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في ندوة االقتصاد واالستثمار حول التنمية والخصخصة

اقتصاديون: يجب إسناد إدارة القطاعات والمرافق 
للقطاع الخاص والدولة عليها المراقبة وتذليل العقبات

»الدولي« يطلق برنامج خصومات »الدولي مول«

»المال« تطلق حملة »خذها مجانًا« على »ميتسوبيشي«

أعلن بنك الكويت الدولي عن 
إطالقه برنامج خصومات مميزا 
بالتعاون مع اكبر احملالت التجارية 
في الكويت لعمالئه من خالل كتيب 
خصومات »الدولي مول«، حيث 
يتيح البرنام����ج للعمالء التمتع 
الرائعة عند  بهذه اخلصوم����ات 
الدف����ع أو التعامل بأحد بطاقات 
بنك الكوي����ت الدولي االئتمانية، 

أو بطاقات السحب اآللي.
إن إطالق برنامج خصومات 

»الدول����ي م����ول« يأت����ي ضمن 
إس����تراتيجية البنك التسويقية 
خلدمة عمالء البنك وجلذب عمالء 
جدد، ولتأكيد برنامج الوالء لعمالء 
بنك الكويت الدولي، وكذلك تسهيل 

عملية التسوق انطالقا من اهتمام 
»الدولي« بعمالئه، كما أن البرنامج 

ميتد على مدار سنة كاملة.
كما أن جميع عمالء البنك ممن 
يحملون البطاقات االئتمانية، أو 
الس����حب اآللي ميكنهم  بطاقات 
االستفادة من هذه اخلصومات، 
حيث ان برنامج خصومات »الدولي 
مول« تش����ارك فيه أكثر من 83 
ش����ركة تلبي جميع االحتياجات 

للعميل في مختلف اخلدمات.

أطلقت مجموعة المال، الموزع 
الحصري لسيارات ميتسوبيشي 
الذي ال  الكويت، عرضه���ا  في 
يضاهى، واألول من نوعه على 
مستوى سوق السيارات المحلي، 
والذي يؤكد على تفوق سيارات 
ميتسوبيشي »خذها مجانا، إذا 
وجدت جودة أعلى ومواصفات 

أفضل بسعر أقل«.
المال في  وقالت مجموع���ة 
بيان صحافي بهذا الخصوص: 
»انه لطالما كان هدفنا الرئيسي 

هو تقديم األفضل وكان سعينا وجهدنا يصب 
في هذا االتجاه فإن التفوق ميزتنا األساسية، 
واليوم أثبتت س���يارات ميتسوبيشي كما كل 
يوم أنها تملك أعلى جودة وأفضل مواصفات 
بأقل األسعار، وها نحن اليوم إذ نؤكد على هذه 
الصفات من خالل تقديم سيارة مجانا في حال 

وجدت سيارة أخرى تكسر هذه القاعدة«.
وتجتذب س����يارات ميتسوبيشي العمالء الذين 
يبحث����ون عن مركبة اس����تثنائية تتمتع بمقاييس 
صناعية وتكنولوجية عالية جدا من ناحية الصناعة 
واألداء والمتانة والكفاءة العالية وانخفاض معدالت 
األعطال واالقتصاد في اس����تهالك الوقود باإلضافة 
إل����ى احتفاظها بأعلى قيمة عند إعادة البيع مقارنة 

بمنافسيها. 
وتقدم مجموعة المال لعمالئها 
واح���دة من أفضل الس���يارات 
الصغي���رة عل���ى م���دار عدة 
سنوات »النسر 2010«، بسعر 
ابت���داء م���ن 2999 دينارا فقط 
بدال م���ن 3699 دينارا، وتتميز 
العالية  هذه السيارة بكفاءتها 
وبقدرتها الكبيرة على االقتصاد 
في الوقود. وهي مجهزة بمحرك 

بحجم 4 اسطوانات. 
وللساعين إلى اقتناء سيارة 
صالون رياضية وش���بابية تحرك األحاسيس 
وتتمي���ز بخطوطه���ا االنس���يابية الجميل���ة 
وبديناميكيات القيادة المثيرة ومواصفات األمان 
المتطورة، فان مجموعة المال تتيح لعمالئها من 
خالل هذا العرض سيارة النسر أي اكس بسعر 
ابتداء من 3999 دينار بدال من 4499 دينارا، وتم 
تجهيز هذه الس���يارة المثيرة بمحرك يعد من 
أقوى المحركات القياسية في العالم »مايفك« 
بحجم 4 اس���طوانات سعة 2.0 ليتر بقوة 155 
حصانا عند 6000 دورة في الدقيقة، وتتواصل 
النزعة الرياضية في التصميم إلى داخل مقصورة 
النس���ر أي اكس من خالل التناغم العملي بين 

الراحة والقيادة الرياضية.

