدد الثقافات 

دبي ـ العربية: كشــــفت وزارة 
العمــــل اإلماراتية عن مجموعة من 
املعايير والضوابط اجلديدة لتصنيف 
املنشآت، لتلبية احتياجات سوق 
العمل، ووضع آليات عملية وواقعية 
أمام أصحاب املنشــــآت، تؤدي الى 
التوطن التلقائي وليس اإلجباري، 
تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الذي 
تضمنت مالمحه تصنيف منشآت 
القطاع اخلاص إلى فئات وفقا ملدى 
التزامها بالقوانن والنظم املعمول 

بها.
وقال وزير العمل صقر غباش في 
بيان على موقع الوزارة االلكتروني، 
إنه وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 
)27( لســــنة 2010، سيتم تصنيف 
املنشــــآت حســــب تقيدهــــا بتعدد 
الثقافات، وااللتزام بسداد األجور، 
العمالي، ونسب  الســــكن  وتوفير 
التوطن، ومعايير أخرى، كما تضمن 
القرار إعفاءات خاصة لبعض الفئات، 
وآلية إيداع الضمانات البنكية على 

ضوء التصنيفات اجلديدة.
وتضمن القرار الرسوم والغرامات 
املقررة على اخلدمات التي تقدمها 
وزارة العمل، منها رسوم بطاقات 
العمل التي ســــتكون للمرة األولى 
صاحلة ملدة سنتن، وإصدار بطاقات 
جديدة، مبينا أنه سيتم فرض رسوم 
قدرها 2000 درهم لفتح سجل منشأة، 
و250 درهما إلصدار بطاقة توقيع 
إلكترونــــي، و2000 درهم إلصدار 
بطاقة مندوب لغير املواطنن ملدة 
سنتن، و200 درهم إلصدار بطاقة 

مندوب كبدل فاقد أو تالف.
وصنف القرار اجلديد الشركات 
إلى ثالث فئات رئيسة، الفئة األولى 
مستحدثة لم تكن في النظام القدمي، 
حيث يتم تصنيف املنشآت بقرار من 
الوزير إذا توافرت فيها مجموعة من 
الشروط، األول أال تقل نسبة العمالة 
عن 20% من املستويات املهارية )1، 
2، 3 املعمــــول بها في الوزارة( من 
إجمالي عدد العاملن بهذه املنشأة، 
والثاني أال يقل أجر العامل عن 12 
ألف درهم إذا كان في املستوى املهاري 
)1(، وعن 7 آالف درهم في املستوى 
املهاري )2(، وعن خمسة آالف درهم 

في املستوى املهاري )3(.
أما الشرط الثالث فيلزم الشركات 
بأال تقل نسبة التوطن عن 15% من 
إجمالي عدد العمالة في املستويات 
املهارية )1، 2، 3(، وبشرط أن يكون 
العامل املواطن مســــجال في إحدى 

من 90 جنيها، واغلق سهم الشركة 
يوم اخلميس منخفضا 1.4% الى 

3.43 جنيهات.
وقال اجلابر في البيان انه ميلك 
حصة مسيطرة في شركة اجواء 
تضمن على سبيل املثال مترير 
قرارات املساهمن في اجتماعات 

اجلمعية العامة باألغلبية املطلقة. 
لذا فال معنى علـــى االطالق ان 
يقـــال انني او مجلس اإلدارة او 
فريق االدارة زّورنا مســـتندات 
او شاركنا في اي انشطة اخرى 
غير قانونية مثلما جرى اتهامنا 

به غيابيا.

مســــقط ـ رويترز: قال وزير 
االقتصاد العماني أحمد مكي  امس 
إن السلطنة تعتزم انفاق 30 مليار 
ريال )77.92 مليار دوالر( في خطته 
ا اخلمســــية االقتصادية اجلديدة 
والتي تشمل تخصيص نحو ستة 

مليارات ريال لقطاع النفط.
وســــيوجه اجلــــزء األكبر من 
االنفاق فــــي اخلطة اجلديدة التي 
تستمر من 2011 إلى 5201 لقطاعات 

الطرق واملستشفيات والتعليم.
وقال مكي للصحافين إن من 
املتوقع وفق اخلطة انفاق 30 مليار 
ريال بزيادة 311% مقارنة مع اخلطة 

اخلمسية السابقة.
وتتوقع اخلطة أن يبلغ متوسط 
انتــــاج النفط العمانــــي 897 ألف 

برميل يوميا.
كان وزير النفط العماني قال 
في الشهر املاضي إن انتاج النفط 
بلغ 587 ألف برميل يوميا في نهاية 
نوفمبر املاضي. وقال مكي إن اخلطة 
اخلمسية تستند إلى متوسط لسعر 

