
االقتصادية االثنين
1  مارس  2010

24

حضور متواضع للمساهمني في اجلمعيات العمومية

مدير إدارة الشركات في وزارة التجارة والصناعة داود السابج لـ »األنباء«:

دور »التجارة« في عموميات الشركات »ضيف شرف«
بأموال املس���اهمني، مشيرا إلى خطورة 
تأخير تقدمي البيانات املالية حتت ذرائع 
وحجج واهي���ة، ألن التأخير غنب بحق 
املساهمني واملستثمرين، والدائنني أيضا 
الذين من حقهم االطالع على البيانات في 
الوقت املناسب، واتخاذ القرار االستثماري 

الصائب على ضوئها.
واعتبر الس���ابج أن مخالفة تأخير 
تقدمي البيانات املالية من أكثر املخالفات 
شيوعا لدى الشركات املساهمة، وذلك 
من واقع االستفس���ارات والش���كاوى 
التي تتلقاها الوزارة، خصوصا عندما 
تصل مدة التأخير إلى أش���هر، وأحيانا 
الى س���نوات عدة، موضح���ا ان كل ما 
تس���تطيع الوزارة عمل���ه هو توضيح 
طبيعة املخالفات اثناء انعقاد اجلمعية 
العمومية، ليتس���نى للمساهمني حتمل 
مسؤوليتهم والقيام مبحاسبة مجالس 
االدارات، علما بان احملاس���بة ال تتم في 
الغالب، إال في حاالت نادرة جدا، وتصطدم 
باألغلبية املالكة، وعزوف املساهمني عن 

حضور اجلمعيات.

االطراف، فضال عن تسجيل أصول بأسماء 
أعضاء مجالس اإلدارات أو باسم الغير 
بدال من تسجيلها باسم الشركة كحق من 
حقوق املساهمني، وكذلك مخالفة الشركة 
أغراضها وأنشطتها الرئيسية، واالنحراف 
عنها نحو املضاربة في س���وق األوراق 
املالية، وما حتمله من مغامرة ومخاطرة 

عضوية في شركات متشابهة في االغراض، 
ومتماثلة في األنشطة، وكذلك تأخير تقدمي 
البيان���ات املالية وامليزانيات العمومية 
خ���الل الفترة الزمنية احمل���ددة، ومبدأ 
التعامل مع أطراف ذات صلة، الذي يتم 
دون ان يعرض على اجلمعية العمومية 
ألخذ موافقتها، ودون حتديد طبيعة هذه 

إقليمي بعيد املنال.
واضاف ان هناك مخالفات لم يتطرق 
اليها القانون، ولم يأت على ذكر العقوبات 
اخلاص���ة بها ال من قريب وال من بعيد، 
وعلى سبيل املثال وليس احلصر هناك 
مخالفات تتمثل في شغل عضوية أكثر 
من ثالث شركات مساهمة، أو أكثر من 

محمود فاروق 
قال مدير إدارة الش���ركات في وزارة 
التجارة والصناعة داود السابج ان قانون 
الشركات احلالي ال يتضمن فرض عقوبات 
التي ترتكبها الشركات  على املخالفات 
املساهمة، األمر الذي مينع الوزارة من 
مواجهة مخالفات الشركات في جمعياتها 
العمومية وخاصة في مرحلة تقتضي 
املزيد من احلزم، وفرض الرقابة املسبقة 
والالحقة حلماية أموال الناس، وتعزيز 
الثقة باالقتصاد، من خالل تطبيق مبدأ 

الثواب والعقاب.
 وقال الس���ابج ف���ي تصريح خاص 
ل� »األنباء« إن غياب التشريع ال يساعد 
على محاس���بة من أخطأ من الشركات، 
واتخاذ العقوبة العادلة بحقه، التي متر 
دون رادع أو خوف من عقوبة، وهذا بحد 
ذاته جعل من مقولة ان دور الوزارة في 
اجلمعيات العمومية ضيف شرف قريبة 
من احلقيقة، فضال عن ان غياب التشريع 
جعل حتقيق رغبة صاحب السمو االمير 
لتحويل الكويت الى مركز مالي وجتاري 

داود السابج

بعض المديرين مخالفون لقانون الخدمة المدنية

»التجارة« : إدارتا »متابعة األسعار« و»تنفيذ برنامج عمل الحكومة« 
لم ُيفّعال منذ تأسيسهما في 2008

