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 االقتصادية 

 أبوظبــــي ـ رويترز: قــــال محافظ 
بنك الكويت املركزي الشــــيخ ســــالم 
العبدالعزيز انه ليست هناك في الوقت 
احلالي أي بنوك أو بيوت استثمارية 
كويتية بحاجة ملساعدة مالية نتيجة 

األزمة االقتصادية.
  وقال الشيخ سالم على هامش اجتماع 
حملافظي البنوك املركزية العربية في 
أبوظبي أمس انه سيتم دعم أي بنوك 
حتتاج للمساعدة وفقا لقانون االستقرار 
املالي وفي الوقت احلالي ليست هناك 
أي بنوك أو بيوت استثمارية بحاجة 

للمساعدة وفقا للقانون.
التنظيمية  الســــلطات    وتســــعى 
ومحافظو البنــــوك املركزية ملواجهة 
تداعيات مشــــكلة مجموعتي ســــعد 
املتعثرتني  الســــعوديتني  والقصيبي 
التــــي تعتبر أكبر ضربة تتعرض لها 

املنطقة منذ تفجر األزمة العاملية.
  وامتنع الشيخ ســــالم عن مناقشة إجمالي حجم تعرض 

القطاع املصرفي الكويتي ملجموعتي سعد والقصيبي.
  واضاف ان العمالة الوطنية الكويتية لم تعان نتيجة لالزمة 
االقتصادية العاملية بســــبب ان ٩٠٪ منها تعمل في احلكومة 

التي تعتمد بدورها على انتاج النفط كدخل اساسي.
  واوضح الشــــيخ سالم العبدالعزيز، في حديث لـ «كونا» 
على هامش ترؤسه وفد كويتي رسمي الى اجتماعات الدورة 
االعتيادية الـ ٣٣ ملجلس محافظي املصارف املركزية ومؤسسات 
النقد العربية، ان القطاعات غيــــر النفطية في الكويت التي 
تأثرت جراء االزمة االقتصادية العاملية ستعمل احلكومة على 
معاجلتها لكي تســــتعيد الدور املأمول بها في دعم االقتصاد 

الوطني.
  واشار الى انه عرض خالل االجتماع جتربة الكويت فيما 
يتعلق مبوضوع املرسوم بقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ اخلاص 

بتعزيز االستقرار املالي في الكويت.
  واضــــاف «انه في خضم االزمة املالية العاملية وتداعياتها 
املدمرة وتطورها من ازمة مالية الى ازمة اقتصادية كان البد 
لنا من وضع تصور وبرنامج ملعاجلة االزمة بعد االخذ بعني 
االعتبار خطورة وانعكاسات وتداعيات االزمة على االقتصاد 

الوطني الكويتي».
  وذكر انهم في البنك وضعوا برنامجا لتحسني وتعزيز كل 
االمكانيات في القطاع املصرفي نظرا الهمية القطاع املصرفي 
باعتباره القلب النابض واحملرك الرئيسي في تنشيط االقتصاد 

من خالل دعمه ومن ثم وضع العالج 
الالزم وحتصني اجلهاز املصرفي وحتفيز 
االقتصاد من خالل البنوك واملصارف. 
وقال ان احملور الثالث في معاجلة االزمة 
االقتصادية في الكويت هو من خالل 
معاجلة الشــــركات االستثمارية ذات 
املالءة املالية من خالل دراســــة فنية 
من جهة عاملية استشارية يوافق عليها 
البنك املركزي وبعد ذلك تقدم الدراسة 

للبنك.
  واشــــار الى ان اجتماعات الدورة 
الـــــ ٣٣ ملجلــــس محافظــــي املصارف 
العربية  النقد  املركزية ومؤسســــات 
ناقشت توصيات االجتماع الـ ١٨ للجنة 
العربية للرقابة املصرفية التي تضم 
املســــؤولني عن االجهزة الرقابية في 
املصارف املركزية ومؤسســــات النقد 

