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أعلنت الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة بأنها حصلت على 
موافقة بنك الكويت املركزي على بياناتها املالية املرحلية للفترة 
املنتهية في 30 يونيو 2009 حيث جاءت نتائج اعمال الش���ركة 

لتحقق 481.8 الف دينار ما يعادل 10.43 فلوس للسهم.
وقد حققت الشركة ربح بلغ 538.5 الف دينار ما يعادل 11.66 

فلسا للسهم للفترة املقارنة من العام املاضي.

481.8 ألف دينار أرباح »صيرفة«  بالنصف األول

أكد أن القطاع الخاص يحتاج إلى »المحفزات الحكومية« بطرح مشاريع تنموية

الجوعان لـ »األنباء«: مخصصات البنوك والشركات 
ستنعكس إيجابا على ميزانيات النصف الثاني

الحكومـة  مطالبـة بتخصيص بعض مشـاريع القطـاع  النفطي 

نحتـاج إلـى إعـادة صياغـة شـاملة للتشـريعات االقتصاديـة 
ووضــع إسـتراتيـجيـة مجدولــة وتصــور واضــح لتطـبيقهـا

كما أشارت »األنباء« في عددها الصادر بتاريخ 27 يوليو الماضي

اتحاد المصارف: »المركزي« يقردوام البنوك فترة واحدة عقب عطلة عيد الفطر 
ق����ال احتاد مصارف الكويت ان بنك الكوي����ت املركزي وافق على النظام اجلديد 
بخصوص س����اعات عمل الفترة الواحدة لدى البنوك وافرعها وذلك بناء على رغبة 
البن����وك في تغيير س����اعات العمل لديها. واوضح االحتاد، ف����ي بيان صحافي، انه 
س����يتم العمل بهذا النظام اجلديد عقب عطلة عي����د الفطر املبارك واعتبارا من يوم 
االحد املوافق 27 سبتمبر 2009، واضاف ان النظام اجلديد يهدف الى احملافظة على 
الكوادر الوطني����ة العاملة في القطاع املصرفي ويراعي ظروفهم االجتماعية اضافة 
الى مراعاة تقدمي خدمات أفضل جلمهور املتعاملني مع املصارف من خالل فتح بعض 
الفروع باملناطق التجارية والش����ويخ الصناعية والتي ستستمر في العمل بنظام 
الفترت����ني املعمول به حاليا. وحدد تعميم البنك املركزي س����اعات العمل في املراكز 
الرئيس����ية للبنوك الكويتية من 8.30 صباحا الى 1.30 بعد الظهر واالفرع من 8.30 
صباح����ا الى 3.30 بعد الظهر واملناطق التجارية ومنطقة الش����ويخ الصناعية على 
فترتني من التاسعة صباحا الى الواحدة بعد الظهر ومن اخلامسة مساء الى الثامنة 

مساء بسبب طبيعتها اخلاصة.

فهد اجلوعان

محمود فاروق
أكد رئيس مجلس إدارة شركة 
الكوي����ت للمش����اريع الصناعية 
فه����د اجلوعان ان القطاع اخلاص 
ميكن ان يكون جزءا من حل األزمة 
االقتصادية بشرط ان يحصل على 
فرص استثمارية جيدة ليستطيع 
من خاللها خلق تنمية وفرص عمل 
للمواطنني بالتعاون مع احلكومة 
التي يج����ب ان تقوم بدور احملفز 
الرئيسي للقطاع اخلاص عن طريق 
طرح املشاريع التنموية لينعكس 
ذلك على معدل اإلنفاق احلكومي 
بالزيادة وبالتالي حتل األزمة وإن 

كان احلل بشكل جزئي.
وشدد اجلوعان على أنه على 
احلكومة ان تنظر للحل مبنظور 
الفرصة للقطاع  ش����امل وتعطي 
اخلاص لكي يشارك بصورة فعالة، 
ودعا شركات االستثمار الى ان تقف 
وتبدي رأيها الى جانب احلكومة 
وان تشارك كذلك في بعض األمور 
وأال تبالغ ف����ي بعض التصرفات 
االستثمارية غير املتعارف عليها. 
وأضاف اجلوعان ان الكويت مازالت 
متر مبرحلة حساسة تستدعي العمل 
على تكريس التنمية فمثال البنية 
الصناعية املوجودة واالقتصادية 
كانت نتاج تخطيط الس����تينيات 
والسبعينيات ونحن اآلن في األلفية 
الثاني����ة يجب ان نخطط من اآلن 
لبناء م����دن صناعية واقتصادية 
وبني حتتية للكويت حتى تنعكس 
باإليجاب على عوائد البالد املالية 
ولتطبيق الرغبة األميرية السامية 
في حتويل الكويت الى مركز مالي 