عاطف رمضان 
قالت مصادر مطلع���ة ل�»األنباء« ان وزارة 
التجارة والصناعة اس���تحدثت إدارتني االولى 
»متابعة أسعار السلع« والثانية »تنفيذ برنامج 
عمل احلكومة« منذ عام 2008 تقريبا، وان هاتني 
اإلدارتني لم يتم تفعيلهم���ا حتى اآلن بالرغم 
من أنهما مت إنشاؤهما بشكل رسمي ومت أيضا 
إحلاقهما مبكت���ب وزير التج���ارة والصناعة 
كما مت تعيني موظفني باإلدارتني حس���ب قول 

املصادر.

وأضافت املصادر أن بعض اإلدارات »احلساسة« 
ف����ي الوزارة حتت����اج إلى تعيني كوادر بش����رية 
)جامعية( مدربة وتتمتع بخبرات، مشيرين إلى 
أن ذلك يخالف املعمول به حاليا، مستدلني على 
ذلك بإحدى اجلهات املعنية في الدولة التي أكدت 
خالل الفترة األخيرة على صدور بعض القرارات 
في الوزارة بشكل غير سليم مما كلف الوزارة نحو 
2.6 مليون دينار تعويضات لبعض الشركات التي 

تضررت من تلك القرارات.
وأشارت إلى أن الوزارة حتتاج إلى مستشارين 

»حياديني« ومتخصصني إلى جانب املتواجدين 
في الوزارة وأن يكونوا ذوي خبرات، يتابعون 

ويراقبون األمور.
وأكدت أن بعض املديري���ن في »التجارة« 
مخالفون لقانون اخلدم���ة املدنية ويفتقدون 
الش���هادات اجلامعية بالرغم من وجودهم في 
أماكن حساسة في الوزارة وأنه قد أرسل بشأنهم 
كتاب لديوان اخلدمة املدنية الس���تثنائهم من 

بعض شروط الديوان.
وأش���ارت املصادر إلى أن هن���اك معوقات 

تواجهها بعض األقس���ام ب� »التجارة« تتمثل 
في عدم وجود العناصر املؤهلة واملدربة تدريبا 
جيدا، كذلك عدم وجود دورات خارجية واقتصار 
هذه الدورات على جهة معينة بالوزارة وأشخاص 

معينني.
من جانب آخر، لفت���ت املصادر إلى أن من 
املشكالت واملعوقات التي تواجه املوظفني التداخل 
ف���ي االختصاصات بالوزارة خاصة أن الهيكل 
التنظيمي قد ح���دد االختصاصات واملهام بني 

املسؤولني بالوزارة.

التقرير األسبوعي لشركة بيان لالستثمار حول األسواق الخليجية

سوقا اإلمارات يتكبدان خسائر قوية ومكاسب محدودة لسوقي البحرين والسعودية

السوق الثمانية وفي مقدمتها قطاع 
األغذية، من ناحية أخرى، سجل 
مؤشر الس���وق املالي السعودي 
منوا نس���بته 0.85% بعدما أغلق 
عند مس���توى 6.465.69 نقطة 
مدعوم���ا من منو معظم قطاعات 
السوق وخاصة قطاع األسمنت. 
أما سوق البحرين لألوراق املالية، 
فنما مؤشره بنسبة بلغت %0.78 
بعد أن أغلق عند مستوى 1.518.06 
نقطة، ويرجع الفضل في مكاسب 
مؤشر السوق إلى ارتفاع ثالثة من 
قطاعاته، إال أن التراجع الواضح 
الذي س���جله قطاع اخلدمات أثر 
بشكل نسبي على املؤشر ومتكن 

من التخفيف من مكاسبه.
وعلى صعيد األداء منذ بداية 
أربعة من أسواق  العام، سجلت 
األس���هم اخلليجي���ة مكاس���ب 

التداول فيه بنسبة 46.43%، فيما 
حل سوق الكويت لألوراق املالية 
في املرتبة الثانية بتراجع نسبته 
42.03%، في حني جاء سوق دبي 
املالي في املرتبة الثالثة، إذ انخفض 
متوسط حجم التداول فيه بنسبة 
17.96%، أما أقل األسواق تراجعا، 
فكان سوق أبوظبي لألوراق املالية 
والذي نق���ص متوس���ط حجم 