 شريف حمدي
أكد وزير التجارة والصناعة 
األسبق هشام العتيبي أن الكويت 
تأخرت نحو 20 عاما في إقرار قانون 
التخصيص، الفتا الى أنه كان يجب 
االعتماد على القطاع اخلاص في 
ادارة املراف����ق العامة والقطاعات 
الت����ي تهيمن عليها  االقتصادية 
احلكومة، مش����يرا الى ان اقتصاد 
الكويت يختلف في تركيبته عن 

أي اقتصاد في العالم.
وأوض����ح العتيب����ي في ندوة 
االقتصاد واالستثمار التي عقدت 
امس بعنوان »التنمية � اخلصخصة 
� االستثمار.. واقع وحتديات« أن 
القانون احلالي عليه بعض املآخذ 
ال ميكن إغفالها ولكن إقرار القانون 
افضل من عدم إقراره على أن يتم 
تعدي����ل أوجه النق����ص أو اخللل 
في القان����ون عند تطبيقه فعليا، 
مؤكدا أن القانون خطوة ايجابية 
من قب����ل الس����لطتني التنفيذية 

والتشريعية.
وحول ما إذا كان قرار اخلصخصة 
سياسيا أم اقتصاديا بنينّ العتيبي 
أن القرار في البداية كان اقتصاديا 
إال أنه بعد صياغة بنوده ظهر من 
خالل العديد من البنود اخلاصة 
بالعمالة الكويتية أن القانون بدأ 
يأخذ أبعادا سياسية، مشيرا الى أن 
ملف العمالة الشائك كان وراء تأخير 

إقرار القانون لسنوات طويلة.
وذكر العتيبي أن هناك درجات 
من اخلصخصة بأنواع كثيرة ال 
يجب ربطها مبظلة كاملة، الفتا الى 
أن التخصيص في الفترة السابقة 
كان يطلق على نقل امللكيات من 
احلكومة للشركات اخلاصة وهو 
امر ليس له عالقة باخلصخصة، 
مش����يرا الى أن الوض����ع احلالي 
يتطلب ضرورة إقرار مش����روع 

قانون متكامل.
وبنينّ أن السهم الذهبي ليس له 
م����دة مفتوحة كما يعتقد البعض 
لكنه محدد املدة متسائال كيف ميكن 
خصخصة »اخلطوط الكويتية« 
على س����بيل املثال واس����تخدام 
السهم الذهبي وهذه الشركة جتد 
منافس����ة من أكثر من 20 شركة؟ 
مشيرا الى أن برنامج التخصيص 
يج����ب أن يعمل على إلغاء جميع 
اإلشكاليات احلكومية كي يتسنى له 
استيعاب جميع مخرجات التعليم، 

مشيرا الى أنه ميثل نظرة إيجابية 
للشباب كما أنه يعمل على احلد 

من البيروقراطية.
وأفاد ب����أن احلكومة إذا بدأت 
تنفيذ وتطبيق خطة التنمية من 
خالل عقد جلان فإنها لن تنجزها، 
الفتا الى أن ذلك أمر خاطئ يعطل 
مس����يرة اإلجناز، مش����يرا الى أن 
االبتع����اد عن اللجان سيس����اعد 
ر  في إنهاء اجراءات التنفيذ، وعبنّ
بقوله عن انه إذا ما مت تطبيق %50 
منها فهذا يعد اجنازا مستش����هدا 
بتصريح الشيخ أحمد الفهد بأن 
أي مس����ؤول يؤخر تنفيذ اخلطة 
سيحاسب ورمبا يستبعد، داعيا 
في هذا الصدد الى ضرورة إزالة 
العوائق من أمام القطاع اخلاص، كما 
دعا الى ضرورة تعديل قانون العمل 
وعملي����ات الدخول واخلروج من 
الكويت وكذلك التمويل وعدم النظر 
للرقابة املس����تبقة عن املشاريع، 
مش����يرا الى أن الرقاب����ة الالحقة 
تكفي وذلك من خالل تكوين جهاز 
للمشاريع العامة مهمته األساسية 
تذليل العقبات وتسهيل االجراءات 

