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منها 13 مليونًا في قيمة محفظة التسهيالت االئتمانية الدولية

أكدت أن الخطوة ستدفع االقتصاد الوطني نحو التنمية

العقاد: »الخليج« يحقق أرباحًا تشغيلية 
للربع الثالث بقيمة 42 مليون دينار

مطلوب المزيد من المخصصات التحوطية إذا لم يتحسن الوضع االقتصادي العام

بورسلي لـ »األنباء«: وجود وكالة تصنيف محلية 
سيعزز عنصر الشفافية في السوق المحلي

محمود فاروق
أعلنت رئيس مجلس ادارة شركة كابيتا 
س���تاندردز للتصنيف االئتماني والتقييم 
د.أماني بورسلي عن اطالق خدمات الشركة 
التي ستباشر العمل كوكالة تصنيف محلية 
متخصصة ومس���تقلة على مس���توى دول 

اخلليج ومنطقة الشرق األوسط.
واشارت بورسلي في تصريحات ل� »األنباء« 
ان وجود وكالة محلية للتصنيف مبعايير 
ومقاييس عاملية لتقدمي هذا النوع من اخلدمات 
ميثل خطوة ذات أهمي���ة كبيرة لالقتصاد 
الوطني خللق أداة مس���اندة للمستثمرين 

التخاذ قراراتهم االستثمارية بثقة أكبر.
واش���ارت الى الدور الذي تلعبه شركات 

التصنيف في توفير املعلومات للمستثمرين 
وفي تعزيز عنصر الش���فافية في األسواق 
احمللية للعمل بثقة أكب���ر ولتعزيز مكانة 

الشركات، محليا واقليميا وعامليا.
وأفادت بان هناك حكوم���ات كثيرة من 
الدول ساهمت في تأسيس وكاالت تصنيف 
محلية نظرا لدورها ومس���اهمتها في رفع 
كفاءة األسواق وتوفير مظلة لتغطية السوق 

احمللي على نطاق واسع.
وأكدت ان الشركة تعمل على تغطية السوق 
الكويتي واخلليجي وذلك بالتعاون مع جهات 
االختصاص في دول اخلليج العربي وذلك 
كخطوة أولى لالنطالق نحو تقدمي اخلدمات 

في الدول العربية والشرق األوسط.

أعلن بنك اخلليج نتائجه التشغيلية 
للرب���ع الثال���ث م���ن ع���ام 2009، حيث 
صرح رئيس املديرين العامني والرئيس 
التنفيذي في بنك اخلليج ميشال العقاد 
 بأن البنك واصل خالل الربع الثالث من هذا 
العام تطوير وتنمي���ة أعماله املصرفية 
العامة، محققا بفضل ذلك أرباحا تشغيلية 
جيدة عن تلك الفترة بلغت 42 مليون دينار، 
ومن ضمنها االرتف���اع مببلغ 13 مليونا 
في قيمة محفظة التس���هيالت االئتمانية 

الدولية.
وأضاف العقاد أنه انسجام مع سياسة  
بنك اخلليج املتحفظة، وفي ضوء استمرار 
الظروف السلبية التي قد تؤثر على محفظته 
االئتمانية، فق���د قرر تكوين مخصصات 
إضافية احترازية مقابل محفظة القروض 

والتسهيالت املتعثرة، وخاصة القروض 
والتسهيالت اإلقليمية، وذلك بتحويل كل 
أرباحه التش���غيلية عن الربع الثالث إلى 

املخصصات القائمة.
واختتم العقاد تصريحه بالقول »وعلى 
صعيد مواز، في حني يتوقع البنك استمرار 
التحسن في أعماله ونتائجه التشغيلية 
للفترة القادم���ة، إال أنه يعتقد أيضا بأن 
املزيد من املخصصات التحوطية قد تكون 
مطلوبة إذا لم يتحسن الوضع االقتصادي 
العام، وهذا ما قد يستدعي استخدام أرباحنا 
التشغيلية حتى النصف األول من العام 
الق���ادم لتغطية تل���ك االحتياجات، ومن 
الطبيعي أنه قد يكون بإمكاننا استرداد 
جزء من تلك املخصصات في املستقبل إذا 

ميشال العقادحتسنت الظروف احمليطة بها«.

د.أماني بورسلي