تداوالته بنسبة %11.53. 
 من ناحية أخرى، منا متوسط 
حجم التداول في سوق البحرين 
ل���ألوراق املالية بنس���بة بلغت 
11.43%، فيما كانت نسبة منوه في 
بورصة قطر 0.20%، هذا وكان أكبر 
متوسط حلجم تداول بني أسواق 
األسهم اخلليجية من نصيب سوق 
الكويت لألوراق املالية والذي بلغ 
450.52 مليون سهم، في حني جاء 
سوق دبي املالي في املركز الثاني 
مبتوسط حجم تداول بلغ 117.33 

مليون سهم.
وعلى صعي���د قيمة التداول، 
تراجع املتوس���ط اليومي لقيمة 
التداول في ستة أسواق، وتصدرها 
سوق الكويت لألوراق املالية، وذلك 
بعد أن انخفض املتوسط اليومي 
لقيمة التداول فيه بنسبة %45.57، 
وحل سوق مسقط لألوراق املالية 
في املرتبة الثانية بتراجع نسبته 
42.26%، فيما جاء سوق البحرين 
لألوراق املالية في املرتبة الثالثة، 
حيث تراجع متوسط قيمة تداوالته 
بنس���بة بلغت 30.40%، س���وق 
دبي املالي بدوره، حل في املرتبة 
الرابعة، حيث نقص متوسط قيمة 
التداول فيه بنسبة 29.97%، أما أقل 
األسواق تراجعا من حيث متوسط 
قيمة التداول فكان سوق أبوظبي 
لألوراق املالية، إذ انخفض فيها 

بنسبة بلغت %7.65  
م���ن ناحي���ة أخ���رى، ارتفع 
املتوسط اليومي للقيمة املتداولة 
في بورصة قطر بنسبة 4.64%، هذا 
وكان أكبر متوسط لقيمة تداول 
بني أسواق األسهم اخلليجية من 
نصيب السوق املالية السعودية 
والذي بلغ 696.87 مليون دوالر، 
فيما جاء سوق الكويت لألوراق 
املالية في املركز الثاني مبتوسط 
قيمة ت���داول بلغ 258.80 مليون 

دوالر.

ملؤشراتها، فيما تراجعت مؤشرات 
األسواق الثالثة الباقية. هذا وقد 
املالي السعودي  الس���وق  شغل 
املرتبة األولى بني األسواق الكاسبة، 
وذلك بعد أن وصلت نسبة منو 
مؤشره منذ بداية العام احلالي إلى 
5.62%، فيما شغل سوق الكويت 
الثانية  املرتبة  املالي���ة  لألوراق 
بعد أن حقق مؤشره منوا نسبته 
5.33%، وحل بعده سوق مسقط 
لألوراق املالية، إذ بلغت نسبة منو 
مؤشره 5.23%، أما أقل األسواق 
حتقيقا للمكاسب منذ بداية العام، 
فكان س���وق البحري���ن لألوراق 
املالية والذي منا مؤشره بنسبة 
4.10%، من ناحية أخرى، تصدر 
س���وق دبي املالي األسواق التي 
سجلت خسائر، حيث بلغت نسبة 
تراجع مؤشره 12.29%، جاءت بعده 
بورصة قطر، وذلك بعد أن وصلت 
نسبة تراجع مؤشرها إلى %1.62، 
هذا وكان سوق أبوظبي لألوراق 
املالية هو األقل خسارة بني أسواق 
األسهم اخلليجية على املستوى 
السنوي، إذ كانت نسبة انخفاض 

مؤشره %1.53.

مؤشرات التداول

ونظ���را الختالف ع���دد أيام 
الت���داول بني األس���بوع املاضي 
واألسبوع الذي سبقه في سوق 
الكويت ل���ألوراق املالية، فقد مت 
مقارنة متوس���طات التداول بني 
األس���بوعني جلميع األس���واق، 
هذا وش���هدت أس���واق األس���هم 
اخلليجية في األس���بوع املاضي 
تراجعا للمتوسط اليومي ملجموع 
أحجام الت���داول، حيث انخفض 
بنسبة بلغت 34.05%، وذلك بعد 
أن بلغ 752.31 مليون سهم مقابل 
1.14 مليار سهم في األسبوع قبل 
املاض���ي، فيما نقص املتوس���ط 
اليومي ملجموع قيم التداول بنسبة 
بلغ���ت 24.31%، إذ وصل إلى 1.11 
مليار دوالر في األسبوع املاضي 
مقابل 1.47 مليار دوالر في األسبوع 