العربية.
  كمــــا متت مناقشــــة مــــا تضمنته 
التوصيات التي خلص اليها االجتماع اخلامس للجنة العربية 
النظمة الدفع والتسوية واستعراض التقرير االقتصادي العربي 
املوحد لعام ٢٠٠٩ والذي يقوم باعداده صندوق النقد العربي 
بالتنســــيق مع كل من االمانة العامة جلامعة الدول العربية 
والصندوق العربي لالمناء االقتصادي واالجتماعي ومنظمة 
االقطار العربية املصدرة للنفط والذي يتناول التطورات التي 

شهدها أداء اقتصادات الدول العربية خالل عام ٢٠٠٨.
  واوضح انه سيشــــارك اليوم في االجتماع الـ ٤٩ للجنة 
محافظي مؤسســــات النقد والبنــــوك املركزية بدول مجلس 
التعاون اخلليجي والذي من املقرر ان يتطرق الى استعراض 
اجلوانب املختلفة لقرار اللقاء التشاوري احلادي عشر للمجلس 
األعلى واملنعقد في ٥ مايو املاضي في السعودية بشأن االحتاد 

النقدي.
  كما ستتم مناقشة القيود املفروضة على فتح فروع للبنوك 
الوطنية بدول املجلس في الدول االعضاء والسماح ملعاملتها 
على قدم املســــاواة مع البنــــوك الوطنية وذلك في اطار قرار 
املجلس االعلى في دورته الـ ٢٩ واملنعقدة في ديسمبر ٢٠٠٨ 
بسلطنة عمان. وسيتناول االجتماع ايضا العديد من املوضوعات 
والقضايا ذات الصلة واجلهود الرامية الى دفع مسيرة العمل 
املشترك، السيما ما يتعلق منها بالتحضير واستيفاء متطلبات 
االحتــــاد النقدي في دول املجلس وذلك في ضوء ما تتضمنه 
تقارير ومحاضــــر اجتماعات عدد من اللجان الفنية املنبثقة 

عن جلنة احملافظني. 

املؤشر 
السعري 

٧٨٤١٫٥
بتغير قدره 

-٥٥٫٩

 طوكيوـ  كونا: اظهرت احدث البيانات الرسمية الصينية 
أمــــس انخفاض صادرات الكويت مــــن النفط اخلام الى 
الصني بنسبة ٣٥٫٨٪ في شهر أغسطس املاضي مقارنة 
بالشهر نفســــه من العام املاضي لتصل الى حوالي ٥١٦ 
ألف طن أي حوالي ١٢٢ ألف برميل يوميا. وقالت االدارة 
العامة للجمارك الصينية ان الكويت زودت الصني بحوالي 
٢٫٩٪ من اجمالي واردات بكني من النفط اخلام مقارنة مع 

نسبتها في الشهر نفسه من العام املاضي التي بلغت ٥٫١٪ 
وبنسبة ٣٫١٪ في شهر يوليو املاضي. وبلغت صادرات 
الكويت في االشهر الثمانية االولى من عام ٢٠٠٩ حوالي 
٥٫١٩ ماليني طــــن، أي ما يعادل ١٥٦ ألف برميل نفط في 
اليوم. وارتفع مجمــــل واردات الصني ـ من النفط اخلام 
في شهر أغسطس حوالي ١٨٪ على اساس سنوي ليصل 

الى ٤٫٣٧ مليون برميل يوميا. 

