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عقد بنك الكويت الصناعي 
دورة تدريبية داخلــــية مكثفة 
بالتنسيق والتعــاون مع معهد 
الدراســــــات املصـــرفية ملدة 
ستة اسابيع، ملوظفيه اجلـــدد 
التعيـــن، بعنوان  وحديثـــي 

»مدخل فـــي العمل املصرفي« 
حيث شـــارك في البرنامج 21 
مشـــاركا من موظفـــي البنك، 
وتنـــاول البرنامج العديد من 
الهامة  املوضوعات املصرفية 
والتي تعتبر البنية االساسية 

عند العمل في البنك.
واهمها: التعرف على مالمح 
الكويتي  وتطورات االقتصاد 
ودور الصناعة الوطنية لدعم 
القاعـــدة االنتاجية،  وتنويع 
والتعرف على االعمال التي تقوم 

بها دوائر البنك، وموضوعات 
اخـــرى تتعلق بـــادارة اعمال 
االئتمان واخلزينة والتسويق 
واملنتجات املصرفية احلديثة 
ومتويـــل التجـــارة الدوليـــة 
وقواعد االســـتثمار املصرفي، 

املالـــي وفق احكام  والتعامل 
الشريعة االسالمية والتدريب 
على عملــيات مكافــحة غســيل 
االمـــوال ومتويـــل االرهاب، 
والبرامـــج احلديثـــة لتقنية 

املعلومات.

شـــدد الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي ـ 
بيتكـ  محمد العمر على أن املرحلة املقبلة في العالقة 
بن البنوك واملؤسسات والهيئات الرقابية في العالم 
تتطلب مزيـــدا من التفاهم وتقريـــب وجهات النظر 
لتحقيق املوائمة بن احلوكمة الصحيحة واتخاذ القرار 
السليم والسريع، مبا يضمن استمرار منو املصارف 
دون أزمات جديدة، حيث تعتبر عملية متابعة تنفيذ 
القوانن التي صدرت في ضوء األزمة بصرامة أجدى 
من سن قوانن جديدة، قد تؤثر على مؤشرات التفاؤل 
التي تعيشـــها األسواق حاليا، او تعرقل اخلروج من 

األزمة نفسيا واقتصاديا.
وذكر العمرـ  في لقاء أمس مع قناة »سي.ان.بي.سي 
عربية« على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك 
الدولين في اسطنبولـ  أنه بعد مرور عام على األزمة 
فإن الوضع في األسواق اآلن أفضل مما كان عليه، معربا 
عن تفاؤله بأنه إذا استمر الدعم من حكومات العالم فإن 
األسواق ستتعافى بشكل تدريجي »ويجب أال ننسى 
ما مت ضخه من أموال سواء من قبل الواليات املتحدة 
أو االحتاد االوروبي أو دول آسيا واليابان، لقد وحدت 
األزمة اجلهود العاملية، وإذا اســـتمرت أجواء التفاهم 

والتعاون، فلرمبا نرى انفراجة قريبا«.

دور مهم وحيوي

وأكد على الدور املهم واحليوي لإلنفاق احلكومي 
في إنعاش الســـوق وخلق فرص عمل وزيادة دخل 
الفرد وحتريك عجلة االقتصاد، وقال انه يلمس توجها 
لدى حكومة الكويت نحو زيادة اإلنفاق وفتح مجاالت 
عمل جديدة في مشـــاريع كبرى فـــي مجاالت البنية 
التحتية واإلسكان والطاقة، كما أن هناك دوال أخرى في 

املركزي كانت ايجابية وساهمت في احلد من تداعيات 
األزمة بشـــكل كبير وســـريع، معربا عن أمله في أن 
تستمر هذه اجلهود بالتنسيق مع البنوك والفعاليات 
االقتصادية األخرى، وان تقدم محفزات جديدة لالقتصاد 
الوطني ودعم الشركات، مشيرا إلى أن »بيتك« جنح 
مؤخرا في إعادة هيكلة مديونية 3 شركات هي مجموعة 
عارف وشركة املنار وبيت االستثمار اخلليجي تأكيدا 
لاللتزام الذي يبديه »بيتك« نحو دعم قدرات االقتصاد 