الذي سبقه.
على صعيد الكمية املتداولة، 
تراجع املتوس���ط اليومي حلجم 
التداول في خمسة أسواق، تصدرها 
سوق مسقط لألوراق املالية بعد 
أن نقص املتوسط اليومي حلجم 

أبوظبي لألوراق املالية، حيث خسر 
مؤشره بنسبة 2.35% مقفال عند 
مستوى 2.701.51 نقطة، وقد تراجع 
املؤشر حتت ضغط من انخفاض 
كل قطاعات السوق وبخاصة قطاعا 
الصحة والعقار. وحل سوق مسقط 
لألوراق املالية في املرتبة الثالثة 
بعد أن أغلق مؤشره عند مستوى 
6.701.70 نقطة، مسجال خسارة 
نسبتها 1.38%، حيث تأثر مؤشر 
السوق بتراجع قطاعاته الثالثة 
بقيادة قطاع الصناعة. أما سوق 
الكوي���ت ل���ألوراق املالية، فكان 
مؤش���ره هو األقل خس���ارة بني 
مؤشرات أسواق األسهم اخلليجية 
املتراجعة، إذ انخفض مؤش���ره 
بنسبة محدودة بلغت 0.24% بعدما 
أقفل عند مستوى 7.378.8 نقطة، 
متأثرا بتراجع خمسة من قطاعات 

وقال التقري���ر ان موجة من 
التراجع ضربت أغلب مؤشرات 
أسواق األس���هم اخلليجية خالل 
تداوالت األسبوع املاضي، وأدت إلى 
تكبد خمسة منها خلسائر تفاوتت 
حدتها بني سوق وآخر، فيما متكن 
مؤشرا س���وق البحرين لألوراق 
املالية والسوق املالي السعودي من 
اإلفالت من تلك املوجة واستطاعا 
أن ينهيا تداوالت األسبوع على 
مكاسب محدودة. وتصدر سوق 
دبي املالي األسواق املتراجعة بعد 
أن أنهى مؤشره تداوالت األسبوع 
عند مستوى 1.581.94 نقطة مسجال 
انخفاضا نس���بته 2.71%، متأثرا 
بالتراجع الذي ش���هدته الغالبية 
العظمى من قطاعات السوق وعلى 
رأس���ها قطاع املرافق العامة. أما 
الثانية، فش���غلها سوق  املرتبة 

جيدة في بداية األسبوع مما أسفر 
عن تآكل مكاسب السوق دون أن 
يسفر ذلك عن تكبد السوق خلسارة 

على املستوى األسبوعي.
وعن بورصة قطر قال التقرير 
ان مؤش����رها أغلق ف����ي املنطقة 
احلمراء رغ����م البداية اجليدة في 
بداية األسبوع في أجواء سادتها 
عمليات الش����راء االنتقائية، وقد 
ساهم في ذلك األداء اإليجابي اإلعالن 
عن عدد من النتائج السنوية اجليدة 
للشركات املدرجة والتي تضمنت 
توزيعات نقدي����ة جيدة. غير أن 
عمليات جني األرباح لعبت دورها 
بداية من تداوالت الثالثاء وكانت 
لها الكلم����ة العليا بعد أن متكنت 
من دفع مؤشر السوق إلى ما دون 
مستوى إغالقه في األسبوع قبل 

املاضي.
من ناحية أخرى، شهد سوقا 
اإلمارات خسائر قوية دفعتهما إلى 
تصدر أس����واق األسهم اخلليجية 
املتراجعة، وذلك بعد أن س����ادت 
توقعات بعدم قبول البنوك الدائنة 
للخطة املقترح����ة إلعادة جدولة 
ديون مجموعة دبي العاملية. وقد 
أث����رت تلك األخب����ار على احلالة 
النفس����ية للمتداولني، األمر الذي 
انعكس س����لبا على أداء السوقني 
حيث تراجع نشاط التداول وظهرت 
ضغوط بيعية على األسهم القيادية 
وبخاصة أس����هم العقار والطاقة 
والبن����وك، وقد ش����مل ذلك أيضا 
نش����اط احملافظ األجنبية والذي 
مال بدوره إلى التحفظ والتوجه 

العام البيعي.

