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الكويـــتـ  أ.ف.پ: حققت الكويت فوائض مالية بلغت 25 
مليار دوالر في االشهر التسعة االولى من السنة املالية احلالية، 
وذلك بحسب ارقام نشرتها وزارة املالية أمس. وبلغت العائدات 
العامة في نهاية 2009 حوالي 45 مليار دوالر، أي اكثر بـ %60 
من توقعات امليزانية ملجمل الســـنة املالية 2009/ 2010 التي 
تنتهي في 31 مارس. اال ان هذه االرقام ال تصل الى مســـتوى 
العائدات التي سجلتها الكويت في االشهر التسعة االولى والتي 

بلغت 64.4 مليار دوالر عندما بلغت اسعار اخلام مستويات 
قياسية جتاوزت 147 دوالرا للبرميل. وبلغ االنفاق العام في 
االشهر التسعة االولى 19.8 مليار دوالر، ما نسبته من %46.9 
من اجمالـــي االنفاق الذي نصت عليه املوازنـــة )42.1 مليار 
دوالر(. وبلغت العائدات النفطية في نهاية ديســـمبر املاضي 
42.5 مليار دوالر أي اكثر بنسبة 75.9% من توقعات املوازنة 

التي حددت العائدات النفطية بـ 24.1 مليار دوالر.

25 مليار دوالر فائضًا ماليًا تحققه الكويت في تسعة أشهر

الــــذي نعتبره واضحا في هذا األمر 
وهو إذا ما فقدت الشركة جزءا كبيرا 
من رأسمالها فينبغي أن تقوم هذه 
الشــــركة بتخفيض رأسمالها ومن 
ثم زيادة رأسمالها أو تعلن إفالسها 
ولكن لألســــف وزارة التجارة التي 
متلك الصالحيــــات في هذا األمر لم 
تتخذ قرارا يرحم الســــوق من هذه 

الشركات.
وأوضح أن هذه الشركات املتعثرة 
والتي متر بظــــروف قيصرية كان 
أمامها قانون االستقرار وهي اخلطوة 
األخيرة التي كانت على حد وصفه 
القشة التي البد أن تتمسك بها هذه 
الشركات للحيلولة دون الغرق في 
اإلفالس، مرجعا ذلك إلى أن الشركات 
الفاســــدة ليس لها حــــظ مبوجب 
متطلبات هذا القانون، والذي يفسر 
بشكل واضح هروبها منه وجلوءها 
إلى األموال السهلة، أي أموال الدولة 
ومؤسساتها إلنقاذها، حيث ال مساءلة 
وال رقابــــة فعلية ودقيقة على تلك 
األموال، وإن كانت فهي على طريقة 

ذر الرماد في العيون ال أكثر.

يتحسن الوضع.

تحصين »المركزي«

وأوضح أن البنك املركزي جنح 
في حتصــــن البنــــوك احمللية من 
القــــروض املتعثرة من خالل فرض 
املزيد من املخصصات والتي أصبحت 
حاليا أعلى من القروض بالضعف، 
مطالبــــا البنــــوك بالضغــــط على 
الشركات املتعثرة بإشهار إفالسها 
وذلك لتنقية الســــوق من الشركات 
الورقيــــة والوهميــــة التي تضعف 
تداوالت السوق وجتعله يسير مع 

الشائعات باالرتفاع وباالنخفاض.
وانتقــــد إدارة البورصــــة بعدم 
اتخاذها أي قرار ضد هذه الشركات 
معلال هذا التخاذل بنقص القوانن 
واللوائح التي متتلكها إدارة البورصة 
في بسط سيطرتها في الضغط على 
الشركات ومطالبتها بإشهار إفالسها، 
موضحا أن وزير التجارة يشــــغل 
منصبن في نفــــس الوقت فبدوره 
يرأس التجارة وإدارة البورصة ومن 
ضمن مهام التجارة قانون الشركات 

أحد االقتصادين بأنها مبنزلة ألغام 
في البورصة ال يعلم أحد زمان وال 

مكان انفجارها. 
وطالب إدارة السوق بأخذ إجراءات 
أكثر صرامة ضد هذه الشركات مثل 
اإليقاف املؤقت أو حتويلها إلى السوق 
املوازي وذلك كمحافظة على السوق، 
مشيرا إلى أن إدارة السوق ليس لديها 
سياسة صارمة ضد هذه الشركات 
وأكبر دليل وجود أكثر من شــــركة 
وهميــــة، وقد انتقلت ملكياتها على 
اثر ظروف األزمــــة ملالك جدد، ولم 
يعثر هؤالء املالك على وجود فعلي 

لتلك الشركات.
بدوره اســــتغرب رئيس مجلس 
إدارة احدى الشركات االستثمارية 
من أوضاع الشــــركات املدرجة التي 
تتفاقم يوما تلو اآلخر ولم نشاهد 
أي إفالس لهذه الشــــركات أو حتى 
اندماجات في ظل الوضع »التعيس« 
للشركات واخلسائر التي منيت بها 
خالل العام املاضي، مشــــيرا إلى أن 
الشركات حتاول بشتى الطرق جتميل 
نفســــها في مواجهــــة األزمة إلى أن 

الوسائل املشروعة لتحصيل القروض 
التي منحتها البنوك للشركات قبل 
انطالق الشرارة األولى لألزمة املالية 
العامليــــة قبل حوالــــي عام ونصف 

العام.

