
 41  اقتصاد   االثنين ٢١ فبراير ٢٠١١ 

 ١٨٣ مليون دينار قيمة زيادة
  الرواتب في القطاع النفطي

  
  احمد مغربي

  قال مصدر مطلع لـ «األنباء» ان اللجنة املشــــتركة املنبثقة 
من املجلس األعلى للبترول عقدت اجتماعا أمس ملناقشة زيادة 
رواتب العاملني في القطاع النفطي، وخلص االجتماع إلى تأجيل 
البت في القرار النهائي إلى اجتماع قادم في شهر مارس املقبل 

بعد االنتهاء من فترة األعياد الوطنية.
  وأوضح أن اللجنة املشتركة التي تتكون من اللجنة املالية 
والفنيــــة في املجلس طلبت من مؤسســــة البتــــرول الكويتية 
مزيدا من اإليضاحات واالستفسارات بشأن الزيادة السيما ان 
املؤسسة أعدت مقارنة بني الرواتب بني الكويت والعاملني بدول 
اخلليج دون أن تذكر باألساس أيا من الشركات اخلليجية التي 

قارنت معها.
  وشدد املصدر على أن الزيادة سوف تكلف ميزانية مؤسسة 
البترول ١٨٣ مليــــون دينار للحد األعلــــى للمربوط، مبينا أن 
أعضاء اللجنة ليســــت لديهم أي اعتراضات على مبدأ الزيادة 
وإمنا مجرد استفسارات مبدئية سوف يناقشها ديوان اخلدمة 

املدنية عندما حتال الزيادة اليه.
  وذكر أن مؤسســــة البترول الكويتية ركزت على أن الزيادة 
ستحمي القطاع النفطي احمللي من هروب القيادات النفطية دون 
أن يذكروا ما هي هذه القيادات التي فضلت اخلروج للعمل في أي 
دولة خليجية براتب أعلى خالل السنوات الثالث املاضية، مبينا 
أن اللجنة طلبت كذلك تأثير الزيادة على الوظائف املشابهة في 
الدولة مثل استقطاب الكفاءات املهنية ومقارنة بني عدد الوظائف 

الشاغرة وعدد املتقدمني لهذه الوظائف في املؤسسة. 

 «البالد لالستثمار العقاري» تعّين
  «كاب كورب» مديرًا لصفقة االستحواذ
  على ٤٥٪ في «ريم» و٥١٪ بـ «أجوان»

  
  ذكر بيان صادر عن البورصة ان شركة البالد لالستثمار 
العقاري افادت بأنها عينت شـــركة كاب كورب لالســـتثمار 
مديرا لصفقة االســـتحواذ على ما ال يقل عن ٤٥٪ كحد ادنى 
في شـــركة ادارة االمالك العقارية «رمي» و٥١٪ كحد ادنى في 

شركة اجوان اخلليج العقارية.
  وقالت الشركة في بيانها انها سوف تقوم مبوافاة ادارة 

السوق بأي مستجدات في هذا اخلصوص في حينه. 

 هشام أبوشادي
العوامل    تزامنت مجموعة من 
الســـلبية احملليـــة واالقليمية مع 
بعضها ما دفع سوق الكويت لالوراق 
املالية للهبـــوط احلاد، االمر الذي 
أعاد الى اذهان أوســـاط املتداولني 
بدايات أجواء االزمة العاملية والتي 
اليزال العديد من الشركات يعاني 

من تداعياتها.
  فعلى املستوى احمللي، فقد أدى 
رفض مجلس ادارة زين في اجتماعه 
أول من أمس العروض الثالثة لشراء 
حصة زين في زين السعودية الى 
شعور عام لدى أوساط املستثمرين 
بأن صفقة زينـ  اتصاالت لن تتم، 
االمر الذي دفع الســـوق للتدهور، 
خاصة أسهم الشـــركات املرتبطة 
بسهم زين والتي تراجعت باحلد 
االدنى معروضة دون طلبات. وعلى 
املســـتوى االقليمي، فإن االحداث 
البحرين واليمن  السياســـية في 
وليبيا وايران زادت من الضغوط 
السلبية على السوق الكويتي الذي 
سجل أعلى هبوط له في يوم واحد 
في اطار الهبوط احلاد الذي سجلته 
أسواق االســـهم اخلليجية ايضا. 
ولكن يالحظ ان السوق الكويتي 
عاد ملستويات هبوط قريبة من التي 
وصل لها في بدايات األزمة العاملية 
ع لى االسواق عكس االسواق العاملية 
التي بعدت كثيرا عن املستويات التي 
وصلت لها خالل هذه األزمة، االمر 
الذي يعكس االجراءات االقتصادية 
التي اتخذتها الدول الكبرى النتشال 
اقتصاداتها، فيما ان وصول السوق 
الكويتـــي للمســـتويات احلالية 
تعكس الواقع االقتصادي الكويتي 
التي تبعتها احلكومة  والسياسة 
للخروج من األزمة والتي أظهرت 
الذريع ملعاجلة تداعيات  الفشـــل 
األزمة على الشركات الكويتية، لذلك 
فإن ما يحدث من تدهور متواصل 
للســـوق الكويتي جزء كبير منه 
يعود الى تقاعس احلكومة في دعم 
الشركات كما العديد من الشركات، 
باالضافة الـــى البطء الواضح في 