واملتابعة لتعديل االنحرافات.
وعلق العتيبي على املشاريع 
الصغيرة قائال إن ترخيص شركة 
واحدة يحتاج إلى 18 توقيعا من 
جهات ومؤسس����ات عدة، وتصل 
التكلفة إلى 15 ألف دينار للدورة 
املس����تندية فقط. وقال إن قانون 
املستثمر األجنبي احلالي سلبي 
ويحتاج إلى إعادة تأهيل، خصوصا 
أن الكويت بلد مصدر إلى األموال 
لكنه يحتاج إلى العقول والكفاءات، 
ورغم ذلك نحن في حاجة ماس����ة 
إلى املستثمر األجنبي الذي يبحث 

عن االمتيازات والفرص، لذا البد 
من إلغاء قانون الضريبة ومنحه 

اإلعفاءات الكاملة والدعم.

حزمة قوانين

م����ن جهت����ه ق����ال الرئي����س 
التنفيذي لشركة بيت االستثمار 
العاملي »جلوبل« بدر السميط ان 
اخلصخصة تع����د من ثمار اتفاق 
احلكومة مع مجلس األمة وهو ما 
س����يعود باملنفعة على القطاعني 
العام واخلاص خاصة في ظل خطة 
التنمية، مطالبا بضرورة إصدار 
حزمة من القوانني لتواكبها، مؤكدا 
أن هذه تعد فرصة مهمة النتقال 
الكوي����ت من اقتص����اد ريعي إلى 
اقتصاد منتج يتم حتريكه بواسطة 
القطاع اخلاص. وأوضح السميط 
أنه يجب أن نسير في اخلصخصة 
والتنمية على خطني متوازيني مع 
عدم تسييس القوانني، وذلك في ظل 
التغيرات السياسية والتي تؤدي 

إلى وجود نواقص.
وش����دد على أن����ه يجب الدفع 
باجت����اه املنفع����ة العام����ة إال أن 
املتغيرات السياسية هي التي تخلق 
عقبات أمام املشاريع، معربا عن أمله 
في أن تكون األمور أفضل، بالرغم 
من وجود النواقص التي تعتري 
برنامج اخلصخصة، إضافة الى 
انه ال يوجد ج����دول زمني محدد 
لتنفيذه، مشددا على ضرورة وجود 
منظومة محددة تعمل من خاللها 

احلكومة.
وقال ان التش����كيك من جانب 
احلكومة ف����ي أن القطاع اخلاص 
سيهيمن على االقتصاد أمر مرفوض، 
ألن نسبة القطاع اخلاص تصل إلى 

37% في الوقت احلالي ومن املفترض 
أن ترتف����ع إلى 100%، حتى يكون 
االقتصاد قويا وإيجابيا وعلى قدر 
جيد من النمو، مبينا أن الكويت في 
حاجة إلى تعزيز إيراداتها وذلك من 
خالل النية الصادقة لدعم القطاع 
اخلاص. وأضاف أن نسبة معدل 
النمو السنوي للمواطن الكويتي 
تق����در بنح����و 6.5% ف����ي القطاع 
احلكومي، بينم����ا تصل إلى %11.1 
في القطاع اخلاص، وتقدر ب� %5.5 
في القطاع النفطي رغم أن معدل 
منو املواطنني في الكويت 3% فقط، 
مبينا أن القطاع اخلاص هو القادر 

على رفع معدل النمو للفرد. 
القدرة البشرية

من جانبه أكد رئيس مجلس 
إدارة الشركة الكويتية لالستثمار 
بدر السبيعي أهمية أن يكون لدي 
اجلهاز اإلداري القائم على مشاريع 
التنمية ومجلس الوزراء اخللفية 
االقتصادي����ة الكامل����ة للنهوض 
ببرنامج اخلصخصة لضمان جناح 
تطبيقه، مشيرا إلى أنه للوصول 
إلى ذلك يجب أن تكتمل اخلبرات 

القائمة على البرنامج.
واشار إلى أن أهم جزء في اخلطة 
يتعلق بتطوير القدرة البش����رية 
لدى املواطن����ني وأن يتحولوا من 
حالة الرفاهية التي تعودوا عليها 
خالل ال����� 20 عاما املاضية والتي 
أثرت على الش����خصية الكويتية 
ليصبحوا عناصر منتجة تساعد 