الوطني وشركاته.
وبن إن العمل املالي القائم على الشـــريعة اثبت 
جدارة ومصداقية خالل األزمة وانه سّوق نفسه بنفسه 
واســـتحق عن جدارة ان يكون بديال اقتصاديا متاحا 
ومعترفا به في األسواق العاملية، وقد زاد الطلب على 
املنتجات واخلدمات املالية اإلسالمية على مستوى العالم 
وهناك دول وشركات أصبحت ترى في منتجات شرعية 
مثل الصكوك حلوال مهمة ملشاكل التمويل، حيث تستند 
إلى أصول حقيقية، كما أن العمل االقتصادي املستند 
الى الشريعة مبفهومه الواسع يقاوم الفقر والبطالة 
ويعمل في مجاالت االقتصاد احلقيقي واعمار األرض 
وخلق فرص العمل وتعظيـــم قيم اإلنتاج وحتقيق 

الرخاء والتنمية.
وحول الدعوات الســـتبدال الدوالر كعملة عاملية 
رئيسية حيث تشهد أروقة االجتماعات في اسطنبول 
دعوات من هذا القبيل وســـط مخـــاوف من أن تؤثر 
األزمة على انهيار بعض العمالت، قال العمر إن األهم 
في املرحلة احلالية هو حتقيق التوازن بن العمالت 
وليس من مصلحة احد انهيار عملة معينة، ومن األفضل 
استخدام املفاوضات للوصول إلى حلول حتفظ مصالح 

اجلميع، وتوفق بن االجتاهات املختلفة.

مجلس التعاون اخلليجي قررت االستمرار في خططها 
املستقبلية نحو زيادة اإلنفاق مثل السعودية وقطر، 
مما جعل الكثير من املستثمرين يتوجهون نحوهما 
»فاإلنفاق احلكومي يحرك االقتصاد ويجذب املستثمر 

أيضا الذي يهمه العمل في سوق منفتح«.
وقال إن اإلجراءات التي اتخذت من قبل بنك الكويت 

في ندوة حول »اإلعداد للمستقبل وإعادة هيكلة التمويل في مجلس التعاون الخليجي«

اقتصاديون وقانونيون: قوانين اإلفالس في دول الخليج »قاصرة ومتخلفة«
الياقوت: ليست هناك نظم قانون في دول التعاون للتعامل مع االنكماشالوقيان: عملية إعادة الهيكلة تقتضي مفاوضات ش�اقة من الدائنين 

هاشم الرفاعي 

طوني هوالند

جانب من الندوة

عبدالعزيز الياقوت نادر العوضي عادل الوقيان

محمد العمر

منى الدغيمي 
إعادة الهيكلة وإع��ادة التمويل في دول مجلس التعاون اخلليجي 
م��ن ضمن اخلي��ارات املتاحة على الس��احة االقتصادي��ة اليوم التي 
ميكن للش��ركات املتعثرة تبنيها للوصول الى أفضل النتائج، كان هذا 
منطلق مؤمتر نظمته ش��ركة بايبر كويت وبايبر ميدل ايس��ت حتت 
عنوان االعداد للمس��تقبل وإعادة هيكلة التمويل في مجلس التعاون 

اخلليجي.
حيث اجم��ع احملاضرون في الندوة عل��ى ان قانون اإلفالس في 
الكويت والس��يما الدول اخلليجية غي��ر حديث وغير مكتمل ونقدوا 
النظرة الس��لبية لإلفالس بوصفه تس��ريع لوفاة الش��ركة وطالبوا 
بضرورة تبني إعادة الهيكلة املالية كوسيلة لتعافي الشركات املتعثرة 

وفيما يلي التفاصيل:

ولفت هوالند إلــــى انه يوجد 
الكثير من الترتيبات املالية التي 
قد تؤثر على عملية الهيكلة، وطالب 
بضرورة إدراك الترتيبات للقروض 
باعتبار ان البنوك ستعتمد على 
ايــــرادات الشــــركة، وبالتالي قد 
تكون لديها اشــــتراطات، مشيرا 
الــــى ان الهدف فــــي التعامل مع 
البنوك كجزء مــــن إعادة الهيكلة 
هو وضع شــــروط جماعية يتفق 
حولها الدائنــــون والبنوك، وقال 
ان البنوك حتتاج الى االتفاق مع 
الدائنن من ناحية االلتزام باخلطة 
املوضوعة من قبل الشــــركة من 
ناحية أخرى، ولفت الى ان الكثير 
من البنوك أصبحت تشترط عقد 
جمعية عموميــــة باعتبارها قناة 
اتصال صحيحة وواضحة، واكد 
على ان قنوات االتصال بن البنوك 
والدائنــــن تتــــم مبوجبها عملية 
اإلقراض، واستخلص هوالند ان 
التقيد بالشروط واملراحل السابق 
ذكرها في عملية الهيكلة من شأنها 

على املدين القريب والبعيد، إضافة 
الى مدى قدرة الشركة على تطبيق 
اخلطة املوضوعة لها ووفق تلك 
اخلطة فإما ان يتقرر بيع األصول 
او رهنها إلعادة الشركة الى وضعها 
الصحيح. على صعيد متصل، أكد 
على ضرورة توفيــــر املعلومات 
واعتبرها مسألة مهمة، وطالب بأن 
تكون املعلومات دقيقة وواضحة 
وان يتم تقدميها في موعدها احملدد، 
مؤكدا على ضرورة ان تكون الشركة 

صريحة مع دائنيها.
وكمرحلة ثانية لعملية الهيكلة، 
أفاد هوالند بأنها تقتضي مراجعة 
العقود الرئيسية التي ترتبط بها 
إيجار األرض،  الشركة، الســــيما 
القروض وبنود التوريد ان وجدت، 
مشددا على فهم كل هذه النقاط قبل 

اتخاذ اي خطوة إلى األمام.
وأشــــار في االطــــار ذاته إلى 
ضرورة التأكد من وجود دعاوى 
ضد الشركة أو مطالبات، ألن هذا قد 

يعطل او يؤخر عملية الهيكلة.

االوسط طوني هوالند قضية اعادة 
جدولة الديون، وأفاد بأنه أمام هذه 
القضية يواجه املديرون مشاكل مع 
الدائنــــن وتطرح امامهم خيارات 
منها تصفية الشــــركة او اللجوء 

الى القضاء.
ورشــــح طوني خيــــار اعادة 
الهيكلــــة املالية ملا لــــه من مزايا، 
الســــيما منها التركيز على خطة 
عمل متفق عليها وتكون اقل ضررا 
التجارية وسمعتها  على األعمال 

من االفالس.
اما عن أهداف إعادة الهيكلة، فقد 
كشف هوالند انه في حالة اتخاذ 
الشــــركة قرار اعادة الهيكلة فإن 
اخلطوة املبدئية تعتمد على دراسة 
وضع الشركة ويكون الهدف من 
الهيكلة استعادة أوضاع الشركة 
املالية إما عن طريق رهن جزء من 
أصولها او بيع جزء من األعمال.