 انخفاض صادرات الكويت من النفط الخام إلى الصين بنسبة ٣٥٫٨٪

 الشيخ سالم العبدالعزيز

 النزهان لـ «األنباء»: «حماية المستهلك» سمحت لـ ٧ 
شركات عقارية بتسويق عقارات وأراضٍ خارج الكويت

 عاطف رمضان
  كشـــف مديـــر ادارة حماية املســـتهلك 
بوزارة التجارة والصناعة منصور النزهان
لـ «األنباء» عن موافقة «حماية املستهلك» 
لـ ٧ شـــركات عقارية للسماح لها بترويج 
الكويت،  وتسويق عقارات واراض خارج 
مشيرا الى ان هذه الشركات تقدمت بطلبات 
للوزارة وانه بعد دراسة هذه الطلبات سمحت 
الوزارة للشركات بترويج وتسويق عقارات 

واراض باخلارج.
  واضاف النزهان انه تقدم بطلبات ايضا 
للوزارة عدد من احملالت التجارية للسماح 
لها بتوزيع هدايا مجانية وقد وافقت الوزارة 
على عـــدد ٣٢٨ هدية مجانية خالل شـــهر 

اغسطس املاضي.
  وقد وافقت كذلـــك االدارة لـ ٢٧ عرضا 

جلوائز مجانية «ســـحب على كوبونات» خالل شهر اغسطس 
املاضي.

  وقال النزهان انه تقدم «حلماية املستهلك» عدد من التعاونيات 
واحملالت التجارية واالسواق املركزية لعمل تخفيضات وتنزيالت 
لالســـعار وبعد ان قامت االدارة بدراسة هذه الطلبات ووجدت 

انهـــا مطابقــة للقوانـــني وافقت على منح 
٦٧ ترخيصـــا للتنزيالت خالل اغســـطس 

املاضي.
  وبـــني النزهـــان ان االدارة اجنزت ١٦٠ 
ترخيصا لعروض خاصة حملالت جتارية، 
و٥٧ ترخيصا لتخفيضات معلنة «سلعة، 
خدمة، حرفة»، و٧ تراخيص لعرض توزيع 
«بطاقة، كوبون، دليل، كتيب خصم» وذلك 

خالل اغسطس املاضي.
  وعن االفراجـــات اجلمركيـــة وتثبيت 
بلد املنشـــــأ قـــــال النزهـــــان ان االدارة 
قامــت باالفراج عن ارســـاليتني عبارة عن 
ڤيديوهات دي ڤي دي و«نعال نسائي» خالل 

اغسطس.
   من جانب اخر افاد النزهان بان الوزارة 
تدرس حاليا برنامجا متكامال بشأن الرسائل 
الهاتفية التي انتشرت مؤخرا والتي حتتوي على اقامة مهرجانات 
او مســـابقات او وعود بجوائز، مشيرا الى ان الوزارة خاطبت 
شركات االتصاالت بالكويت بهذا الشأن بهدف التزام هذه الشركات 
بالقوانني على ان تكون هناك اجراءات قانونية جتاه هذه الرسائل 

املرخصة او املخالفة. 

 خالل أغسطس الماضي وبعد دراسة طلباتها المقدمة للوزارة

 رشيد الطبطبائي

 منصور النزهان

 الطبطبائي لـ «األنباء»: «التجارة» تشدد على االلتزام 
بقرارات تنظيم استيراد السيارات المستعملة 

 عاطف رمضان
التجارة والصناعة    اكد وكيل وزارة 
رشـــيد الطبطبائي لـ «األنباء» ضرورة 
االلتـــزام بالقرار الـــوزاري الذي ينظم 
استيراد السيارات املستعملة لالستخدام 
الشـــخصي حســـبما نص عليه القرار 
الوزاري بأن يكون موديل الســـيارة ٥ 
ســـنوات مبا فيها سنة الصنع كما نص 

القانون على ذلك.
  واضاف الطبطبائي ان القانون اشار 
الى انه ال يتم االســـتيراد اال مرة واحدة 
كل سنتني وذلك بهدف عدم الوقوع في 
اي مشـــاكل كمنع دخول هذه السيارات 

واحتجازها في ادارة اجلمارك.
  وتطرق الطبطبائي خالل حديثه الى 
موضوع استيراد السيارات ذات الطابع 
االثري، مشيرا الى ان القرار حدد السنوات 