واقتصادي اقليمي.
وقال اجلوعان ان البالد حتتاج 
إلى إعادة صياغة وإجراء تعديالت 
على التشريعات االقتصادية مثل 
قوانني الضريبة سواء كانت على 

وبالتالي إذا كان لديه قرار تسييل 
استثماراته فسيطبق ذلك على 
جمي����ع محافظ����ه، وليس على 
محفظته في الس����وق الكويتي 
فقط، وهو ال ينظر إلى إن كان 
السهم جيدا أم ال، بل ينظر إلى 

السوق نفسه.

قطاع الصناعة

ومن جانب آخر قال اجلوعان 
عن قطاع الصناعة في الكويت 
ان����ه قطاع حس����اس ومهم في 
الوقت، ولدينا صناعات  نفس 
أثبت����ت وجودها وأصبحت لها 
مكانة مميزة اليوم، بعدما كانت 
مجرد أفكار بسيطة طبقت في 
بداية السبعينيات، واألهم من 
ذلك يجب ان تبادر احلكومة إلى 
تخصيص بعض مشاريع القطاع 
النفطي، كونه أكبر وأهم قطاع 
يجذب اهتمام املستثمرين، مبينا 
الكثير من الصناعات  أن هناك 
املطلوبة كداعم لصناعة النفط، 
التحويلية،  تسمى بالصناعات 
لذل����ك الب����د أن يك����ون له����ذا 
القط����اع اهتمام أكبر من جانب 

احلكومة.
وأرجع اجلوعان سبب هجرة 
الش����ركات الكويتية الى خارج 
البالد لعدم دعم املس����تثمرين 
في القطاع اخلاص، مشيرا إلى 
وجود ف����رص صناعية كبيرة 
لالستثمار في املجاالت النفطية 
والبتروكيماوية وان هناك أمثلة 
ناجحة مثل شركة ايكويت وشركة 
الصناعات البتروكيماوية، مبينا 
أن القطاع االستثماري الصناعي 
ال ينقصه رأس املال بل تنقصه 

اخلبرة والتكنولوجيا.

الشركات او الضريبة على الدخل 
باالضافة الى وضع إستراتيجية 
وتص����ور واضح لدى كل اجلهات 
املعني����ة ف����ي احلكوم����ة عما هو 
ف����ي حتويل  التص����ور املطلوب 
الكويت الى مركز مالي واقتصادي 
وكيف منيز أنفسنا من بقية دول 
املنطقة واألفضل للحكومة ان تتبنى 
سياسة التخصيص وإشراك القطاع 
اخلاص في تنفيذ مشاريع الدولة مع 
تخفيف البيروقراطية الستقطاب 

االستثمارات األجنبية.
الكويت  وحول أوضاع سوق 
ل����أوراق املالية ذكر اجلوعان ان 
البنوك  التي أخذتها  املخصصات 
النصف األول من  والشركات في 
العام احلالي ستنعكس باإليجاب 
على النصف الثاني من حيث النمو 
في األرباح، وأوضح ال فائدة من 
دعم الشركات الورقية ومساواتها 

بالشركات التشغيلية األخرى.
مشيرا إلى ان البورصة جزء من 
األسواق العاملية، وأي حترك سواء 
أكان سلبيا أم إيجابيا ستنعكس 
نتيجته على السوق الكويتي، ألن 
املستثمر األجنبي ينظر إلى السوق 
الكويتي كأحد األسواق الناشئة، 

أشاد بتعاون البنوك ومحافظ »المركزي« وشدد على أن القرار سيدعم العمالة الوطنية

عاشور لـ »األنباء«:  توحيد نظام العمل في البنوك إنجاز تاريخي
أسامة أبو السعود

هنأ رئيس النقابة العامة للعاملني في 
البن����وك منصور عاش����ور جميع العاملني 
بالقط����اع املصرفي على صدور قرار البنك 
املرك����زي امس باملوافقة على توحيد نظام 
العمل في البنوك لفترة واحدة بدءا من 27 
س����بتمبر املقبل »أي بعد عطلة عيد الفطر 
املبارك« واصف����ا أياه بأنه »قرار تاريخي« 
واجناز يحس����ب للنقاب����ة العامة للبنوك 
والتي حتركت الق����راره منذ فترة طويلة. 