وكشف هوالند ان مراحل الهيكلة 
تقتضي مراجعة وتقييم الشركة 
املالية  وحتديد وضعها ومالءتها 

على صعيد اإلفالس والعجز عن 
السداد في الكويت وغيرها من دول 
املنطقة قدمية وال تعكس مناذج 
انه  الى  العمل احلديثة، مشــــيرا 
لم يتم اختبار مواد هذه القوانن 
وبالتالي من الصعب توقع األحكام 

الصادرة مبوجبها.
ومن هذا املنطلق دعا العوضي 
الى ضــــرورة مراجعــــة القوانن 
احلالية على ضوء املستجدات التي 
فرضتها األزمــــة. وقدم العوضي 
إمكانيــــة اعتماد قوانــــن مماثلة 
لقانــــون اإلفالس واملــــادة رقم 11 
أميــــركا والذي يتيح  املطبق في 
للشــــركات اعادة الهيكلة بدال من 
ان تتم تصفية الشركات لتغطية 
ديونها التي عجزت عن سدادها. 
واســــتخلص العوضي ان أحكام 
اإلفالس فــــي القانون الكويتي لم 
يتم اختبار موادها ولم يسبق ألي 

حكم صدر باإلفالس.
من جانبه، عرض املدير اإلقليمي 
لقسم التمويل واملشاريع في الشرق 

األصول مع مرور الوقت، داعيا الى 
ضرورة التعامل املبكر مع املشاكل 
واعتبرها شرطا ضروريا لعملية 

اعادة الهيكلة.

مصطلحات جديدة

 DLA وتطرق الشريك اإلداري
الياقوت  بايبر كويت عبدالعزيز 
إلــــى كيفية قيام الدول اخلليجية 
بإعــــادة الهيكلة والفرص املتاحة 
أمامها، مبينا أن األزمة أحدثت 3 
مصطلحات جديدة، السيما الركود 
والتعثر واإلفالس، وأشار الى ان 
الشركات في الكويت تعتمد على 
احلكومــــة وعلى شــــبكة االخوة 
القدمية، الفتا إلى أنه ليس هناك 
نظــــم قانونية فــــي دول مجلس 
التعاون اخلليجي مبنية او مصممة 

للتعامل مع االنكماش.

رد فعل الحكومة

الدول  البحرين من  واستثنى 
اخلليجية في ردة فعلها إزاء االزمة، 
مشيرا الى ان املركزي البحريني 
تعامل مع األزمــــة بجدية وجرأة 
رغم ان حجم البحرين اقتصاديا 
صغير مقارنة بالدول اخلليجية 
األخرى، واشــــاد كذلك مبحاوالت 
العربي السعودي  النقد  مؤسسة 
الرامية إلى ضمان مستوى اعلى 
من الشــــفافية من خالل الضغط 
على الشركات املتعثرة للكشف عن 
مستويات الديون الفعلية. وعلى 
مستوى الكويت، أفاد بأنها اتخذت 
الكثير من اخلطوات لكن الوضع 
االقتصــــادي اليــــزال غير واضح 
في انتظــــار املصادقة على قانون 
االستقرار املالي في الدورة النيابية 
املنتظرة عائبا على ردة الفعل في 

الكويت إزاء األزمة.
وكشــــف الياقــــوت أن قوانن 
اإلفالس في دول مجلس التعاون 
غير حديثة وغير مكتملة مستنكرا 
في ذات السياق النظرة السلبية 
لإلفــــالس من قبــــل دول اخلليج 
واعتباره انه تســــريع في عملية 
الياقوت عن عدة  الوفاة، وكشف 
شوائب حتول دون معاجلة األزمة 
خاصة في إطار الشركات، السيما 
منها غياب الشفافية وغياب إدارة 

رشيدة داخل الشركات.
الياقــــوت من خالل  وتوصل 
دراســــته لردة فعــــل احلكومات 
اخلليجية إزاء األزمة أنها لم تتنب 
الطريقة او الوسيلة الناجعة حلل 
األزمة، مشيرا إلى أن أمامها عدة 
حتديات في املستقبل وجب التهيؤ 

لها والتحصن ضدها.

ان تكون مبنزلة الطريق للخروج 
من مأزق اإلفالس.