في دعم التنمية.
وقال أن القطاع اخلاص قادر على 
إجناز خطة التنمية بالكامل، الفتا 
إلى أن املشاريع التنموية القدمية 
جدا نفذها القطاع اخلاص الكويتي، 

بينم����ا لم تنجز أي مش����روعات 
تنموي����ة أخري عق����ب أن أممت 
احلكومة قطاعات الدولة، باستثناء 
3 جهات مازالت فيها رائحة القطاع 
اخلاص وهي التأمينات وشؤون 
القصر وهيئة االستثمار. ودعا إلى 
ضرورة أن تكون نسبة مشاركة 
القطاع اخلاص في خطة التنمية 
100% بدال من 40% كما يتردد، الفتا 
الى أن احلكومة عليها التفرغ ملراقبة 
جميع املشاريع والتدخل عند اللزوم 
فقط، مؤكدا أن القطاع اخلاص أكفأ 
من احلكومة ويستطيع أن يقوم 

بإجناز كامل اخلطة.

توافق بين السلطتين

من جانبها، قال����ت مدير عام 
شركة اجلزيرة للتنمية العقارية 
نبيل����ة العنجري ان اخلصخصة 
والتنمية واملشاريع األخرى التي 
ظهرت بعد سنوات ممتدة تشير 
إلى وصول الس����لطتني إلى اتفاق 

فيما بينهما.
وحول تش����كيك الكثيرين في 
جدوى القانون أرجعت العنجري 
السبب إلى عدم جهوزية الشارع 
الكويتي ملثل هذه القوانني ونشر 
الثقافة بني املواطنني فهناك العديد 
منهم ال يعلم����ون تأثير القانون 
االيجابي على االقتصاد الوطني، 
حتى مع عرض احلكومة للمشروع.
ولفتت إل����ى أن عدم وجود مجال 
لش����رح املشروع للعامة يعد أحد 
السلبيات املتعلقة به والتي جعلت 
األصوات العالي����ة هي التي تندد 
باملش����روع، أما أصح����اب األفكار 
اجليدة واإليجابية أصبحت غير 

موجودة بالشكل الكافي.

العتيبي: السهم الذهبي محدد المدة.. وكيف يمكن استخدامه عند خصخصة »الكويتية« ؟
السميط: الكويت على أعتاب تحول اقتصادها من ريعي إلى منتج بواسطة القطاع الخاص

السبيعي: يجب أن تكون مشاركة القطاع الخاص في خطة التنمية بنسبة 100% وليس 40% فقط 

العنجري: قانون الخصخصة انتصار للسلطتين على المعارضين الذين فشلوا في تقديم البدائل على مدار سنوات

)كرم دياب( .. وبدر السميط وهشام العتيبي خالل الندوة   نبيلة العنجري وبدر السبيعي خالل الندوة

أكد أنه ال يمكن مقارنة اليورو بالعملة الخليجية المزمع إطالقها 

الشركة نجحت في تسوية ديون تجاوزت 30 مليون دينار

مستشار محافظ »المركزي«: توجيه فائض  السيولة
 في الكويت أكبر التحديات  أمام البنك

األحمد: »مشاعر« تدرس االستحواذ
 على شركات ذات إيرادات تشغيلية منتظمة 

 أحمد مغربي 
قال رئي����س مجل����س اإلدارة 
والعضو املنتدب لش����ركة مشاعر 
القابضة خالد األحمد ان الش����ركة 
بصدد التفاوض مع أكثر من جهة 
لبيع أرض ذات موقع متميز في مكة 
املكرمة تصل حصة مشاعر فيها الى 
28.5%، الفتا إلى أن التفاوض جاء 
بعد قرار الشركاء عدم إنشاء مشروع 
عليها واالكتف����اء بأرباح التخارج 
نتيجة الرتفاع سعر األرض بشكل 

كبير في هذه املنطقة. 
حديث األحمد جاء على هامش 
تصريحات للصحافيني خالل انعقاد 
اجلمعية العمومية العادية وغير 
العادية للشركة أمس والتي عقدت 
بنس����بة حضور بلغت %79.78، 
وأضاف أن الشركة متتلك استثمار 
عبارة عن صكوك أبراج املريديان 
من خالل ش����ركة مش����اعر األولى 
)احدى الش����ركات الزميلة(، وهي 
في طور التخارج من هذا االستثمار 
ألحد املستثمرين، متوقعا حصول 
مش����اعر األولى على حصتها من 
عملية التخارج من أبراج املريديان 
خالل الربع الثالث من العام احلالي 

 .2010
ولف����ت األحمد إلى أنه في حال 
إمتام الصفقة سيتم تعويض العمالء 
الذين قاموا بشراء صكوك املريديان 
من شركة مشاعر األولى وإرجاع 
املبالغ التي دفعوها باإلضافة إلى 
نصيبهم من أرباح الصفقة، مشيرا 
إلى أن »مشاعر القابضة« تدرس 
حاليا القيام بعمليات استحواذ على 
عدد من الش����ركات ذات اإليرادات 
التشغيلية املنتظمة وذلك في طور 
السعي نحو االس����تغالل األفضل 

ملوارد الشركة. 
وأكد األحمد على جناح الشركة 
في تسوية ديون جتاوزت 30 مليون 

دينار، وذلك تنفيذا إلستراتيجية 
الش����ركة الرامي����ة إل����ى احلد من 
االس����تخدام املف����رط للدين وعدم 
الدخول في مشاريع مرتفعة املخاطر 
عبر متويالت خارجية، مشيرا إلى أن 
الوضع املالي واملالءة املالية للشركة 
ممتاز وأن عالقتها بالبنوك جيدة 
علما بأن نسبة الديون إلى حقوق 
املساهمني متثل 50%، حيث يصل 
إجمالي املوج����ودات حتى نهاية 
العام 2009 الى نحو 100.3 مليون 
دينار، فيما يصل إجمالي املطلوبات 
الى 32.9 مليون دينار وأن القيمة 
الدفترية للسهم تصل إلى نحو 418 
فلس����ا فيما يصل إجمالي حقوق 
املساهمني الى 66.9 مليون دينار 
وأن العائد على حقوق املساهمني 

بلغ 7.2%، مع نهاية 2009. 

أسواق السعودية ومصر

وذك����ر األحم����د أن الش����ركة 
تتواجد حاليا في السوقني املصري 
والسعودي بشكل كبير، مشيرا إلى 
أن دخول الشركة إلى السوق املصري 
جاء من خالل حرصها على تنويع 
مصادر الدخ����ل وتوزيع أصولها 
جغرافيا، وبعد دراسة آثار األزمة 
املالية العاملية عل����ى اقتصاديات 
املنطقة مت اتخاذ قرار باالستثمار 
العقاري في مص����ر نظرا لوجود 
طلب حقيقي على املشاريع السكنية 
مدعومة بقوانني مت تعديلها بشكل 
يس����اهم في تعزيز الثقة في بيئة 

االستثمار هناك. 
واستعرض األحمد النتائج املالية 
للشركة في العام 2009 قائال: »لقد 
جنحت الشركة في حتقيق نتائج 
مالية جيدة في ظل أزمة مالية صعبة 
وقاسية، حيث حققت أرباحا صافية 
بلغت 4.6 ماليني دينار، بواقع 29 
فلسا ربحية للسهم الواحد، مقارنة 

بخسائر تكبدتها الشركة في العام 
2008 بلغت 129 فلسا خسارة للسهم 

الواحد. 
وأش����ار إلى أنه مت خالل شهر 
ديسمبر 2009 تغيير الشكل القانوني 
لشركة مشاعر وتغيير اسمها من 
مجموعة خدم����ات احلج والعمرة 
)مشاعر( إلى: مشاعر القابضة، وذلك 
تنفيذا لرغبة اجلمعية العمومية 
للشركة التي انعقدت في 21 ديسمبر 
2009، لكي يعبر اسم الشركة عن 
نشاطها الفعلي إذ ان شركة مشاعر 
بأصولها التي جتاوزت املائة مليون 
دينار ال تعتم����د فقط على تقدمي 
خدمات احلج والعمرة من فنادق 
وتذاكر طيران وغي����ر ذلك بل ان 
متوسط إيراد قطاع احلج والعمرة ال 
يزيد بأي حال من األحوال عن %10، 

من إجمالي إيرادات الشركة.

الجمعية العمومية 

هذا وقد وافقت اجلمعية العمومية 
العادية وغير العادية للشركة أمس 
على ما جاء م����ن بنود في جدول 
األعمال، حيث وافقت على تقرير 
مجلس اإلدارة، كما متت املصادقة 
على احلسابات اخلتامية للشركة 
للسنة املالية املنتهية في العام 2009، 
ووافقت اجلمعية على اقتراح مجلس 
اإلدارة بتوزيع أسهم منحة بواقع 
12% من رأس املال املدفوع بواقع 12 
فلسا لكل 100 سهم، كما انتخبت 
اجلمعية عضو مجلس إدارة مكمال 

هو شركة عنان السماء. 
ووافقت اجلمعي����ة العمومية 
للشركة كذلك على زيادة رأس مال 
الشركة بنسبة 12% ليصبح رأسمال 
الشركة محددا مببلغ 17.4 مليون 
دينار مدفوعة بالكامل وموزعة على 
179.4 مليون سهم قيمة كل سهم 100 

فلس وجميع األسهم نقدية.

خالد األحمد مترئسا اجلمعية العمومية للشركة

 فواز كرامي
قال مستش����ار محاف����ظ بنك 
الكويت املركزي روبرت بورتر ان 
التحدي الكبير امام بنك الكويت 
املركزي يتجلى ف����ي التعامل مع 
فائض السيولة الناجمة عن عائدات 
النفطي����ة وتوجيهها في  الثروة 
قنوات استثمارية جديدة السيما 
ان قنوات االستثمار املتاحة محليا 
تكمن في قطاعي العقار واألوراق 

املالية »االسهم«.
واضاف بورتر في محاضرة في 
اجلامعة األميركية امس، شرح فيها 
للطلبة مهام البنوك املركزية في 
العالم ومنها بنك الكويت املركزي، 
ان الكويت مقارنة مع بقية الدول 
ال تعاني من مشكلة الفساد اال انها 
باملقابل تعاني من كثرة املضاربات، 

مشيرا الى ان املناقشات السائدة اليوم بني وزير املالية 
والبنك املركزي تتركز في ايجاد احللول ملشاكل كثيرة 
منها ايجاد وس����ائل لتنويع موارد االقتصاد وكيفية 

استثمار فائض السيولة.
واعتبر ان ش����ركات االستثمار في الكويت كانت 
مبثابة »ناقل للسيولة الفائضة« واستثمارها في طرق 
وقنوات متنوعة في الكويت وخارجها بعد ان نتجت 
هذه السيولة الضخمة من الثروات النفطية، السلعة 

االساسية في الكويت التي يتم تصديرها.
وقال ان شركات االستثمار احمللية تتمتع بوضع 
مالي جيد رغم التأثيرات السلبية لالزمة املالية العاملية 
على بعض الشركات التي ال ميكن النظر اليها بشكل 
شمولي فهناك ش����ركات جيدة وهناك اخرى تعاني 

من االزمة.
وذكر بورتر، ان البنوك املركزية تتمتع بوظائف 
تعطيها س����مة مختلفة عن مؤسسات القطاع العام 
او اخلاص، النها تنظم وتراقب البنوك واملؤسسات 
املالية وتش����رف عليها لكن »املركزي« ليس عضوا 

في احلكومة.
واضاف ان بنوكا مركزية في اميركا واوروبا تخلت 
عن بعض صالحياتها لصالح تكتالت كما حصل في 
االحتاد االوروبي ال����ذي تخلت دوله عن صالحيات 
السياس����ة النقدية ملصلحة البنك املركزي االوروبي 
ف����ي فرانكفورت باملانيا تبعا الط����الق عملة اليورو 

املوحدة لدول االحتاد عام 1999.
وبني ان »املركزي الكويتي« يتمتع بالصالحيات 
االربع للبنوك املركزية حيث تتمثل الوظيفة االولى 
في ضبط السياسة النقدية ووضع معايير وهوامش 

الفائدة العامة وضغطه����ا لتحفيز االقتصاد اذا لزم 
االمر على غرار ما حدث مؤخرا بسبب االزمة املالية 
العاملية، من خالل التأثير أو الس����يطرة على أسعار 
الفائدة واملعروض من النقود للسيطرة على التضخم 
واس����تقرار العملة الوطنية، واستخدام ادوات مالية 

اخرى تبعا للبيانات االقتصادية.
وتابع: تتركز املهمة الثانية للبنوك املركزية في 
اإلش����راف على القطاع املال����ي ومراقبته عن طريق 
ترخي����ص وتنظيم ومراقبة املؤسس����