قروض الشركات

فوفقا للبيانات املنشورة مؤخرا 
في احـــدى التقاريـــر االقتصادية 
بلغت قروض الشركات املدرجة في 
البورصة 14.2 مليار دينار بنهاية 
النصف األول من العام املاضي 2009 
وذلك جلميع قطاعات السوق عدا 
قطاعي البنوك والشركات الكويتية، 
هذا وقد تصدر قطاع االســـتثمار 
املقترضة مببلغ  القطاعـــات  أعلى 
5.9 مليارات دينار مبا يعادل %42 

من إجمالي القروض.
وأوضحت املصادر أن طلب إشهار 
إفالس الشــــركات املتعثرة سيعيد 
بعض الثقة الى السوق وسيتحسن 
أداؤه بخطــــى ثابتــــة بعيــــدا عن 
املفاجآت الســــلبية التي كانت تأتي 
من هذه الشــــركات، والتي وصفها 

أحمد مغربي
»غربلة شاملة« في انتظار سوق 
الكويت لألوراق املالية خالل الفترة 
املقبلة في ظل النوايا املؤكدة لعدد 
من البنــــوك احمللية اتخاذ إجراءات 
أكثر شــــدة جتاه الشركات احمللية 
التي متــــادت في عمليات االقتراض 
وتدهورت أوضاعها االقتصادية جراء 
األزمة املالية وما تبعها من تعثر في 
السداد نتيجة قلة الفرص االستثمارية 

املدرة للدخل لهذه الشركات.
هــــذا وتخطط البنوك بعد مرور 
عام ونصف العام من انطالق الشرارة 
األولى لألزمــــة املالية الى أن تتخذ 
اإلجراءات القانونية جتاه الشركات 
املدينة مثلما فعل بنك بوبيان جتاه 
شركة األبراج القابضة بسبب الديون 
املتراكمة على الشركة والتي تخطت 

حاجز الـ 70 مليون دينار.
أوســــاط اقتصاديــــة توقعت لـ 
»األنبــــاء« أن تقدم عددا من البنوك 
احمللية طلب إفالس شركات مدرجة 
في البورصة خــــالل الفترة املقبلة 
وذلك بعدما استنفدت البنوك جميع 

هل تتجه البنوك 
لطلب إشهار 

 الخياط: االستثمار في العنصر البشرى
 المخرج الرئيسي للخروج من األزمات المصرفية

إليـــه خالل عام كامل من اجلهد 
والعرق وذلك بالتسلح بالعلم 
الركائز  التي تعد من  واملعرفة 
األساسية لتقدم الشعوب. وهنأ 
اخلياط اخلريجن على جناحهم 
متمنيا لهم التوفيق في عملهم 
واالســـتفادة مـــن التدريب مبا 
يضيف ويطور العمل ومبا يرفع 
إنتاجية املؤسسات التي يعملون 
بها حتى يكونوا من أهم العناصر 

الفعالة في هذه املؤسسات.

وتنقل صورة واقعية لطبيعة 
القطاع املصرفي العاملي.

ولم يغفل املعهد في هذا الصدد 
تطويع تلك املواد التدريبية كي 
تالئم الواقع في القطاع املصرفي 

احمللي.
ولفت اخليـــاط الى ان تقدم 
األمم يقـــاس مبدى مـــا حققه 
أبناؤها من تقدم في جميع نواحي 
املعرفة، موضحـــا ان خريجي 
املعهد يحصدون ثمار ما سعوا 

تعاقد مع املؤسسات التدريبية 
واجلامعات وغيرها من األماكن 
العاملي،  املرموقة على الصعيد 
لالســـتعانة مبحاضريها الذين 
لم يبخلوا بجهدهم في ســـبيل 
اســـتكمال املسيرة، كما حرص 
املعهـــد علـــى أن تكـــون املواد 
العملية  التدريبية واحلـــاالت 
وغيرها علـــى درجة عالية من 
احلداثة بحيث تعكس أحدث ما 
يقدم في املعاهد العاملية املماثلة، 

محمود فاروق
الدراســـات  أكد مدير معهد 
ان  املصرفية د.رضـــا اخلياط 
حرص املصارف على االستثمار 
في العنصر البشري، يعد العمود 
األساســـي للصناعة املصرفية 
ومخرجا ألي أزمة ميكن ان مير 
بها القطاع املالي، مشـــيرا الى 
ان تخريج دفعة من الشـــباب 
املصرفي يدل على اإلعداد اجليد 
ملستقبل الصناعة املصرفية في 

الكويت.
وأضـــاف اخلياط في كلمته 
خالل احلفـــل الـــذي أقيم أول 
مـــن امس لالحتفـــال بتخريج 
دفعة جديدة من متدربي برامج 
الشهادات املالية واملصرفية لعام 
2008 ـ 2009 فـــي غرفة جتارة 
وصناعة الكويت ان ما يعصف 
بالقطاع املصرفي من أزمة مالية 
منذ أكثر من عـــام، يؤكد على 
حقيقة واحدة وهي إن من ضمن 
أسباب األزمة املالية بالكويت هو 

العنصر البشري.
وأشار الى ان معهد الدراسات 
املصرفية لم يدخر جهدا إال بذله 
في سبيل تقدمي أفضل ما وصلت 
إليه العلوم املصرفية من تقنية، 
كما جتدر اإلشارة إلى أن املعهد 
حرص على اســـتقطاب أفضل 
التدريبية للمشاركة  العناصر 
في برامجه، الفتا الى ان املعهد 

لقطة جماعية لبعض املكرمني

خالل تخريج دفعة جديدة من الكوادر المصرفية

إفـالس
الشركات المتعثرة؟

14.2 مليار دينار قروض 
الشركات المدرجة بنهاية 
النصف األول من العام الماضي 
معظمها لشركات االستثمار 

إدارة السوق مطالبة بأخذ 
إجراءات أكثر صرامة ضد هذه 
الشركات مثل اإليقاف المؤقت

أو تحويلها إلى السوق الموازي 

)أنور الكندري(د.رضا اخلياط خالل تكرمي أحد الكوادر املصرفية


