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كش����فت جلنة املناقصات املركزية عن التزامها بطرح 32
15 مناقصة جديدة تخص ع����ددا من الوزارات والهيئات 
واملؤسس����ات احلكومية. وقالت اللجنة في بيان لها انها 
تعتزم طرح مناقصات تخصص النشاء وجتهيز وصيانة 
وتوريد الحتياجات مؤسسات وجهات حكومية منها وزارة 
الكهرباء واملاء وجامعة الكويت وشركة نفط الكويت. واشار 
البيان لوجود مناقصتني لوزارة الدفاع، وهما عبارة عن 

اعادة طرح ملناقصتني قد مت االعالن عنهما سابقا. وفيما 
يخص املناقصة اخلاصة بشركة نفط الكويت قال بيان 
اللجنة انه خاص بتطوير ومراقبة كفاءة احلقن الكيميائي 
في الش����ركة وكذلك تقدم خدم����ات الصيانة في مناطق 
االنتاج في غرب وشمال الكويت. واخيرا لفت البيان الى 
مناقصات خاصة بكل من وزارة االعالم وبنك التسليف 

ومؤسسة املوانئ الكويتية.

لجنة المناقصات المركزية تطرح 15 مناقصة جديدة

اإلدارة التنفيذية في ميزان األزمة 12% من تنفيذيي 
الشركات المدرجة 
قدموا استقاالتهم 
خالل 2009

أحمد يوسف
لم يدر بخلد أبو مشعل وهو يخطط منذ عام ونصف لشراء شاليه وسفر وتعليم أوالد باخلارج 

ان تأتي األزمة العاملية وتأثيرها على أحالمه. 
أبو مشعل يعمل قياديا في اإلدارة التنفيذية إلحدى الشركات التي ترفع راية االستثمار، يعتمد 

على معاشه ومكافآت وبدالت وبونص نهاية العام للتخطيط ألحالمه.
غير ان ما حدث من تأثير لالزمة بات معقدا حتى ان الرجل قد »تشربكت« كل خططه وتبددت 

أحالمه، أبو مش���عل ومن يعمل في مكانه من اإلدارة التنفيذية من مديرين تنفيذيني ونواب 
وأعضاء منتدبني وأعضاء مجالس إدارات يتقاضون معاش���ا سنويا يتراوح ما 

بني 40 و 100 الف دينار باإلضافة الى أشياء أخرى، قال ان هذه املعاشات 
تقلصت الى درجة كبيرة بعد ان عصفت األزمة بالش���ركة وجلأت 

مجالس اإلدارات الى تنفيذ استراتيجيات تقلص النفقات.
وقال أبو مشعل ان حاله أفضل بكثير من غيره الذي مت 

نقله الى مكان آخر بالشركة وبالقطع مبعاش اقل ويعد 
أفضل حاال كذلك ممن فقد عمله.

وأش���ار الى ان بعض الشركات قد أجرت عملية 
غربلة على مستوى جميع إداراتها السيما شركات 

االستثمارات، ففي سنوات الرواج وحينما كان 
س���وق االوراق املالية مجديا س���اعد ذلك على 
استقطاب موظفني حديثي التخرج وأسبغت 
عليهم مسميات وظيفية عليا، وعندما وقعت 
الواقعة بدأت هذه الش���ركات في التضحية 
باملديري���ن الذين أظهروا أداء ضعيفا خالل 
األزمة، فاإلدارة التي كانت تضم ثالثة مديرين 
مت التضحية بواحد واالكتفاء باثنني فقط.

وتقول املصادر االس���تثمارية: »انه اذا 
استمر اداء السوق على هذا الوضع الضعيف، 
فان مديري اإلدارة التنفيذية سيكونون في 
خطر«، واملالحظ هنا ان موقع سوق الكويت 
لألوراق املالية قد ذك���ر ان هناك نحو أكثر 

من 25 اس���تقالة مت تقدميها للسوق من 25 
شركة كلهم من اإلدارة العليا والتنفيذية خالل 

العام احلالي مبا نس���بته نحو 12% من اجمالي 
الشركات املدرجة، وذلك ان دل فإمنا يدل على أن 

هناك إعادة هيكلة وغربلة ملوظفي هذه الشركات او 
االستغناء نتيجة لتقليص النفقات بعد توقف العديد 

من مشروعات هذه الشركات جراء األزمة.
لم يكن الوضع ف���ي الكويت مختلفا عن دول اجلوار 

فالعديد من الشركات واملؤسسات في دول املنطقة قد أخذت 
نفس النهج، هكذا يشير احد التقارير الوظيفية لشركة ادفنتج 

لالستشارات االقتصادية حيث وصلت نسبة االنخفاض في الراتب 
األساسي منذ أكتوبر 2008 وحتى اآلن نحو 38% لإلدارة العليا والتنفيذية، 

و40% مستوى رواتب اإلدارة الوسطى، وفيما يخص الوظائف الدنيا فقد ظلت 
هذه الوظائف من غير أي تغيير جذري لبعض قطاعات اخلدمات مثل الصحة والتعليم.