ان البورصة السعودية متكنت من 
حتقيق منو بس����يط بعد أسبوع 
شهد ارتفاعات في بدايته حدت من 
تأثيرها عمليات جني األرباح التي 
ظهرت في اجللسات األخيرة من 
األسبوع، وقد شهد األسبوع املاضي 
عدة أخبار مؤث����رة على الصعيد 
االقتصادي مع تباين اجتاهاتها، 
فقد صدر تصريح من مؤسس����ة 
النقد العربي السعودي يفيد بأن 
أسعار املساكن ستبقي على معدل 
التضخم مرتفعا في الربع األول من 
العام احلالي، وفي نفس السياق، 
م����ن املتوقع اس����تقرار التضخم 
ألس����عار األغذية دون 1.5% وهو 
الرقم املسجل في الربع األخير من 
2009، من ناحية أخرى، قالت وكالة 
األنباء السعودية انه مت اكتشاف 
حق����ل للغاز الطبيع����ي باملنطقة 

الشمالية من اململكة.
البحرين لألوراق  أما س����وق 
املالي����ة، فقد حقق منوا ملؤش����ره 
وإن كان دون مس����توى 1%، هذا، 
وش����هد الس����وق ب����دوره أخبارا 
اقتصادية تتعل����ق بالتضخم، إذ 
أشارت بيانات صادرة من اجلهاز 
املركزي للمعلومات في البحرين 
إلى ارتفاع معدل التضخم في يناير 
ليسجل 1.8%، أما السوق، فتمكن 
من حتقيق أداء جيد في جلسات 
التداول األولى مدعوما من قطاع 
البنوك التجارية على إثر اإلعالن 
عن توزي����ع أرباح نقدية في ذلك 
القطاع، غير أن اجللسات األخيرة 
شهدت عمليات جني أرباح وبخاصة 
على األسهم التي شهدت ارتفاعات 

ذكر التقرير األسبوعي لشركة بيان 
لالس����تثمار ان اللون األحمر ساد 
اقفاالت أسواق األسهم اخلليجية 
في نهاية األسبوع املاضي، وذلك 
بعد أن أغلقت مؤش����رات خمسة 
منها مس����جلة خسائر أسبوعية، 
في الوقت الذي سجل فيه كل من 
املتوس����ط اليومي حلجم التداول 
واملتوسط اليومي لقيمة التداول 

تراجعا واضحا. 
وقال التقرير ان أغلب األسواق 
قد افتتحت األسبوع املاضي على 
ارتفاع فيما ش����هدت اجللس����ات 
األخيرة تراجعا متأثرة بلجوء بعض 
املتداولني للقي����ام بعمليات جني 
األرباح لالستفادة من االرتفاعات 

احملققة في بداية األسبوع.
أداء األس����واق،  وعلى صعيد 
لفت التقرير الى ان سوق الكويت 
لألوراق املالية متكن من التماسك 
حيث أنهى األس����بوع بخس����ارة 
طفيفة دون النص����ف في املائ�ة، 
حيث افتتح السوق األسبوع بأداء 
إيجاب����ي متيز بالتوج����ه البيعي 
وعمليات الشراء االنتقائية، غير 
أن عمليات جني األرباح التي ظهرت 
في اجللسات التالية تسببت في 
تآكل املكاسب التي حققها السوق 
لينهي األسبوع في املنطقة احلمراء 
وإن كان أقل األس����واق املتراجعة 

تكبدا للخسائر. 
من ناحية أخرى، قال التقرير 

األداء األسبوعي لمؤشرات أسواق األسهم الخليجية
الترتيبالتغير السنويالترتيبالتغير األسبوعياإلقفال األسبوعيالمؤشر

5.332%3-0.24%7.378.8الكويت السعري

5.621%0.851%6.465.69السعودية العام

4.104%0.782%1.518.06البحرين العام

6-1.62%4-1.02%6.846.36قطر

5.233%5-1.38%6.701.70مسقط 30

7-12.29%7-2.71%1.581.94دبي

5-1.53%6-2.35%2.701.51أبوظبي العام

عمر راشد
كشف مصدر مطلع ل� »األنباء« ان الشركات التي تقدمت 
مبيزانياتها للعام املالي املنتهي في 31 ديس���مبر 2009 يصل 
عددها الى نحو 50 شركة حتى منتصف فبراير املاضي وذلك من 
اجمالي الشركات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، مستدركا 
بان الوزارة بصدد اتخاذ اجراءات قانونية مشددة ضد الشركات 

التي ستتأخر في تقدمي بياناتها املالية لعام 2009.

