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االقتصادية

محمود فاروق
شدد رئيس مجلس إدارة شركة املجموعة املالية 
هيرم����س � ايف����ا خالد الصالح عل����ى ان اإلجراءات 
التحوطية التي فرضها بنك الكويت املركزي مؤخرا 
على البنوك قد انعكست بااليجاب على جميع البنوك 
س����واء كانت تقليدية أو التي تعمل وفق الشريعة 
اإلسالمية، مبينا انها ستساهم في احلد من تداعيات 
االزمة املالية عليها بل ستس����اعدها على النهوض 
لتعود الى ما كانت عليه في السابق، اما عن تطبيق 
معايير »بازل 2« على البنوك االس����المية فقال انه 
سيكون له اثر بالغ في تقليل املخاطر املالية عليها 

وعلى املنتجات املالية.
وتوقع الصالح في تصريح خاص ل� »األنباء« ان 
يقود قط����اع البنوك البورصة خالل الفترة املقبلة، 

نظ����را لكونه صمام االمان للتداوالت اليومية في البورصة، والرباحه 
وتوزيعات����ه اجليدة التي اثبتت متانة البن����وك املالية على الرغم من 

االزمة التي عصفت بجميع املؤسسات املالية.
أما عن توقعاته ألرباح الشركات في النصف الثاني فتوقع الصالح ان 

تشهد تغييرا عما أعلنت عنه شركات االستثمار في 
النصف األول من العام املاضي، نظرا الستقرار األوضاع 
السياس����ية التي انعكس����ت باإليجاب على الوضع 

االقتصادي ومن ثم التداوالت في البورصة.
وحول الوسائل الضرورية جلذب االستثمارات 
االجنبية قال الصالح ان خفض الضريبة على املستثمر 
االجنبي هي اخلطوة االولى التي يجب النظر اليها 
ومن ثم زيادة حجم مشاريع البنية التحتية فضال 
ع����ن تطبيق القوانني االقتصادي����ة املعطلة، ومنها 
تطبيق مش����اريع ال� B.O.T، باإلضافة إلى ضرورة 
تعاون السلطتني التنفيذية والتشريعية بشكل اكبر 
مما هو عليه االن سعيا لتشريع املزيد من القوانني 
االقتصادية التي تس����اعد البالد على النمو ودوران 
عجلة التنمية االقتصادي����ة. وقدم الصالح وصفة 
عالجية للوضع االقتص����ادي متمثلة في النظر إلى التجارب الناجحة 
التي حققتها األسواق املالية العاملية ملواجهة األزمات واالستفادة منها 
في أسواقنا احمللية، السيما ان األسواق العاملية أزمتها وصلت إلى القاع 

وهو ما انعكس ايجابيا على السوق احمللي في الفترة االخيرة.

عاطف رمضان
علمت »األنباء« ان جلنة دراس����ة تنظيم 
وتطوير الس����وق العقاري التي اصدر وزير 
التجارة والصناعة احمد الهارون قرارا وزاريا 
بتشكيلها عقدت اول اجتماع لها الثالثاء املاضي 

»قبل صدور القرار الوزاري«.
واضافت املصادر ان هذه اللجنة تضم ممثلني 
عن »بنك الكويت الدولي، وزارة العدل � ادارتي 
»التسجيل العقاري« و»اخلبراء«، وادارة العقار 
املقاصة  التجارة والصناعة، وشركة  بوزارة 
العقارية«. واش����ارت املص����ادر الى ان وزير 
التج����ارة والصناعة احمد الهارون حضر هذا 
االجتماع »ووضع النقاط على احلروف«، حيث 

مت رسم خطة عمل اللجنة كالنظر الى القرارات 
الوزارية املتعلقة بالسوق العقاري. واشارت 
املصادر الى ان اللجنة ستنعقد بشكل دوري 
اسبوعيا »كل اثنني« وان الوزير نظرا ألعباء 
الوزارة سيكون حضوره في االجتماع »حسب 
ما تقتضيه احلاجة«. علما ان اللجنة يرأسها 
وزير التجارة والصناعة. وأوضحت املصادر 
ان اللجنة مهمتها دراسة تنظيم سوق العقار 

على ان تنتهي من اعمالها خالل 3 شهور.
وتختص اللجنة بدراس����ة التأثيرات التي 
يتعرض لها سوق العقار من امور ضارة واقتراح 
احللول ملعاجلتها من خالل الرصد والتحليل 
ووضع النظم واالجراءات التي تكفل حتقيق كل 

ما فيه دعم للقطاع العقاري ومن خالل دراسة 
تطوير النظم واللوائح لتلبية متطلبات سوق 
العقار لتالفي العشوائية وحتقيق الشفافية، 
ومبا يحقق التكافؤ بني البائع واملشتري دون 

غنب أو حيف.
م����ن جهة أخرى، علمت »األنباء« ان وزير 
التجارة والصناعة احمد الهارون اصدر قرارا 
وزاريا بإس����ناد »وكالة الوزارة« الى الوكيل 
املساعد لشؤون التجارة اخلارجية عبدالعزيز 
اخلالدي من 26 يوليو اجلاري حتى 27 اغسطس 
املقبل وذلك خالل فترة اج����ازة وكيل وزارة 
التجارة والصناعة رش����يد الطبطبائي خالل 

هذه الفترة.