ويؤكد التقرير كذلك في استبيان مت إجراؤه في كل من سلطنة عمان ودبي والكويت وأبوظبي 
على مؤش���ر وصل إلى أكثر من 65% بوجود أزمة ثقة بني الش���ركات والعاملني لديها نظرا لعدم 
توافر مس���توى ش���فافية عال لدى قرار اإلدارة العليا بتقليص العمال���ة والتواصل مع موظفيها 

بطريقة أكثر اطمئنانا.
وأشار التقرير إلى أن قطاعي البنوك والتمويل يعدان أكثر القطاعات تأثرا باالضطراب االقتصادي 

ف���ي الربع األخير من عام 2008. فقد بلغت نس���بة زيادة الروات���ب املتوقعة لعام 2009 في قطاع 
البنوك واالس���تثمار 9.2% وهي نسبة أقل من زيادة رواتب العام املاضي 12.2%. كذلك يعد قطاع 
العقار )التطوير واإلنش���اءات( هو أسوأ القطاعات تأثرا بعد قطاع البنوك والتمويل. تبلغ زيادة 
الرواتب املتوقعة لعام 2009 ما نس���بته 10.3% وهي نسبة أعلى من زيادات الرواتب في قطاعات 

أخرى بدول مجلس التعاون اخلليجية.
وجاءت اإلمارات وقطر على رأس التصنيفات حتى ش���هر أغس���طس 2008 مبتوسط زيادات 
في الرواتب بنس���بة 13.6% و12.7% على التوالي. تظهر زيادات الرواتب املتوقعة لعام 2009 
اجتاها هابطا بنس���بة 10.9% و10.2% على التوالي بسبب االنكماش االقتصادي 

التي حدث مؤخرا.
وف���ي دول التعاون األخ���رى مثل البحري���ن والكويت وعمان 
والسعودية، من املتوقع أيضا أن تنخفض نسبة زيادة الرواتب 
إل���ى 8.4 و8.1 و9.7 و7.8% على التوالي بس���بب االنكماش 
االقتصادي السائد مع تخفيض الوظائف وخصوصا في 

قطاعات االستثمار والبنوك والعقار.
وتوقع التقرير هبوط معدالت التوظيف ألدنى 
مس���توياتها على مدى الس���نوات الثالث القادمة 
طبقا للتقرير مع تخطيط الشركات العاملة في 
قطاعي التصنيع واخلدمات لتخفيض رواتبها 

بدال من إضافة وظائف جديدة.
هذا، كان على صعي���د املنطقة أما عامليا 
فق���د أعلنت احلكومة األميركية مؤخرا انها 
ستفرض اعتبارا من نوفمبر اجلاري تخفيضا 
كبيرا لرواتب مسؤولي الشركات السبع التي 
تلقت اكبر قدر من املس���اعدات من الدولة 

منذ العام 2008.
وجاء في »التوصي���ات النهائية« التي 
اعلنها كينيث فاينبرغ »املشرف اخلاص« 
املكلف مراقبة الرواتب في هذه الشركات انه 
س���يتوجب عليها تخفيض مجموع رواتب 
مس���ؤوليها الذين يتقاضون اعلى املكافآت 

بنسبة %50.
وس���يطاول هذا التخفيض بالدرجة االولى 
ما يتقاضاه هؤالء املوظفني نقدا حيث ستخفض 

هذه الرواتب املالية مبعدل %90.
وقال فاينبرغ ان تخفيض الرواتب سيطبق على 
الشركات التي تلقت »مساعدة استثنائية« من الدولة 
منذ منتصف سبتمبر، وهي ش���ركتا كرايسلر وجنرال 
موتورز للسيارات وشركتا اخلدمات املالية جي ام ايه سي 
وكرايسلر فاينانشل ومصرفا سيتي جروب وبنك أميركا وشركة 

التأمني ايه آي جي.
من جه���ة أخرى قال البنك املركزي األميركي انه س���يفرض على 
املصارف مراجعة سياس���ات دفع املكافآت والع���الوات بحيث ال تؤدي الى 

»ضرب سالمتها« املالية.
وتنص بنود القرار على إصالح سياس���ات دفع الرواتب لربط املكافآت بزيادة قيمة الشركات 
على املدى البعيد واالستقرار املالي، ورفض العالوات النقدية على أساس األداء على املدى القصير 
وخفض كبير في رواتب اإلدارة مبا يعني خفض املكافآت اإلجمالية بنسبة 50%، واملكافآت النقدية 
بأكثر من 90%، وحتديد س���قف 500 ألف دوالر س���نويا للمكافآت ألكثر من 90% من املوظفني، مع 

استثناءات ترمي إلى »احلفاظ على املواهب وحماية مصلحة املكلفني«.