٣٫٧٣٪ وبلغ اجمالي االسهم املتداولة 
١٧٦٫٣ مليون سهم نفذت من خالل 
٣١٠٠ صفقـــة قيمتها ٥٢٫٣ مليون 
التداول على اسهم  دينار. وجرى 
١٠٩ شـــركات من اصل ٢١٦ شركة 
مدرجة، ارتفعت اســـعار اسهم ٣ 

ســـهم نفذت من خالل ٩٢٣ صفقة 
قيمتها ٢٤٫٣ مليون دينار.

  وجاء قطاع اخلدمات في املركز 
الثاني من حيث القيمة، اذ مت تداول 
٧٠٫٤ مليون سهم نفذت من خالل 
١٠٠١ صفقة قيمتهـــا ٢٠٫٢ مليون 

التنموية. وقد انخفض  املشاريع 
املؤشر العام للبورصة ١٦٥٫٣ نقطة 
ليغلق على ٦٣٩٤٫٢ نقطة بانخفاض 
نسبته ٢٫٥٢٪، كذلك انخفض املؤشر 
الوزنـــي ١٧٫٨ نقطـــة ليغلق على 
٤٤١٫٥٧ نقطة بانخفاض نســـبته 

شركات وتراجعت اسعار اسهم ١٠٠ 
شركة وحافظت اسهم ٦ شركات على 
اسعارها و١٠٧ شركات لم يشملها 

النشاط.
  تصدر قطاع البنوك النشاط من 
حيث القيمة، اذ مت تداول ٣٣٫٥ مليون 

دينار. وعلـــى الرغم من الهبوط 
احلاد للسوق اال انه واكبه ارتفاع 
ملحوظ في السيولة املالية والتي 
تركز ٧٠٪ منها على اسهم خمس 
شركات نتيجة هبوط اسهم هذه 
الشركات ملستويات كبيرة، االمر 
الذي حفز على شـــرائها مما قلل 
من خسائر مؤشري السوق، فقد 
تقلصت خسائر املؤشر السعري من 
١٩٠ الى ١٦٥٫٣ نقطة، كما تقلصت 
خسائر املؤشر الوزني من ٢١ نقطة 
الى ١٧ نقطة، ويتوقع ان يواصل 
السوق هبوطه في تعامالت اليوم، 
لكن بوتيرة اقل، االمر الذي يحفز 
املزيد من السيولة املالية لدخول 
الســـوق والتي يتوقع ان تتركز 
التشغيلية  على اسهم الشركات 
التـــي اعلنت عن توزيـــع ارباح 
لالســـتفادة من هذه االرباح في 
استثمارها مرة اخرى في السوق، 
ورغم ان البورصة سجلت هبوطا 
حادا امس اال انـــه لوحظ غياب 
احملفظـــة الوطنية التي يفترض 
ان تدخل السوق عندما يتعرض 
الزمة حـــادة، اال ان عدم دخولها 
امس يؤكد ان عملها يهدف لتحقيق 
االرباح على ظهور اوساط صغار 
املتداولني وليس العمل على خلق 
التوازن واالستقرار في السوق. 
وقد تكبدت اسهم البنوك خسائر 
الى احلد  كبيرة وصلت بعضها 
االدنى خالل مراحل التداول، اال ان 
عمليات الشراء قللت من خسائر 
معظم اسهم البنوك، فقد تراجع 
الوطني ٣ وحدات  البنك  ســـهم 
ســـعرية ليصل الى دينار و٣٢٠ 
فلســـا، والذي يعد سعرا مغريا 
للشراء، خاصة ان البنك سيعقد 
عموميته في السادس من الشهر 
املقبل، وشهد سهم البنك الدولي 
عمليات شراء ملحوظة ادت الى 
تقليل خســـائره من احلد االدنى 
الى ٣ وحدات سعرية فقط، فيما 
ان سهم «بيتك» سجل انخفاضا 
محدودا في سعره بفعل عمليات 

الشراء التي شهدها. 

