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االقتصادية

يواجه معوقات نيابية لتمريره واالمتناع عن تمويل الشركات عمق األزمة

»قانون االستقرار« لم يحم البنوك
من خفض تصنيفاتها االئتمانية 

عمر راشد
أشارت مصادر استثمارية 
الى ان قانون تعزيز االستقرار 
املالي يواج����ه اختبارا صعبا 
لتمريره من مجلس األمة في دور 
االنعقاد الثاني للمجلس الذي 
يب����دأ اكتوبر املقبل وذلك بعد 
توجيه االنتقادات الى القانون 
ل����م يتقدم لالس����تفادة  الذي 
منه حتى اآلن ش����ركة واحدة، 
مس����تدركة ان الشركات بدأت 
في توفيق اوضاعها بعيدا عن 

القانون.
واوضح����ت املص����ادر ل����� 
»األنباء« أن من بني املعوقات 
التعديالت التي قدمها عدد من 
النواب على القانون والتي من 
املتوقع ان تالقي رفضا واضحا 

من قبل احلكومة وهو ما يعني 
مراوحة القان����ون ملكانه دون 

تغيير.
وأش����ارت ال����ى ان خفض 
»مودي����ز« لتصني����ف البنوك 
احمللية يعود ف����ي جزء كبير 
الى امتناع البنوك عن اقراض 
الشركات االستثمارية والتي 
اوجدت تخمة في سيولة البنوك 
بشكل كبير، فرفض الب����نوك 
الش�����ركات اوج�����د  اقراض 
فراغا في اق�����راض الشركات 
االس����ت�����ثمارية وأف�����قدها 
القدرة على مواجهة التزاماتها، 
االم����ر الذي جعلها عاجزة عن 
سداد ما عليها من التزامات وأدى 
الى خفض التصنيف االئتماني 

للبنوك احمللية.

وتوقعت املصادر استمرار 
البنوك في اخ����ذ مخصصات 
في الربع الثالث وذلك ملواجهة 
الديون املتعثرة لديها والتي قد 
يتجه بعض منها الى الشطب 

خالل املرحلة املقبلة.
ولفت����ت ال����ى ان قان����ون 
االستقرار املالي ورغم انه وجد 
حلماية النظام املصرفي وبشكل 
واضح اال انه لم يستطع منع 
تخفيض تصنيفها ورأت املصادر 
انه من الصع����ب إعادة النظر 
ما لم تتحس����ن اوضاع البيئة 
املرتبطة بتطوير  االقتصادية 
اوضاع السياسة املالية، مضيفة 
ان هذا احلل سيخلق اوضاعا 
تشغيلية لدى البنوك متكنها 

من جتاوز ازمتها الراهنة.
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ارتفع س����عر برميل النفط اخلام الكويتي مبقدار 78 
سنتا ليستقر عند مستوى 66.25 دوالرا في تعامالت امس 
االول الثالثاء مقارنة بتعامالت االثنني املاضي والذي بلغ 
فيه 65.47 دوالرا للبرميل الواحد. ويعتبر السعر احلالي 
لبرميل النفط اخلام الكويتي اقل من املستوى املستهدف 
من قبل دول أوپيك لكنه في وضع جيد مقارنة باملستوى 
املتدني الذي وصل اليه في بداية العام احلالي عندما بلغ 

نحو 32 دوالرا للبرميل نزوال من مستوى 136 دوالرا الذي 
بلغه في يوليو 2008. وتش����هد اسعار النفط العاملية في 
الفترة األخيرة حالة من التذبذب بس����بب تأثرها بشكل 
كبير باألنباء االيجابية او السلبية حول انتعاش او ركود 
االقتصاد العاملي وحركة اسواق املال في البورصات العاملية. 
وكانت أوپيك اتفقت على خفض االمدادات باجمالي 4.2 

ماليني برميل يوميا منذ سبتمبر املاضي.

النفط الكويتي يرتفع 78 سنتًا ليستقر عند 66.25 دوالرًا

جدة � كون����ا: بح����ث وزراء املال واالقتص����اد في دول 
مجلس التعاون لدول اخلليج العربية خالل اجتماع جلنة 
التعاون املالي واالقتصادي الذي اختتم أمس األول س����بل 
ازالة الصعوبات العالقة أمام االحتاد اجلمركي وانشاء بنك 
استثماري. وأوضح امني عام دول مجلس التعاون عبدالرحمن 

العطية في تصريح صحافي في ختام االجتماع ان الوزراء 
ناقشوا كذلك االستثمار في مجالي التعليم والصحة واجناز 
املش����اريع الضرورية التي من بينها مشروع سكة احلديد 

والربط الكهربائي. 
وأكد ان مشروع س����كة احلديد دخل مرحلة التصاميم 

الهندسية وإنشاء هيئة خليجية للسكة احلديدية بعد انتهاء 
مرحلة الدراسة، مشيرا الى ان مشروع الربط الكهربائي بني 
قطر والبحرين والسعودية والكويت سيتم تدشينه على 
هامش اجتماعات املجلس األعلى لدول مجلس التعاون التي 

ستعقد في الكويت في ديسمبر املقبل.