النفط قدره 59 دوالرا للبرميل.
النفط اخلام األميركي  وانهى 
العــــام بســــعر 91.83 دوالرا في 
نيويورك يوم اجلمعة مرتفعا %15 
في 2010. وســــلطنة عمان منتج 

صغيــــر للنفط وليســــت عضوا 
مبنظمة أوپيك لكن خامها يستخدم 
كأساس لتسعير حوالي 12 مليون 
برميــــل يوميا من صادرات اخلام 
إلى آســــيا من بعض أكبر الدول 
املصــــدرة في العالــــم. وقال مكي 
أيضا إن اخلطة تتوقع متوسطا 
للتضخــــم عنــــد 4%. وبلغ معدل  
التضخم السنوي العماني 4.2 % 
في أكتوبر. ويتوقع محللون ارتفاع 
معدالت التخضم في 2011 في جميع 
الدول اخلليجية عدا الســــعودية 
وذلك وفقا ملســــح أجرته رويترز 

الشهر املاضي.

دبيـ  د.ب.أ: أعلنت شركة »نخيل« االماراتية 
التابعة ملجموعة »دبي العاملية« امس االحد أنها 
سددت 1.1 مليار دوالر من مجموع الدفعات النقدية 

املستحقة للدائنن التجارين.
وقال متحدث باســـم نخيـــل: »قامت نخيل 
بســـداد مبلغ 3.9 مليارات درهـــم اماراتي من 
مجمـــوع الدفعات النقدية املســـتحقة للدائنن 

التجارين«.
وأشـــار املتحدث الى أن هذا السداد »مبثابة 

خطوة كبيرة ضمن خطة الشركة إلعادة الرسملة، 
وكذلك استكماال للدفعات النقدية لنحو 500 الف 
درهم )أو أقل( التي مت دفعها للدائنن التجارين 

كمرحلة أولية بدءا من شهر مارس 2010«.
وذكر أن »نخيل كانت قد حصلت على موافقات 
ملا يقرب من 91% )من حيث القيمة( من مجموع 
الذمم الدائنة واملطالبات، كما يجرى العمل قدما 
نحو رفع النســـبة إلى 95% بنهاية الربع األول 

من العام احلالي«.

عمانـ  كونا: تعقد يومي االربعاء واخلميس املقبلن 
اعمال الدورة الرابعة للجنة الفنية التجارية الكويتية 
ـ األردنية املشـــتركة لبحث ســـبل تطوير التعاون 

الثنائي بن البلدين في املجاالت االقتصادية.
ويرأس اجلانب الكويتي فـــي هذه االجتماعات 
وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي 
واالمن العام لـــوزارة الصناعة والتجارة االردنية 

مها علي.
 من جهتها، ذكرت االمن العام لوزارة الصناعة 
والتجارة االردنية مها علي في تصريح صحافي امس 
ان اجلانبن سيبحثان موضوع ابرام مذكرة للتعاون 
الصناعي بن وزارتي الصناعة والتجارة في كال البلدين 
اضافة الى مجموعة اخرى من مشاريع االتفاقيات 
والبروتوكوالت والبرامج التنفيذية ومذكرات التفاهم 

في املجاالت االقتصادية املختلفة.
وعن جدول اعمال اللجنة قالت مها علي ان اجلانبن 
سيبحثان سبل توثيق العالقات التجارية وتطوير 
عالقات التعاون والتنســـيق بينهمـــا في املجاالت 
االقتصاديـــة املختلفة في اطـــار اتفاقيات التعاون 

االقتصادي املوقعة بن البلدين الشقيقن.
كما ســـيبحث اجلانبان موضوع آليات ازالة اية 
قيود جمركية او غير جمركية امام انسياب السلع 
الى اسواقهما في اطار اتفاقية منطقة التجارة احلرة 

العربية الكبرى باإلضافة الى اآلليات التي من شأنها 
املساهمة في رفع التبادل التجاري بينهما من خالل 
وضع التصورات الالزمة لتحفيز القطاع اخلاص في 
البلدين على زيادة االســـتثمارات املشتركة وزيادة 

حجم التبادل التجاري.
كما سيتناول البحث ضرورة توفير التسهيالت 
الالزمة إلقامة معرض للصناعات االردنية في دولة 
الكويت بهدف التعريف باملنتجات االردنية بحيث 
يســـمح بتخصيص جزء منه للبيع املباشر لقطاع 
االعمال واملستهلكن بالتنسيق بن وزارتي الصناعة 
والتجارة في كال البلدين واعفاء الســـلع املشاركة 
من جميع الرسوم اجلمركية والرسوم والضرائب 

االخرى ذات األثر املماثل.
ووفق بيانات رسمية اردنية فان قيمة الصادرات 
االردنية الى السوق الكويتية خالل الشهور العشرة 
االولى من عام 2010 بلغت نحو 66 مليون دوالر فيما 
بلغت واردات األردن من الكويت خالل الفترة ذاتها 

114.4 مليون دوالر.
اما فيما يتعلق باالستثمارات الكويتية املستفيدة 
من قانون تشجيع االستثمار في االردن فبلغت حتى 
نهاية العام املاضي 231.6 مليون دوالر في حن بلغ 
اجمالي االستثمارات الكويتية في االردن ما يقارب 

8 مليارات دوالر.

