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االقتصادية16.3-
كونا: ارتفع س���عر برميل النفط الكويتي مبقدار 80 
سنتا ليس���تقر عند مستوى 63.62 دوالرا في تعامالت 

اول من امس مقارنة بتعامالت االثنني املاضي.
وشهدت اسعار النفط العاملية في الفترة االخيرة حالة 
من التذبذب بسبب تأثرها بشكل كبير باالنباء االيجابية 
أو الس���لبية حول انتعاش أو رك���ود االقتصاد العاملي 

وحركة اسواق املال في البورصات العاملية.

واعتبرت »أوپيك« في مجلتها الشهرية ان »املسائل 
الساخنة« مثل ارتفاع معدالت املضاربة في البورصات 
العاملية املعنية بالطاقة واضطراب السوق النفطية العاملية 
وتقلبات االسعار كانت السمة االساسية التي متيز بها 
فصل الصيف احلالي. وتسعى دول »أوپيك« الى الوصول 
الى س���عر برميل يتراوح ب���ني 70 و80 دوالرا من اجل 

حتقيق التوازن بني مصالح املنتجني.

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع عند مستوى 63.62 دوالرًا

كما فعلت بورصتا دبي وأبوظبي ومن حق المساهمين معرفة حجمها 

هل تطالب البورصة بعض البنوك باإلعالن 
عن حجم انكشافاتها على مجموعتي سعد والقصيبي؟

هشام أبوشادي
اصدرت بورصتا دبي وابوظبي بيانا طالبت فيه البنوك االماراتية 
باالفصاح عن حجم انكشافاتها على مجموعتي سعد والقصيبي، فهل 
تفعلها ادارة البورصة في الكويت وتطالب البنوك التي لم تعلن عن 

حجم انكشافاتها على مجموعتي سعد والقصيبي.
ففي اطار الشفافية التي تعد احد اهداف ادارة البورصة من املفروض 
ان تطالب البنوك التي لم تعلن حتى اآلن عن حجم انكش����افاتها على 
مجموعتي سعد والقصيبي في ظل املعلومات املتضاربة حول حجم هذه 
االنكشافات والتي حسب هذه املعلومات تقدر بنحو 1.1 مليار دوالر.

فمن حق املساهمني في البنوك واملتداولني في البورصة الكويتية 
ان يكون����وا على معرفة تامة بحجم انكش����افات كل بنك كويتي على 
مجموعتي س����عد والقصيبي خاصة البنوك التي لم تبادر من نفسها 

الى االعالن عن ذلك.
فقد بادرت بعض البنوك الى االعالن عن حجم انكشافاتها كالبنك 
الوطني الذي تقدر انكشافاته بنحو 10 ماليني دوالر عبارة عن قرض 
مش����ترك مع مجموعة من البنوك، كذلك اعلن البنك االهلي عن حجم 
انكش����افاته التي تقدر بنحو 30 مليون دوالر، كما اعلن بيت التمويل 
الكويتي عن حجم انكش����افاته وفقا ملا اعلن عنه رئيس مجلس ادارة 
شركة بيت الس����يولة بأنه يصل الى 0.1% من مجموع محفظة ديون 
الش����ركة، لذلك فعلى ادارة البورصة ف����ي الكويت ان تطالب البنوك 
التي لم تعلن حتى اآلن عن حجم انكش����افاتها على مجموعتي سعد 
والقصيبي بسرعة االعالن عن حجم هذه االنكشافات وطبيعتها وآليات 
التعامل معها لدعم عامل الشفافية والثقة في ظل االزمة الراهنة وفي 
ظل االداء املتواض����ع للبورصة الكويتي����ة، باالضافة الى ان حرص 
البورصة على تكريس عامل الشفافية يساعد على جذب املستثمرين 
االجانب الذين يرون ان الشفافية احد العوامل اجلاذبة ألسواق املال 
خاصة ان السوق الكويتي ميثل في فترة من الفترات محطة اساسية 
لالس����تثمارات االجنبية، فضال عن ان الشفافية تعد خطوة اساسية 
في حتقيق رغبة صاحب الس����مو األمير جلع����ل الكويت مركزا ماليا 