هشام أبوشادي
يتوقع أن يعتم���د البنك املركزي 
التمويل   امليزاني���ة املجمعة لبي���ت 
الكويتي الي���وم االحد والتي كان من 
املتوقع اعتمادها نهاية االسبوع املاضي. 
وذك����رت مصادر ل� »األنباء« ان بيت 
التمويل الكويتي ارسل امليزانية محملة 
بارباح تت����راوح بني 79 و80 مليون 
دينار، مشيرة الى ان هذه االرباح قد 
تنخفض بنسبة محدودة في حال ما 
طالب البنك املركزي بأخذ مخصصات، 
الفتة الى ان هناك توقعات بأال يتم أخذ 

مخصصات، خاصة ان محافظ البنك 
املركزي قد اشاد في وقت سابق وقال ان 
اوضاع البنوك في الربع الثاني افضل 
من الرب����ع األول وكان بيت التمويل 
الكويتي قد حق����ق ارباحا في الربع 
األول قدره����ا 39.2 مليون دينار ما 

يعادل 17 فلسا للسهم.
ومن جهة أخرى، اشارت املصادر 
الى ان احملكمة ستنظر غدا االثنني في 
القضية اخلاصة بقانوني 8 و9 والتي 
صدر بها احكام س���ابقة لصالح بيت 

التمويل الكويتي.

»المركزي« يحدد المستشارين الخارجيين للبنوك 
األسبوع الجاري إلجراء اختبارات الضغط المالي

راشد الهاجري

عمر راشد
توقعت مصادر مصرفية مطلعة ل�»األنباء« 
ان يعل����ن بنك الكويت املركزي عن الش����ركة 
االستش����ارية اخلارجية التي ستتولى اجراء 
اختبارات الضغط املالي للبنوك احمللية خالل 
املرحلة املقبلة وذلك على ضوء نتائج اجتماع 
محاف����ظ املركزي مع القي����ادات املصرفية في 

البنوك احمللية خالل االسبوع املاضي.
وبينت املص����ادر ان »املركزي« باختياره 
للمستشارين اخلارجيني قد حسم بذلك التكهنات 

وحالة الترقب التي سادت االوساط املصرفية 
خالل األيام املاضية والتي تباينت رؤاها حول 
ما اذا كان االفضل اختيار املستشار اخلارجي من 

قبل »املركزي« او من قبل البنوك احمللية.
ولفتت الى ان اختيار »املركزي« للمستشارين 
اخلارجيني سيكون له اثر واضح في التسريع 
باختبارات الضغط على أسس مهنية وكذلك 
يعطي فرصة امام ادارات املخاطر في البنوك 
احمللية لزيادة كفاءة العاملني لديها وحتسني 

املؤشرات املستخدمة في االختبارات.

وفيما يتعلق بتطور ملف ش����ركتي سعد 
والقصيبي، اشارت املصادر الى ان اجتماعات 
متت األيام املاضية بني جلنة الدائنني واستشاري 
مجموعتي سعد والقصيبي املالية للوقوف على 
تطورات ملف املديونيات املس����تحقة للبنوك 
احمللية، مستبعدة خيار اعادة اجلدولة لتلك 

القروض.
وقالت ان اخذ »مخصص« هو االقرب رغم 
ان هذا األمر قد يؤثر بشدة على النتائج املالية 

في النصف االول.

عاطف رمضان
كشف مدير ادارة الرقابة التجارية 
في وزارة التجارة والصناعة راشد 
الهاجري ل� »األنباء« عن قيام احد 
الفنادق بإقامة معرض عقاري من 
دون احلصول على ترخيص من قبل 
الوزارة مما جعل »التجارة« تقوم 
بإيقاف املعرض »فورا« من خالل 

اتخاذ االجراءات القانونية الالزمة. 
واضاف الهاجري انه اجرى اتصاال 
نهاية االسبوع املاضي مع مدير ادارة 
العالقات احلكومية بالفندق ووجه 
له رسالة بإيقاف انشطة املعرض 
او »تسكير« القاعة، مشيرا الى ان 
الفندق اس����تجاب للوزارة وتعهد 
بأال تقام اي معارض في الفندق من 

دون ترخيص من الوزارة. ولفت 
الهاجري الى ان اي فندق او صالة 
افراح يقام فيه����ا معرض البد ان 
يتم احلص����ول على ترخيص من 
قبل وزارة التجارة والصناعة واال 
ستكون هناك مس����اءلة قانونية، 
محذرا ايضا من االعالن عن املعارض 

»غير املرخصة«.

الصالح لـ »األنباء«: البنوك ستقود السوق لالرتفاع

لجنة دراسة تنظيم السوق العقاري عقدت أول اجتماع
و الخالدي وكيال لـ »التجارة« خالل إجازة الطبطبائي

 توقعات باعتماد »المركزي« ميزانية »بيتك«
اليوم بأرباح تقدر بـ 79 مليون دينار

الهاجري: »التجارة« أوقفت معرضًا عقاريًا

بفضل أرباح النصف األول وإجراءات »المركزي« الرقابية

برئاسة الهارون وبحضور بنك الكويت الدولي و»العدل« والمقاصة العقارية

المحكمة تنظر غدًا في قضية قانوني 8 و9 المرفوعة من »بيتك«

أقيم بأحد الفنادق دون الحصول على ترخيص

 خالد الصالح