 ٤٠ مليار يوان صيني 
لتشييد مدينة 

سياحية عالمية
  

  شانغهاي ـ أ.ش.أ: قررت 
حكومـــة مدينة شـــانغهاي 
االســـراع في بنـــاء «مدينة 
سياحية عاملية مشهورة»، 
والتخطيط الســـتثمار ٤٠ 
مليار يوان صيني لتشييد 
١٣ مشروعا خالل فترة تنفيذ 
«اخلطة اخلمســـية الثانية 
عشرة» مبا في ذلك مشروع 
حديقة ديزني املزمع اقامته 

في حي بودونغ.
  صرح بذلك رئيس جلنة 
احلزب الشـــيوعي الصيني 
في بلدية شـــانغهاي يوي 
تشنغ شنغ قائال ان الهدف 
من بناء مدينة ديزني الند هو 
جذب ٢٤٠ مليونا من السياح 
احملليني لزيارة شـــانغهاي 
بحلول عام ٢٠١٥، ما يتطلب 
زيادة سنوية بنسبة ٢٫٣٪ 
كما تتطلع املدينة الى اجتذاب 
١٠ ماليني من السياح األجانب 
ما ميثل قفزة سنوية بنسبة 

.٪٤٫٦

 البورصة تهوي تأثرًا باألحداث السياسية
  واالنطباعات حول عدم إتمام صفقة «زين»

 (محمد ماهر)  تدهور حاد ملؤشري السوق

 المؤشر ١٦٥٫٣ نقطة وتداول 
١٧٦٫٣ مليون سهم قيمتها 

٥٢٫٣ مليون دينار 

 انخفاض 

 «اتصاالت» مرتاحة لتطورات
  الفحص النافي للجهالة لصفقة «زين»

  
  قال نائب الرئيس لالتصال املؤسسي في اتصاالت أحمد 
ــركة اتصاالت اإلماراتية مرتاحة بشأن التقدم  بن علي ان ش
ــة الذي جتريه عن  ــه في الفحص النافي للجهال الذي حققت
صفقة االستحواذ على حصة ٤٦٪ من شركة زين الكويتية. 
ــاء من هذا الفحص  ــاف بأنه من املرجح أن يتم االنته واض
ــار الى انه باالنتهاء من  ــهر فبراير اجلاري. وأش بنهاية ش
ــتقوم الشركة في املرحلة التالية  الفحص النافي للجهالة، س
ــة النتائج املنبثقة عن الفحص مع البائع (في إشارة  مبناقش
ــركة زين) قبل عرضها على مجلس ادارة اتصاالت،  الى ش

بحسب ما نقلته نشرة داو جونز. 

 ارتفاع أرباح البنك األهلي المتحد
  إلى ٢٦٥٫٥ مليون دوالر بنهاية ٢٠١٠

  
  أعلن البورصة أن مجلس إدارة البنك األهلي املتحد البحريني 
اعتمد البيانات املالية السنوية للسنة املالية املنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ 
ــث ارتفعت أرباح البنك إلى ٢٦٥٫٥ مليون دوالر بنهاية عام  ، حي
٢٠١٠، بنسبة وقدرها ٣٢٪ عما مت حتقيقه خالل نفس الفترة من 
العام٢٠٠٩. فيما بلغ إجمالي املوجودات ٧٫٤ ماليني دينار مقابل 
ــغ إجمالي اإليرادات من  ــنة ٢٠٠٩. وبل ٦٫٦ ماليني دينار في س
ــالت مع األطراف ذات الصلة ٢٫٢٥ مليون دينار، فيما بلغ  التعام
إجمالي املصروفات من التعامالت مع األطراف ذات الصلة ٢٤٫٣ 
ــركة بتوزيع أرباح  مليون دينار.هذا و أوصى مجلس إدارة الش

نقدية  ١٠٪من القيمة االسمية للسهم . 