واشاد عاشور في تصريح ل� »األنباء« من 
خارج البالد امس بتعاون البنوك ومحافظ 
البنك املركزي وتفهمهم لهذا املطلب احليوي 
للموظف����ني والذي س����يؤدي بالتأكيد الى 
االس����تقرار الوظيفي واحلد من التس����رب 
الوظيف����ي وحتديدا من اجلانب النس����ائي 
وسيكون عامل استقرار اجتماعي ملوظفي 
البنوك وسيساعد على جذب املواطنني للعمل 
في القطاع اخلاص وحتديدا قطاع البنوك النه 

سيحد من االستغالل السابق الذي كان يتم 
بحق املوظفني والتجاوز على قانون العمل 
وعلى القرارات املنظمة في هذا الشأن. وردا 
على سؤال عما اذا ما كان القرار سيؤثر على 
حجم التعامالت البنكية قال عاشور »ال بالطبع 
هذا القرار لن يؤثر في حجم التعامالت او هذا 
لن يحد من عدد العمليات البنكية او حجم 
التعامالت لوج���ود قنوات االتصال االخرى 

كاخلدمة الهاتفية واالنترنت.

40 سهمًا تكبدت خسائر متوسطها 15.08% ونسبة األسهم الخاسرة بلغت %77

»الجمان«: 5 أسهم إسالمية حققت مكاسب
بلغ متوسطها 10.2% خالل شهر يوليو الماضي

قال تقرير مركز اجلمان لالستشارات االقتصادية 
في حتليل اداء االسهم االسالمية خالل شهر يوليو 
املاضي ان شريحة كبيرة من املتداولني في سوق 
الكويت لالوراق املالية تهتم باالسهم االسالمية، 
ولعله من املناس���ب حتليل ادائها دوريا لتحديد 
متغيراته���ا وادائها، حيث حقق مؤش���ر جلوبل 
االس���المي خس���ائر 3.47% باملقارنة مع خسارة 
اقل ملؤشر جلوبل العام والتي بلغت 2.92% خالل 
شهر يوليو 2009، وجتدر االشارة الى ان االسهم 
االسالمية ال تشمل االسهم املتوافقة مع الشريعة 
االسالمية وفقا لبعض الفتاوى املتداولة. وحققت 
5 اسهم اسالمية مكاس���ب بلغ متوسطها %10.2 
بنسبة 10% من عدد االسهم االسالمية، بينما تكبد 
40 سهما اسالميا خسائر متوسطها 15.08%، وقد 
بلغت نسبة االسهم اخلاسرة 77% اما االسهم التي 
لم تتغير اسعارها فبلغ عددها 7 اسهم بنسبة %13 

من اجمالي االس���هم االسالمية، وذلك خالل شهر 
يوليو 2009. اما اكثر االس���هم االسالمية حتقيقا 
للمكاسب، فتصدر القائمة »اصول« مبعدل %28.1، 
تاله »صفوان« مبعدل 12.4%، ثم »ياكو« مبعدل 
5.8%، اما اقل االسهم االسالمية حتقيقا للمكاسب 
ف���كان »اركان« مبعدل 1.3%، تاله »بيتك« مبعدل 

3.3% وذلك خالل شهر يوليو 2009.
ومن اكثر االس���هم االسالمية تكبدا للخسائر 
خالل شهر يوليو 2009 »استهالكية« و»االمناء« 
و»اعيان« بخسائر بلغت 29.5% و20.8% و%17.9 
على التوالي، اما اقل االسهم تكبدا للخسائر فكانت 
»مش���اعر« و»اخلليجي« و»االفكو« مبعدل %1.7 

و1.8% و3.8% على التوالي. 
وجتدر االشارة الى انه مت اخذ حقوق االسهم 
خالل الفترة باالعتبار عند حساب معدل ارتفاعها 

او انخفاضها.

منصور عاشور