وكشف هوالند ان خطة العمل 
هي خارطة الطريق التي ســــيتم 
القصير  االلتزام بها علــــى املدى 
والطويل، مشيرا إلى أن خطة العمل 
التجاري ستحدد الوسيلة النهائية 
لتعديل وضع الشركة إما باحملافظة 

على األصول أو بالتخلص منها.
وختم بقوله ان املرحلة األولى 
من الهيكلة املالية ال تســــتوجب 

اتخاذ أي إجراءات استباقية.

 تعثر الشركات

وكشف مدير شريك استشارات 
الديون وإعادة الهيكلة بالشــــرق 
األوسط جيوفاني مييل أن املشكلة 
األساســــية التي فجرتهــــا األزمة 
العامليــــة في الكويــــت هي تعثر 
الشــــركات االســــتثمارية وطول 
االنتظار لرد فعل من احلكومة ما 
أدى الى تأزم الوضع العام، وأضاف 
ان األداء االقتصادي العام للكويت 
الفترة األخيرة خاصة  نقص في 

وزادت نسبة الركود.
الفجوة  وأوضــــح مييــــل أن 
في بيئة الكويت تتعلق أساســــا 
بالسياسة النهائية التي ستتبناها 
احلكومة حتى تعود عجلة االقتصاد 
إلى الدوران من جديد. وعلى صعيد 
متصل، بن مييل ان األثر الواضح 
في البيئــــة االقتصادية الكويتية 
هو انخفاض قيمة األصول وعدم 
توافر اخلطوط التمويلية ما اثر 
سلبا على املشاريع التنموية وعلى 

احلركة االقتصادية.
وأشــــار مييل الــــى أن جميع 
الشركات تتقاســــم األزمة سواء 
اخلليجية او العاملية لكن املفتاح 
يتمثل فــــي البحث عن محصنات 

قبل وقوع املشكلة.
على صعيد متصل، عاب مييل 
على الــــدول اخلليجية والعربية 
عموما عدم احترامها او اقتناعها 
بعملية الهيكلة املالية واعتمادها 
كحل، مشيرا إلى أن هناك تغييبا 

لهذا املفهوم.
وأوضح أن النظر إلى األصول 
املتعثــــرة يقــــود إلــــى النظر في 
الضمانــــات وإعادة الهيكلة، الفتا 
إلــــى أن التصرف باألصول يجب 
أن يكون مسألة ينظر إليها بجدية، 
متسائال عن كيفية تطبيقها على 
مستوى دول اخلليج وفي الكويت 

حتديدا.
بن مييل ان الدائنن في الكويت 
يعتمدون علــــى الدعم احلكومي، 
وهذا مــــا ادى الى تدهــــور قيمة 

احملامي نادر العوضي أحكام اإلفالس 
الكويتي وإشــــكالية  القانون  في 
تطبيقه على ارض الواقع. واعتمد 
العوضي في تقدميه للقانون على 
آليته، مشيرا الى ان الفقرة االولى 
من مــــادة 681 من قانون التجارة 
قد حددت شروط اشهار االفالس 
الشركات بقولها: »فيما عدا شركات 
احملاصة يجوز اشهار افالس أي 
شركة اذا اضطربت اعمالها املالية 
فوقفت عن دفع ديونها. وأوضح 
العوضي انه البــــد ان يتوافر في 
الشركات التي يجوز اشهار افالسها 
شرطان: وقوف الشركة عن دفع 
ديونها بســــب اضطراب اعمالها 
املالية وثانيهما اكتساب الشركة 
للشخصية املعنوية املستقلة عن 
اشخاص الشركاء، مشيرا الى ان 
هذا الشرط االخير يفهم من عدم 
جواز اشهار افالس شركة احملاصة 
وهي شــــركة ال تكتسب كما تقدم 
شخصية معنوية بسبب صفتها 