.. أخيرا تفنيش .. تدوير أماكن .. تقليص رواتب

40% انخفاضًا في مستوى 
رواتب اإلدارة الوسطى 
و38% لإلدارة العليا 
والتنفيذية

البنوك المحلية تحقق 361 مليون دينار أرباحًا حتى نهاية الربع الثالث في 2009

»الوطني« بالمرتبة األولى في تحقيق األرباح الصافية 
تاله بيت التمويل فـ »األوسط«

� كون���ا: حققت  الكوي���ت 
البنوك احمللية ارباحا صافية 
بلغت حوالي 361 مليون دينار 
)حوالي 1.3 مليار دوالر( خالل 
االشهر التسعة االولى من العام 
احلالي، رغم الظروف الصعبة 
التي تواجهها بسبب تداعيات 

االزمة املالية العاملية.
وعلى الرغم من تراجع ارباح 
البنوك احمللية مقارنة بنفس 
الفترة م���ن العام املاضي فإنه 
يجب ان يوض���ع في االعتبار 
الظروف التي مت���ر بها حاليا 
نتيجة االزم���ة العاملية والتي 
دفعتها الى جتنيب مخصصات 

واحتياطيات كبيرة حتس���با 
لتداعياتها.

وحققت جميع البنوك ارباحا 
حتى نهاية سبتمبر املاضي فيما 
عدا اربعة بنوك سجلت خسائر 
غير محققة بسبب املخصصات 
العامة والطوعية التي جنبتها 
من اجل التعامل مع أي تداعيات 

مستقبلية لالزمة.
وتصدر بنك الكويت الوطني 
البنوك احمللية وجميع الشركات 
املس���اهمة من حي���ث االرباح 
الصافية مسجال حوالي 201.5 
مليون دينار بربحية سهم 70 
فلس���ا خالل االش���هر التسعة 

االولى من العام احلالي.
 ولعل ابرز ما جاء في نتائج 
البنك الوطني انه كان الوحيد 
الذي متكن من حتقيق زيادة في 
ارباحه الصافية للربع الثالث 
بنسبة 10% مقارنة بنفس الربع 

من العام املاضي.
وحل بيت التمويل الكويتي 
 ف���ي املرك���ز الثان���ي بربحية 
106.3 مالي���ني دينار فيما جاء 
الكويتي في  البن���ك االهل���ي 
املرتبة الثالث���ة بحوالي 24.2 
مليون دينار تاله بنك الكويت 
 والش���رق األوس���ط بحوالي 
15.1 مليون دينار وبنك برقان 

13.5 مليون دينار.
وحسب تصريحات مختلفة 
ملسؤولي البنوك احمللية فإن عام 
2009 كان بالفعل العام األصعب 
في تاريخها، حيث مت جتنيب 
الكثير من املخصصات املالية 
وهو ما يجعلهم يدخلون العام 

اجلديد بشكل أفضل.
البنوك   ويتوقع مسؤولو 
اخلاس���رة نتيجة أخذ الكثير 
من املخصص���ات العودة مرة 
أخرى للربحية، بينما تتوقع 
الرابحة زي���ادة في  البن���وك 
مع���دالت ربحيتها خالل العام 
املقبل وتعويض االنخفاض الذي 

شهدته خالل العام احلالي.
 من ناحية اخرى فإن االرقام 
املجمعة للبنوك احمللية حتى 
نهاية اكتوبر املاضي اظهرت منوا 
ايجابيا في مختلف املؤشرات 
حي���ث ارتفعت اصول البنوك 
بنس���بة 3.6% مسجلة حوالي 

40.2 مليار دينار.
وبلغ اجمالي ودائع البنوك 
احمللية حتى نهاية اكتوبر 2009 
حوالي 28 مليار دينار بزيادة 
20.6% عن نفس الشهر من العام 
املاضي فيما ارتفعت التسهيالت 
االئتمانية بنسبة 7.3% لتصل 

الى حوالي 25 مليار دينار.