خالل اجتماعهم األربعاء المقبل

»الجودة«: المخصصات ستنعش قطاع البنوك في 2011

سورية تحقق نجاحات اقتصادية في 2010

وزارة العمل اإلماراتية تصدر قرارات جديدة بشأن تحديد 
الرواتب والتوطين وتفرض غرامات على الشركات المخالفة

دمشق ـ كونا: حققت سورية جناحات اقتصادية خالل 
العام املاضي وذلك نتيجة انفتاحها على االقتصاد العاملي 
وتوقيع اتفاقيات وبرتوكوالت تعاون ومذكرات تفاهم مع 

العديد من الدول العربية واألجنبية.
ومتكنت ســــورية من خالل اللجان العليا املشــــتركة 
مع العديد مــــن الدول األجنبية والعربية توقيع كثير من 
االتفاقيات ومذكرات التفاهم وبرتوكوالت التعاون ومنها 
فرنسا وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا وقبرص والسعودية 

وبيالروسيا وتونس واألرجنتن والبرازيل وڤنزويال.
ووقعت سورية وفرنســــا خالل زيارة رئيس الوزراء 
الفرنســــي فرانسوا فيون الى دمشق في فبراير املاضي 11 

اتفاقية ووثيقة ومذكرة تفاهم في مجاالت النقل واملواصفات 
واملقاييس والكهرباء. كما وقعت ســــورية واوكرانيا ست 
اتفاقيات للتعاون ومذكرات تفاهم في مجاالت االستثمار 
واملرافئ والزراعة. ووقعت ســــورية مع قبرص مذكرتي 
تفاهم وثالثة برامج تنفيذية للتعاون في مجاالت الطاقة 
املتجددة وحماية البيئة والنقل البحري والضمان االجتماعي 

واإلعالم.
كما وقعت سورية مع السعودية خالل اجتماعات اللجنة 
الوزارية السورية السعودية املشتركة وملتقى رجال األعمال 

في مطلع مارس املاضي بدمشق خمس اتفاقيات.
ووقعت سورية مع بيالروسيا اتفاقية تعاون في مجال 

تقانــــة االتصاالت واملعلومات ومذكرة تفاهم للتعاون في 
مجاالت التعليم العالي.

كما وقعت سورية مع األرجنتن مذكرة تفاهم في مجال 
النقل داخل املدن بن حكومتي البلدين.

ومع البرازيل وقعت سورية خمس اتفاقيات ومذكرات 
تفاهم لتعزيز التعاون بــــن البلدين في مجاالت الصحة 

والزراعة والتعاون الفني والقضائي.
ووقعت مع ڤنزويال تســــع اتفاقيــــات ومذكرات تفاهم 
وبروتوكوالت تعاون في املجاالت االقتصادية والزراعية 
والســــياحية والعلمية وفي مجال العمل والقوى العاملة 

والضمان االجتماعي.

4 ـ بداية اإلنفاق في اخلطة 
اخلمسية مبشــــاريعها الكبرى 
ومبيزانيــــة ضخمة توازي 37 
مليار دينار، والتي من املفترض 
أن تكون الشركات املدرجة لها 
نصيــــب كبير من حجــــم هذا 
إنشــــاء  إلى  اإلنفاق، باإلضافة 
مجموعة من الشركات املساهمة 

العامة.
5 ـ اســــتمرار الكويــــت في 
حتقيــــق الفوائــــض املالية في 
العامــــة، وحتقيق  امليزانيــــة 
ميزانية 2010 لألشهر الـ 8 األولى 

6 مليارات دينار فائضا.
6ـ  اســــتمرار ارتفاع أسعار 
البترول وتعديها لقيمة 85 دوالرا 
انتعاش  للبرميل، واســــتمرار 
األسواق العاملية وظهور بوادر 
العاملي،  االنتعاش االقتصادي 
واإلعالن عن انتهاء األزمة املالية 
خاصة في الواليات املتحدة قائدة 

االقتصاد العاملي.
7 ـ ارتفاع أرباح الشــــركات 
القيادية  املدرجــــة خصوصــــا 
والتشــــغيلية عن عــــام 2009، 
وتوقع بزيادة هذه األرباح عام 
2011 باألخــــص لقطاع البنوك 

واخلدمات.
8 ـ اســــتمرار االستحواذات 
الكبرى في الســــوق وتوقع أن 
تضفي مثل هذه االستحواذات 
دعمــــًا للســــيولة في الســــوق 
باإلضافة إلى انتعاش التداوالت، 
ودخــــول املــــال األجنبــــي في 

الكويت.