املستترة.
واضاف ان حالة االفالس تؤكد 
على ارض الواقع بصدور حكم من 
احملكمة ضد الشــــركة. وبالنسبة 
لألشخاص الذي يحق لهم اشهار 
افالس الشركة افاد العوضي بأن 
املادة 570 من قانون التجارة نصت 
على ان يحــــق للمدير او مجلس 
االدارة طلب اشهار افالس الشركة او 
اي من دائنيها كما يجوز للمحكمة 
ان تقتضي باشــــهار افالس بناء 
على طلب النيابــــة العامة او من 
تلقاء نفسها، موضحا ان احملكمة 
تســــتخدم هذا احلق اذا ما عرض 
عليها نزاع يتعلق بالشركة وثبت 
لها اضطراب اعمالها املالية ووقوفها 

عن دفع ديونها.
وفي جزء ثان من مداخلته بن 
العوضي أوجه اخلالف بن قانون 
اإلفالس الكويتي والقوانن املعمول 
بها في االمارات املتحدة والبحرين 
وأوضح ان القوانن احلالية املطبقة 

في البداية تناول األمن العام 
للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية 
عادل الوقيان موضوع إعادة الهيكلة 
من منظور محلي، مشيرا الى أن 
االفالسات املالية التي حصلت هي 
نتيجة تبخــــر األصول.و أضاف 
الوقيان الى ان مشــــكلة اإلفالس 
ولدت معه مجموعة من املتغيرات 
االقتصادية التي أفضت الى قضايا 
شــــائكة تواجه االقتصاد العاملي 
البطالة  عموما والسيما تفشــــي 

وانخفاض اسعار املواد األولية.
الوقيان في مداخلته  وتطرق 
الى ان عــــالج االزمة االقتصادية 
في الدول عامة ال في دول اخلليج 
فقط ال تنحصر فقط في استخدام 
السياسة النقدية بل تتطلب تدخال 
سريعا للمشاءات وإعادة تطويرها 
وهيكلتها. ورأى الوقيان ان إعادة 
الهيكلة املالية تعني إعادة هيكلة 
أصول الشــــركات وهذه اخلطوة 
الشــــركات من  إنقاذ  تســــهم في 

اإلفالس.
ودعــــا الوقيان الى أن تتعامل 
الشــــركات باحللول املتوافرة في 
صلب خطة إعادة الهيكلة ،الفتا إلى 
أن املقاومة العنيفة للشركات إلخفاء 
حقيقة وضعها ستحيدها عن اي 
الوقيان  محاولة للمعاجلة. وأكد 
على إعادة الهيكلة املالية، مشيرا 
إلى أنها تبقى األداة الوحيدة واألكثر 
فاعلية لتعافي الشركات. وأضاف 
في هذا اإلطار ان التجارب العاملية 
الهيكلة  عكســــت جناح وجناعة 
املالية. وفي ختام مداخلته كشف 
الوقيــــان ان طريق إعادة الهيكلة 
ليس سهال واعتمادها يستوجب 
التضحية وقد يكون هناك استبعاد 
لصفقات، مشــــيرا إلى ان عملية 
الهيكلة تقتضي مفاوضات شاقة من 
الدائنن لكن في النهاية تهدف الى 

حتقيق الصالح العام للمالك. 
من جانبه، تناول شريك اول 
مكتب الوقيان والعوضي والسيف 

لديه خبرة تزيد على 29 عامًا في قطاع النفط

البالغة قيمته 100 ألف دينار

الرفاعي عضوًا منتدبًا للتخطيط في »البترول«

»الخليج« يعلن الفائز بالسحب الشهري للدانة

عدد من اللجان االستشــــارية 
واجلامعات في الكويت.

وأشــــارت الــــى أن مؤهله 
العلمي بكالوريوس هندســــة 
كهربائية سنة 1980 من جامعة 
ســــياتل في الواليات املتحدة 
العديد من  األميركية، وقــــدم 
احملاضرات وأوراق العمل ذات 
العالقة بتخصصه ومجال عمله 
في األبحاث املنشورة املرتبطة 
وإدارة  النفطــــي،  باإلنتــــاج 
الرأسمالية واإلدارة  املشاريع 
العامة، كما انه عضو جمعية 
الكويتية ومعهد  املهندســــن 
إدارة املشاريع الدولية، ورابطة 
الدولية،  البتــــرول  مفاوضي 
وتلقى تدريبا عالي املستوى 
في عدد من املؤسسات املهنية 
واجلامعات الرفيعة في الواليات 

املتحدة وبريطانيا.