وبني ان ادارة الشركات املساهمة في وزارة التجارة والصناعة 
بصدد ارسال كتب الى الشركات تكون مبثابة اعالن تذكيري 
لتسليم البيانات املالية في موعدها احملدد والذي ينتهي في 

31 مارس اجلاري.
وقال ان االجراءات املشددة التي ستتخذها الوزارة ستتعدى 
سحب الترخيص التجاري للش���ركة الى وقف اي معامالت 

خاصة بها من االطراف احلكومية االخرى.

50 شركة فقط تقدمت بميزانيات 2009 لوزارة التجارة والصناعة

تقــرير

10% أرباح »رسن القابضة«
على رأس المال لعام 2009

مجلس اإلدارة يناقش مشاريع بقيمة 50 مليون دوالر

أحمد يوسف
علمت »األنباء« من مصادرها 
ان مجلس إدارة ش����ركة رس����ن 
الشهر   11 القابضة سيجتمع في 
اجلاري وذلك من اجل مناقش����ة 
البيانات املالية للشركة عن عامها 
األول والذي حققت خالله ارباحا 

تقدر ب� 10% من رأس املال.
وقالت املصادر ان االجتماع 
سيناقش مجموعة من املشاريع 
التي تخص مجال اخلدمات بقيمة 
تصل الى 50 مليون دوالر في 
عدد م���ن الدول منه���ا اململكة 
العربية السعودية ومصر وتركيا 
وأميركا وماليزيا وهي األسواق 

التي تعمل بها الشركة.
واضافت ان الش����ركة تعتزم 
الرسمية  االنتهاء من اإلجراءات 
لتأس����يس ش����ركة في ماليزيا 
خلدمات احلج والعمرة، مشيرة 
الى ان سوق خدمات احلج والعمرة 

مباليزيا سوق واعد.
وأش����ارت ال����ى ان الش����ركة 
التجهيزات  ستتوسع في مجال 
الغذائي����ة في اململك����ة العربية 
الس����عودية والتي ينشط عليها 
الطلب طول الع����ام على خلفية 
مناس����ك احلج والعم����رة، حيث 
يتوقع ان جتني الشركة ارباحا 

وعوائد مناسبة للمساهمني.

بنك محلي يمول 5 مشروعات
في مجال البنية التحتية 

من سبتمبر 2009 وحتى اآلن

عمر راشد
كشف مصدر مطلع ل� »األنباء« ان احد البنوك احمللية بصدد االعالن 
عن متويل بقيمة تتراوح بني 45 و50 مليون دينار لتمويل مش����روع 
في البنية التحتية لصالح احدى شركات املقاوالت احمللية، مستدركا 
ان االجراءات اخلاصة بالقرض وكذلك الضمانات متت املوافقة عليها 
من قب����ل مجلس االدارة. ولفت املصدر ال����ى ان القرض هو اخلامس 
الذي س����يقوم البنك بتمويله في املرحلة املقبلة وذلك بعد متويل 4 
مشروعات بقيمة 300 مليون دينار منذ شهر سبتمبر من العام املاضي 
حتى اآلن، مبينا انها جميعا لصالح ش����ركات محلية تعمل في مجال 
املقاوالت ومعظمها مشروعات حكومية. وبني ان املوافقة على متويل 
املشروعات تأتي في اطار سعي البنك لتوفير متويل للشركات احمللية 
بالضمانات املطلوبة وبالشكل الذي يلبي احتياجات الشركات. وقال 
ان مطال����ب البنوك بخصوص الضمانات املطلوبة ال تتعدى الكفاالت 
البنكية ومالءة الشركة املالية وسمعتها في اجناز املعامالت املطلوبة 
وبالشكل الذي يضمن حقوق البنوك جتاه الدائنني. واوضح املصدر ان 
تخفيض البنك املركزي مؤخرا لسعر اخلصم بواقع 50 نقطة اساس 
الى 0.5% من بني اهم الرسائل غير املباشرة التي ارسلها البنك املركزي 
للبنوك احمللية للدخول في متويل املشروعات التنموية التي تضمها 
خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية، متوقعا دفع البنوك لسيولة 

كبيرة للعمل في هذا املجال خالل املرحلة املقبلة.