التقرير األسبوعي ملركز  قال 
العام  ان  »اجلودة« لالستشارات 
2010 أسدل الستار على تداوالت 
سوق الكويت لألوراق املالية على 
ارتفــــاع 73.6 نقطة في املؤشــــر 
السعري ليصل إلى 6955 نقطة، 
وارتفاع 4.17 نقطة على املؤشــــر 
الوزني ليصل إلى 484.17 نقطة، 
وارتفعــــت الســــيولة لتصل إلى 
205 ماليــــن دينــــار، ومبعدل 41 
مليون دينار يوميــــا، وارتفعت 
الكمية املتداولة بصورة إيجابية 
لتصل إلى مليار ســــهم ومبعدل 
200 مليون ســــهم يوميا، وعلى 
القطاعات، تســــيد قطاع  صعيد 
إذ بلغت  التــــداول  البنوك حجم 
تداوالته 94 مليــــون دينار، تاله 
قطاع اخلدمات بقيمة 53 مليون 
دينار، ثم قطاع االستثمار بقيمة 

19 مليون دينار.
وحول أداء السوق خالل 2010، 
لفت التقرير إلى ان انهيار قطاع 
االستثمار واستمرار تأثره باألزمة 
وعدم قدرة األجهــــزة احلكومية 
املالية على دعمه بســــبب ضعف 
قانون االستقرار املالي وصعوبة 

تطبيقه وظهور عدة مثالب به.
وأضاف انه مازالت شــــركات 
العفن موجودة في الســــوق ولم 
يتخذ أي قرار جدي حيالها، ولم 
التجــــارة قانون  تطبــــق وزارة 
املادة  الشركات حيالها باألخص 
171 التي تنص على أن أي شركة 
تفقد 70% من رأسمالها فإما تزيد 
رأسمالها وإما التصفية أو حتال إلى 

والرقابة على األداء، باإلضافة إلى 
إنشاء شركة مساهمة عامة إلدارة 

السوق.
2ـ  إدارة جديدة للسوق بقيادة 
حامد السيف، وبفكر إداري حديث، 
وبدايتها كان إنشاء مؤشر جديد 
Trade Index، وسوق ثالث للشركات 

املتعثرة.
3ـ  انتهاء البنوك من فترة جمع 
مخصصات األزمة املالية، وبداية 
حتويل األرباح للمساهمن، وهذا 
يعنــــي أرباحا محملة جيدة لعام 
2011، باإلضافة إلى أخذ البنوك دورا 
رئيسيا في متويل خطة التنمية 

اخلمسية مبشاريعها الكبرى.

الثانية في قيمة تداوالت السوق. 
وقال التقرير ان شــــح السيولة، 
وانخفاض معدالت قيمة التداول 
في السوق عام 2010 جعال السوق 
يسجل معدالت تداول بلغت نسبتها 
القيمة السوقية  0.04% فقط من 
النظرة  للشركات املدرجة. وعن 
التحليلية للعام اجلديد 2011، قال 
التقرير انه ميكن النظر الى العام 

2011 كما يلي:
1 ـ إعادة هيكلة الســــوق من 
خالل تنفيذ قانون هيئة أسواق 
املال وبداية تطبيقه بداية عام 2011 
كما أعلن وزير التجارة، وهذا من 
شــــأنه إضفاء مزيد من الشفافية 

النيابة العامة. وأكد التقرير على ان 
قيادة قطاع اخلدمات للسوق كانت 
في تعامالت زين، والتي شــــكلت 
صورة رئيسية إذ بلغت تداوالتها 
1.4 مليار دينار من حجم السوق 
وما نسبته 15% من إجمالي قيمة 

التداوالت السنوية.
وشهد السوق عام 2010 بروز 
دور قطاع البنوك، بسبب الدعم 
الكبير الذي حصل عليه هذا القطاع 
مــــن الهيئات احلكوميــــة املالية، 
باإلضافة إلــــى االنتهاء من فترة 
تخصيص مخصصات األزمة املالية 
البنوك، مما  والتي فرضها عليه 
جعل هذا القطــــاع يحتل املرتبة 

أكد أن شركات العفن مازالت موجودة بالسوق ولم يتخذ أي قرار جدي حيالها

قرارات جديدة لتنظيم سوق العمل في اإلمارات