العطية: » التعاون« تدرس إنشاء بنك استثماري وإزالة المعوقات الجمركية

»الخليج« يدعم برنامج إعادة الهيكلة
ويعزز خطوات توطين وإحالل الوظائف

ق���ام بنك اخلليج، بالتعاون مع برنامج إعادة 
هيكلة القوى العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة، 
بتكثيف اجلهود الرامية إلى مساعدة الكويتيني 
املتأثرين باألوضاع التي ش���هدتها بعض شرائح 

القطاع اخلاص، وذلك بتعيينهم لدى البنك.
ونظرا إلى ما شهدته الساحة االقتصادية مؤخرا، 
اضطر عدد من مؤسسات القطاع اخلاص إلى خفض 

التكاليف من خالل تقليص حجم العمالة.
واس���تجابة له���ذا الوضع، ق���ام بنك اخلليج 
فورا، وبالتعاون مع برنامج إعادة هيكلة القوى 
العامل���ة واجلهاز التنفيذي للدولة، بطرح حملة 
لترويج وتوفير فرص العمل الواعدة للكويتيني 

في البنك.
وتبلغ نسبة الكويتيني العاملني في بنك اخلليج 
حاليا أكث���ر من 60%، وأكثر م���ن 80% منهم في 
الفروع، وهي واحدة من أعلى النسب في أي جهة 

عمل خاصة في الكويت.
وقد مت تعيني العديد من الكويتيني لدى البنك 
في مختلف اإلدارات من���ذ بداية العام، ويواصل 
البنك توفير الوظائف للكوادر الكويتية الباحثة 

عن مسار وظيفي مميز في القطاع املصرفي.
وبهذه املناسبة، قال مدير عام املوارد البشرية 
في بنك اخلليج سرور السامرائي: »يعد هذا إجنازا 
كبيرا للبنك، انس���جاما مع استراتيجيته طويلة 
األمد القائمة على تعيني وتطوير املواهب الكويتية، 
واالس���تثمار في املبادرات االجتماعية تشجيعا 
للشباب على االلتحاق بالقطاع املصرفي، ويسعدنا 
أن نس���اهم في دفع عجلة االقتصاد الكويتي من 
خالل دعم برنامج إع���ادة هيكلة القوى العاملة 

واجلهاز التنفيذي للدولة«.
ويعت���ز »اخلليج« – على ال���دوام – بكل فرد 
من موظفيه الذين يتمتعون باملواصفات املهنية 
العالية، ويواصل التزامه باالستثمار في مستقبل 

الكويت واملجتمع الكويتي.
وقد قام بن���ك اخلليج برعاية برنامج »إجناز 
الكويت« للسنة الرابعة على التوالي، وتشكل هذه 
الرعاية املستمرة جزءا من التزام البنك بتحقيق 
الرفاهية للكويت، واملس���اعدة في دعم الشباب 
الكويتي لتطوير مهاراته املهنية والعملية، ومنحه 
الفرصة إلحراز التقدم والنج���اح كرجال أعمال 

مبادرين في املستقبل.
وقد فاز بنك اخللي���ج بجائزة مجلس وزراء 
العمل والشؤون االجتماعية لدول مجلس التعاون 
اخلليجي في مج���ال التوطني واإلحالل الوظيفي 

للسنة الرابعة على التوالي.
ومت تقدمي اجلائزة تقديرا للبنك على إجنازاته 
في تعيني أعلى نسبة من الكويتيني على مستوى 

القطاع اخلاص.
ومن خالل البرامج املخصصة للموارد البشرية 
واملوجهة لدعم الكويتيني، مبا فيها برامج التدريب 
والتطوير، فإن البنك يساعد األشخاص على حتقيق 

تطلعاتهم الوظيفية في الصناعة املصرفية.
ويسعى بنك اخلليج دوما إلى ترسيخ مكانته 
ككيان يتحلى بروح املسؤولية االجتماعية، وله 
سجل حافل بالنجاحات في هذا املجال من خالل 
مبادرات املسؤولية االجتماعية املتتالية للمؤسسات 
واملوجهة نحو التعليم، من خالل تشجيع املهارات 

الوطنية، وكذلك االستثمار في مستقبلهم.

»أركان« تربح 187 ألف دينار للـ 9 أشهر
قال بيان لس���وق الكويت 
لالوراق املالية ان شركة أركان 
الكويت العقارية )أركان( ق����د 
حققت ارباحا صافية بق���يمة 
187.25 الف دينار لالش���ه���ر 
التس���عة االولى من ال���سنة 
املالي���ة احلالي���ة بواقع 0.8 
فلس للس���هم مقارنة ب� 3.01 
ماليني دينار أي 13.7 فلس���ا 
للسهم خالل الفترة نفسها من 
العام املاضي، في حني بلغت 

الثالث  ربحية الشركة للربع 
56.31 الف دينار ب���واقع 0.3 
فلس للسهم مقارنة ب� 962.8 
ال���ف دين���ار أي 4.4 فلوس 
للس���هم.  هذا وقد بلغ اجمالي 
املوجودات املتداولة للشرك�����ة 
1.761.980  دي����ن���ارا في حني 
بلغ اجمالي ال��موجودات نحو 
37.566.002  دين���ار، كما بلغ 
املتداولة  اجمالي املطلوب���ات 
نحو 8.546.199  دينارا في حني 

ب����لغ اجمالي املطلوبات نحو 
9.214.593  دينارا.

كم���ا بلغ اجمال���ي حقوق 
املس���اهمني نحو 28.351.409  
دناني���ر، كما بل���غ اج���مالي 
االيرادات م���ن التعامالت مع 
االط���راف ذات الصل���ة مبلغ 
28.651 دينارا، وقد بلغ اجمالي 
املصروفات من التعامالت مع 
االطراف ذات الصلة مبلغ صفر 

دينار.