أعلن بنك اخلليج عن اسم 
الســـحب الشهري  الفائز في 
للدانة الـــذي تبلغ قيمته 100 
الف دينار في الســـحب الذي 
أقيم بداية الشهر اجلاري في 
مبنى البنك الرئيسي، وحصل 
محمد سعيد أحمد احملتسب، 
وهو عميل في فرع بنك اخلليج 
في منطقة الشعب على جائزة 
السحب الشهري وقدرها 100 

الف دينار.
وذكـــر البنـــك فـــي بيان 
صحافـــي أن حســـاب الدانة 
اجلديد للتوفير يوفر لعمالئه 
املزيد من السحوبات واملزيد 

من فرص الفوز. قدم حساب 
الدانة منذ بداية العـــام الـحالي 
ست جوائز شــهرية قيمــتها 
100 الـــف دينار باإلضافة إلى 
ثالثة ســـحوبات تقام خالل 
الفترة القادمـــة وحتى نهاية 

العام 2009.
إلى جانب  أنه  البنك  وبن 
السحب الشهري، مينح حساب 
الدانة أيضا سحوبات أسبوعية 
يحصل فيها الفائز األول على 
جائزة قدرهـــا 10 آالف دينار 
حيث ينال كل مـــن الرابحن 
اخلمســـة اآلخريـــن جائـــزة 
قدرها 1000 دينار، مما يجعل 

إجمالي الفائزين حتى اآلن 166 
إلى جانب 84 عميال بإمكانهم 
الفوز خالل العام احلالي. هذا 
وسيجري أيضا سحب سنوي 
على جائزة كبرى قدرها 500 

ألف دينار. 
هذا وعلى العمالء الراغبن 
في املشـــاركة بســحب الدانة 
الشـــهري، فتح حساب الدانة 
املبلـــغ املطلوب قبل  وإيداع 
شــــــهر واحـــد من تاريــخ 
السحب الشهري وقبل أسبوع 
واحـــد مـــن تاريخ الســـحب 
األسبوعي كي يتأهلوا لدخول 

السحب.

قطاع النفط، وتدرج وظيفيا من 
مساعد مهندس حتى وصل إلى 
املنتدب  منصب نائب العضو 
في شركة نفط الكويت، وشارك 
في صياغة اتفاقيات مع شركات 
نفط عاملية، كما أنه عضو في 

البترول  أعلنت مؤسســــة 
الكويتيــــة عن تعين هاشــــم 
الرفاعي عضوا منتدبا للتخطيط 
في املؤسسة، إضافة الى منصبه 
احلالي كرئيس ملجلس االدارة 
والعضو املنتدب لشركة التنمية 

النفطية.
وذكرت املؤسسة في بيان 
صحافي أمس أن الرفاعي يشغل 
حاليــــا منصب رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب لشركة 
الكويتية،  النفطيــــة  التنمية 
ورئيس مجلس إدارة شــــركة 
استثمارات التكنولوجيا التابعة 
الكويتية،  البترول  ملؤسســــة 
كما يعمل حاليا عضوا منتدبا 
البترول  للتخطيط مبؤسسة 

الكويتية باإلنابة.
الرفاعي لديه  أن  وبينــــت 
خبرة تزيــــد على 29 عاما في 

قال إن اإلنفاق الحكومي ضروري إلنعاش األسواق.. والصيرفة اإلسالمية أثبتت نجاحها في األزمة

العمر: »بيتك« انتهى من إعادة هيكلة مديونية 3 شركات

»الصناعي« يقيم برنامجًا تدريبيًا لموظفيه الجدد

)متين غوزال(