وجتاريا في املنطقة.
فيج����ب اال يقتصر عمل ادارة البورصة على تأكيد او نفي االخبار 
التي تنشر في الصحف عن الشركات املدرجة، بل يجب ان تركز على 
القضايا االساسية التي تؤثر في جاذبيتها وسمعة البورصة الكويتية 
وفي مقدمتها القضايا التي لها ارتباطات مباش����رة بانعكاسات االزمة 
العاملية على النتائج املالية للش����ركات املدرجة خاصة قطاع البنوك 
وما يثار حول انكشافات كبيرة لبعض البنوك على مجموعتي سعد 
والقصيبي خاصة انه يالحظ ان البنوك التي لم تعلن عن حجم هذه 
االنكش����افات تأثرت نتائجها املالية بشدة في النصف األول من العام 

احلالي.

.. و3 بنوك إماراتية تعلن انكشافاتها
دبيـ  رويترز: قال سوق دبي املالي أمس إنه طلب من كل البنوك املسجلة 
ــعد والقصيبي السعوديتني املتعثرتني  ــف عن تعرضها ملجموعتي س الكش

وإعالن حجم املخصصات في نتائج الربع الثالث.
هذا وقد أعلنت 3 بنوك إماراتية عن  انكشافاتها على املجموعتني حيث 
ــالمي بدولة اإلمارات العربية املتحدة أمس إن حجم  قال بنك الشارقة اإلس
ــرة يبلغ 55 مليون درهم أي  ــعودية املتعث تعرضه ملجموعة القصيبي الس

حوالي 15 مليون دوالر ولكنه لم مينح مجموعة السعد أي تسهيالت.
وقال البنك في بيان إلى سوق أبوظبي لألوراق املالية إنه جنب مخصصات 

تغطي 0.5% من حجم التعرض ملجموعة القصيبي.
كما قال بنك الفجيرة الوطني أمس إن حجم تعرضه ملجموعة القصيبي 
ــتحقات تبلغ15.2 مليون  ــعودية يبلغ 10.2 ماليني دوالر كما أن له مس الس

دوالر لدى بنك أوال وهو الوحدة البحرينية ملجموعة سعد.
وذكر البنك في بيان إلى سوق أبوظبي لألوراق املالية أنه جنب مخصصات 

قدرها3.3 ماليني للقصيبي و6.5 ماليني لبنك أوال في 31 أغسطس.
في حني قال مصرف أبوظبي اإلسالمي أمس إنه جنب حوالي 836 مليون 
ــم أي ما يعادل 227.6 مليون دوالر كمخصصات حتى 30 يونيو لكنه  دره
ــعد والقصيبي  لم يحدد حجم املخصصات املتعلقة بالتعرض ملجموعتي س
ــعوديتني املتعثرتني من بني إجمالي املخصصات. وقال البنك أيضا إنه  الس
ملتزم بتوجيهات املصرف املركزي فيما يتعلق مبخصصات التعرض للديون 

املتعثرة داخل دولة االمارات العربية املتحدة وخارجها.

عاطف رمضان
كش���ف رئيس مجلس ادارة شركة األمراء الدولية 
العقارية حسني دشتي ل� »األنباء« عن متكن الشركة من 
بيع 70% من مشروعها الكائن في األردن والذي تبلغ 
مس���احته حوالي 7 ماليني متر مربع بتكلفة اجمالية 

4.5 ماليني دوالر.

 »األمراء الدولية« باعت %70
من مشروعها في األردن 

تعليقًا على استدعاء 3.8 ماليين سيارة في أميركا بسبب العيوب

»الساير«: سيارات »تويوتا« في الخليج بمواصفات خليجية خالية من العيوب

أما الزج���اج الخلفي والجانبي فيكون من 
نوع AS2 طبقة واحدة.