وتطرق لهذا املوضوع.
  من جهـــة اخرى، وحـــول موضوع 

افاد الطبطبائي بـــأن وزارة  االســـعار 
التجـــارة والصناعة قامت خالل شـــهر 
رمضان املبارك بحمالت تفتيش مكثفة 
ملراقبة االسواق وقد متكنت الوزارة من 
ضبط العديد من املتالعبــني الذين قاموا 
برفع االسعار بطرق غير مبررة واتخذت 
ضدهم االجـــراءات القانونية بإحالتهم 

للجهات املختصة.
  واســـتطرد الطبطبائي قائال: بشكل 
عام نحن مطمئنون الستقرار مستويات 
االسعار ولكن الوزارة الحظت ان هناك 
ارتفاعا في اسعار السكر وقد كانت اسبابه 
عاملية اال ان ما يخفف هذا االمر ان مادة 
السكر من املواد املدعومة من قبل الدولة 
من خالل نظام البطاقة التموينية والتي 

توفرها لكل مواطن.
  ولفت الى ان نظام البطاقة التموينية 
يعتبر من االمور التي من خاللها ميكن 

التحكم في ضبط االسعار. 

 الوزارة مطمئنة الستقرار مستويات األسعار خالل الفترة الماضية 

 أكد أن تقديم أي مساعدة سيتم وفقًا لقانون االستقرار

 محافظ المركزي: ال بنوك كويتية بحاجة لمساعدة نتيجة األزمة المالية
 اإلمارات وعُمان ال تعتزمان العودة إلى العملة الخليجية الموحدة 

 عواصم ـ وكاالت: تعقد جلنة 
محافظي مؤسسات النقد والبنوك 
املركزية بدول مجلس التعاون لدول 
الـ ٤٩  العربية اجتماعها  اخلليج 

اليوم في أبوظبي.
  وذكرت األمانة العامة ملجلس 
التعــــاون فــــي بيــــان أن اللجنة 
ســــتناقش في اجتماعها عددا من 
املوضوعــــات أهمها قرار املجلس 

األعلى بشــــأن مقترح خادم احلرمني الشــــريفني 
امللك عبداهللا بن عبدالعزيز بخصوص تســــريع 
األداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل 

االقتصادي املشترك.
  وتبحث اللجنة مرئيات الهيئة االستشــــارية 
للمجلس األعلى حول ظاهرة ارتفاع معدل التضخم 
فــــي دول املجلس وآليــــات مواجهتها إضافة الى 
توصيات اللجان الفنية العاملة في اطار اللجنة 
واملتعلقة باإلعداد لالحتاد النقدي ملجلس التعاون، 
كما سيتم استعراض التطورات النقدية واملالية 
بدول املجلس. من جهة أخرى، قال محافظ مؤسسة 
النقد العربي الســــعودي محمد اجلاسر أمس إنه 
ليســــت هناك دالئل على انكماش فــــي البيانات 
االقتصادية، مشيرا إلى انه ال يتوقع انكماشا في 
املؤشــــرات االقتصادية احمللية. وذكر أنه يرحب 
باتفاق بني مجموعة سعد املتعثرة ودائنيها. وقال 
إنه على حد علمه فقد اتفقوا على تسوية. وأضاف 
إن ذلك لم يتم حتت إشــــراف البنك املركزي ولذا 
فإن البنك ليس مشاركا. وكانت مصادر مصرفية 
سعودية قد قالت لـ «رويترز» إن جلنة حكومية 
توسطت إلبرام اتفاق بني ســــعد وبنوك محلية 

دائنة لم تشارك فيه بنوك أجنبية.
  ودخلت مجموعة سعد ومجموعة أحمد حمد 
القصيبي وإخوانه في نزاع قانوني في الواليات 
املتحدة بعد التعثر عن سداد ديون وحذر بعض 

املصرفيني من أن تكلفة خفض قيمة أصول قد تصل 
إلى ٢٢ مليار دوالر وتؤثر على نحو ١٢٠ بنكا.