 اندماجات البورصات العالمية تنتاب أسواق اإلمارات
 دبيـ  رويترز: قد حتمل موجة اندماجات عمالقة 
بني بورصات األســـهم الرئيسية في العالم صناع 
السياسات في اإلمارات العربية املتحدة على املضي 
قدما في دمج أسواق اإلمارات والتي تشهد تراجعا 

في أحجام التداول منذ األزمة املالية العاملية.
  وتتنافس بورصـــات اإلمارات فيما بينها على 
جذب السيولة من املستثمرين األجانب الذين لم 

يعودوا بعد بأعداد كبيرة منذ األزمة.
  ومن شـــأن اندمـــاج محتمل بـــني البورصتني 
الرئيســـيتني أن يعـــزز أحجام التـــداول وينهي 
أوجه القصور التي تشـــوب التداول في أســـواق 

اإلمارات.
  ويدور حديث عن اندماج محتمل بني سوق دبي 
املالي وســـوق أبوظبي لألوراق املالية منذ العام 
املاضي. لكن اعتبارات سياسية محلية كانت تقف 

دائما في وجه أي حتالف.
  وقال مستثمر مقيم في أبوظبي طلب عدم نشر 
اسمه نظرا حلساسية املوضوع «على املسؤولني 
أن يجتازوا حالة اخلمود التي تشـــوب االندماج. 
إنها مسألة أن يفقد أحد السيطرة وأن يكسب أحد 

السيطرة وهي مسألة سياسية جدا».
  وتعتـــزم البورصة األملانية االســـتحواذ على 

بورصة «نيويورك يورونكست» وتظهر محادثات 
بشأن سلسلة من صفقات البورصات األخرى كيف 
يجبر احتدام املنافسة تلك الشركات على معاجلة 
عقبات سياســـية وتنظيمية عرقلت االندماجات 

من قبل.
  وقال مدير صندوق الشـــرق األوسط وشمال 
افريقيا لدى «املاســـة كابيتال» في دبي والبالغة 
قيمته ١٤٠ مليون دوالر، أكبر نقوي «ان اندماجات 
البورصات العاملية هـــي عالمة عصر جديد على 
البورصات اإلقليمية في اإلمارات أن تأخذ ذلك في 

احلسبان ألن العالم يتحرك لألمام».
  ويتبع سوق دبي املالي إمارة دبي بينما تخضع 
سوق أبوظبي لألوراق املالية إلدارة أبوظبي اإلمارة 
الغنية بالنفط وعاصمة دولة اإلمارات. وال توجد 

إدراجات مشتركة في أي من البورصتني.
  ويتعني حاليا على املســـتثمرين فتح حسابي 
إيداع للتداول في كال السوقني مما يرفع التكاليف 

ويتسبب في تأخر تنفيذ املعامالت.
  وتراجعت قيمة التداول في ســـوق دبي املالي 
٦٠٪ فـــي ٢٠١٠ لتنحدر إلى أدنى مســـتوياتها في 
ستة أعوام في حني عانت أبوظبي جراء إلغاء إدراج 

شركات مثل «آبار لالستثمار». 

 التمييز ضد المرأة 
ثغرة كبيرة في بناء 

االقتصاد العربي
  

  القاهرةـ  د.ب.أ: كشـــفت 
دراسة اقتصادية اجتماعية 
مصرية حديثة عن خلل كبير 
في بنـــاء االقتصاد العربي 
واالقتصادي املصري بشكل 
خاص بســـبب التمييز ضد 
املـــرأة. وفي حـــني تركزت 
الدراسة على احلالة املصرية 
فإنها استعرضت األوضاع 
في الدول العربية على سبيل 

املقارنة.
  وقالت الدراسة ان التمييز 
ضد املرأة يكلف مصر ما يزيد 
علـــى ٧٠ مليار جنيه أي ما 
يعادل ١١٫٦ مليار دوالر سنويا 
علـــى األقـــل كنتيجة فقط 
النخفاض نسب ومستوى 
النســـاء وانخفاض  تعليم 
مساهماتهن في قوة العمل.

  حتمل الدراسة، الصادرة 
عن مركز «األهرام للدراسات 
السياسية واإلستراتيجية» 
في القاهرة، عنوان «التكلفة 
االقتصاديـــة واالجتماعية 
للتمييز ضد املرأة في التعليم 

وسوق العمل». 