� اإلطارات تأتي بنظام تصميم يتحمل 
 B أو A الحرارة والسرعة العالية من نوع
بحس���ب نوع المركبة )صالون أو جيب( 

وسرعة المحرك.
� نظام تبريد متطور للمحرك متمثل في 
»راديتور« كبير لتحمل العمل الثقيل وحرارة 
الطقس في المنطقة مزود ب� »سينس���ر« 
مس���ؤول عن قراءة درجة حرارة س���ائل 
الراديتور بحيث عندما يصل إلى 60 درجة 
مئوية يعطي على الفور اشارات للكمبيوتر 
الذي يقوم بإعطاء االمر لمروحة التبريد 

التي يشترط توافرها بشكل اساسي )وليس 
اختياريا( في جميع السيارات الواردة إلى 
األسواق الخليجية قاطبة، بغض النظر عن 
انواعها وس���واء كانت اوروبية او يابانية 
أو اميركية... إلخ، والتي يمكن استعراض 

أبرزها فيما يلي:
� زجاج أمامي من الن���وع AS1 المكون 
من طبقتي���ن بينهما مادة مس���ؤولة عن 
تماسك الزجاج وعدم تناثره عند تهشمه 
في الحوادث لحماية ركاب الس���يارة من 
االصابة، وتصل نسبة التظليل به للحماية 
من أشعة الشمس حوالي 30% دون التأثير 
على مستوى الرؤية الذي يصل إلى %70. 

وبخاصة االرضي���ة والمقاعد مصنعة من 
مادة مقاومة لالشتعال.

� متانة متميزة ف���ي الهيكل الخارجي 
للس���يارة لتحمل الصدمات وذلك لتوفير 
أكبر قدر ممكن م���ن الحماية للركاب عند 

الحوادث.
� مجموعة تعلي���ق تعمل على تحقيق 
التوازن والس���المة في القي���ادة ومزودة 
بماصات لالهتزاز ومالئمة للطرق الوعرة 

لتفادي الحوادث.
� اشارات انذار صوتية وضوئية تعمل 
تلقائيا عند انخفاض منسوب سائل الفرامل 
أو حدوث انخف���اض للضغط فيه أو عند 

زيادة السرعة عن 120كم في الساعة.
� عمود »السكان« ماص للصدمات يتداخل 
في بعضه البعض ليمنع اصابة السائق عند 

االرتطام به في حالة وقوع حادث.
� جميع أبواب السيارة مزودة بوسائل 
أمان تمن���ع انفتاحها تلقائيا عند التوقف 

اللحظي المفاجئ أو انقالبها.
� مكبح طوارئ »فرمله« الستعماله عند 
تعطيل المكبح الرئيسي في السيارة لتوفير 

أكبر قدر من االمان للسائق.
وبهذا ندعو ختاما بالسالمة لكل السائقين 
ونشكر جميع عمالء شركة مؤسسة محمد 
ناصر الساير وأوالده الختيارهم الحكيم 

لسيارات تويوتا الساير وثقتهم بنا.

الكهربائية للعمل على خفض درجة الحرارة 
)أما في الدول األخرى فتعمل المروحة عن 

وصول الحرارة إلى 70 درجة مئوية(.
� اإلل���زام بأن يأخذ اإلط���ار االحتياطي 
نفس مواصفات وحجم اإلطارات االساسية 
للسيارة )حيث إنه في الدول األخرى يأتي 

اصغر من االساسي(.
� يش���ترط في الجهة المصنعة انتاج 
اطارات من ن���وع »برن فالت تايرز« الذي 
يحافظ على مستوى نفخ االطار في حالة 
البنشر )بالنسبة للسيارات الرياضية التي 
ال تحتوى على اماك���ن مخصصة لالطار 

االحتياطي(.
� تزويد »االكزوز« بقطعتين معدنيتين 
احداهما لمعالجة الملوثات الغازية الناجمة 
عن عملية االحتراق في المحرك واالخرى 
مس���ؤولة عن كتم الصوت منعا للتلوث 

الضوضائي.
� إلزام المصانع بتزويد السيارة بأحزمة 
األمان ومطفأة حريق ومرايا جانبية يذكر 
عليها باللغة العربية عبارة »مقاسات وبعد 

الصورة في المرآة غير حقيقية«.
� تزويد السيارة بحواجب شمس امامية 
عليه���ا تعليمات تحذيرية باللغة العربية 
بعدم جلوس االطفال على المقعد االمامي 

وضرورة ربط حزام االمان.
� معظم االجزاء الداخلية للس���يارات، 

نوعية خام األرضية التي قد تتس���بب في 
تسارع المركبة.

 وأشار إلى أنه نقال عن تحقيق أجرته 
جريدة القبس فإن الطقس وتقلبات المناخ 
من أبرز العوامل في منطقة الخليج العربي 
ذات التأثير على كفاءة أداء السيارات، يضاف 
إليهما نوعية الوقود من حيث نسبة الرصاص 
فيه، وهو ما تداركت���ه المصانع العالمية 
إلنتاج السيارات خصوصا خالل السنوات 
ال�15 المنصرمة، فاعتمدت مواصفات خاصة 
في الس���يارات التي تصدرها إلى منطقتنا 
المناخية، بحيث باتت  تتالءم وطبيعتها 
تلتزم بما يطلق عليها اس���م »المواصفات 
القياسية الخليجية« التي أصبح توافرها 
بمنزلة رخصة لدخ���ول منتجات مصانع 

السيارات إلى األسواق الخليجية.
 وأوضح البيان ما المقصود بالمواصفات 
الخليجية التي تتوافر في سيارات الوكالء 
المعتمدين؟ وما المعايير التي على اساسها 
تم انتقاء ووض���ع تلك المواصفات؟ ومن 
الجهة المس���ؤولة تحديدا عن وضع تلك 
المقايي���س والتحق���ق م���ن تطابقها على 
السيارات المستوردة من بلد المنشأ قبل 

وصولها للعميل؟
وأشار البيان الى أنه في البداية وقبل 
الخوض في أي تفاصيل البد من التعرف 
على ماهية المواصفات القياسية الخليجية 

قامت مصادر عالمية بنقل خبر عن شركة 
تويوتا موتور كوربوريش���ن بسحب 3.8 
ماليين سيارة من األسواق األميركية لبعض 

الموديالت المصنعة في أميركا.
 وبهذا الصدد أكدت ش���ركة مؤسس���ة 
محمد ناصر الس���اير واوالده في بيان لها 
حرصها على التقيد بكل المعايير التي توفر 
أفضل المنتجات والخدمات لزبائننا، ومن 
ضمن تلك المعايير وأهمها هو اس���تيراد 
كل س���ياراتنا طبقا للمواصفات القياسية 
الخليجي���ة الخاصة، التي ال يقبل العميل 
الخليج���ي بأق���ل منها، حرص���ا منا على 
الكويتيين والوافدين  ارضاء عمالئنا من 
بجميع جنسياتهم، وبالتالي فإن السيارات 
المستوردة للكويت ال تحتوي نفس الخلل 
الذي سحبت بسببه السيارات في الواليات 
المتحدة والذي يرجع سببه لنوعية خام 

السجادة األرضية.
 وأضاف البيان أن جميع السيارات التي 
يس���توردها الوكالء في الكويت خاضعة 
لمواصفات خليجية إجبارية مختلفة تماما 
عن تلك السيارات ذات المواصفات األميركية 
والمخصصة لتلك األسواق والتنويه بأن 
سيارات دول الخليج تختلف تماما عن خط 
انتاج سيارات تويوتا الخاصة باألسواق 
األميركية وخالية تماما من المسألة الطارئة 
التي تناولتها وسائل األعالم األميركية عن 