  من جانبه، قال محافظ مصرف البحرين املركزي 
رشيد املعراج امس إن البنك أوصى البنوك التجارية 
بزيادة مخصصاتها لتغطية التعرض ملجموعتني 
سعوديتني متعثرتني في النصف األول من العام. 
وقال املعراج إن البنك املركزي البحريني أوصى 
البنوك فيما يتعلق بنتائج النصف األول من العام 
بزيادة املخصصات إلى ٥٠٪ من حجم التعرض 
للمجموعتني. ودخلت مجموعة سعد ومجموعة 
أحمد حمد القصيبــــي وإخوانه في نزاع قانوني 
في الواليات املتحدة بعد التعثر عن سداد ديون 
وحذر بعض املصرفيني من أن تكلفة خفض قيمة 
أصــــول قد تصل إلى ٢٢ مليار دوالر وتؤثر على 

نحو ١٢٠ بنكا.
  وقال محافظ البنك املركــــزي العماني حمود 
الزدجالي أمس إن قرار سلطنة عمان باالنسحاب 

من خطط الوحدة النقدية اخلليجية نهائي.
  وردا على سؤال عما إذا كان هناك ما ميكن إن 
يعيد عمان إلى مائــــدة التفاوض بعد قرارها في 
عام ٢٠٠٦ باالنسحاب من املشروع قال الزدجالي 

إن القرار نهائي وهو عدم االنضمام.
  وفي وقت سابق قالت دولة االمارات العربية 
املتحدة إنها ال ترى أي حل وسط في الوقت احلالي 
يتيح لها العودة إلى مشروع الوحدة النقدية بعد 

انســــحابها من املشروع في وقت 
ســــابق من هذا العــــام. من جهة 
أخرى، قال الزدجالي إن البنوك في 
سلطنة عمان قد حتتاج إلى جتنيب 
مخصصات إضافية لتغطية الديون 
املتعثرة جراء التعرض ملجموعتي 
ســــعد والقصيبي الســــعوديتني 
املتعثرتني.  وأضاف الزدجالي قائال: 
«يعتمد ذلك على كيفية تقدم األمور. 
في الوقت احلالي جنبوا مخصصات كافية لكن ال 

ميكن التكهن مبا قد يحدث».
  ومن ناحية أخرى، قال محافظ مصرف اإلمارات 
املركزي سلطان السويدي أمس إن محافظي البنوك 
املركزية العربية الذيــــن يجاهدون للتغلب على 
أثار األزمة املالية العاملية وفضيحة تتعلق بديون 
الشركات في منطقة اخلليج يريدون «نظام إنذار 
مبكر» عامليا للمؤسسات املالية. وأوضح السويدي 
في االجتماع السنوي لصندوق النقد العربي انه 
من املستبعد احراز تقدم كبير، مشيرا إلى إحجام 
الغرب، ووجهت اقتصادات ناشئة انتقادات حادة 
ملؤسسات مالية غربية وحملتها املسؤولية بدرجة 
كبيرة في األزمة التي اطاحت بتريليونات الدوالرات 
من اســــواق العالم ودفعت االقتصادات إلى حالة 

كساد أو تراجع شديد.
  وقال السويدي إن األمر على الطاولة للمناقشة. 
وأشار إلى انه جرت بالفعل مناقشة ذلك في ابريل 
املاضي خالل اجتماعات البنك الدولي وصندوق 
النقد الدولــــي لكن لم ترد أي ردود على اإلطالق 

من البنوك املركزية الغربية.
  واضاف انه ال يتوقع التوصل إلى حلول اليوم. 
ويأتي االجتماع في الوقت الذي جتاهد فيه الدول 
العربية ملواجهــــة األزمة االقتصادية وفي أعقاب 
صعود مجموعة العشرين التي تضم السعودية 

كهيئة عاملية للتنسيق االقتصادي.
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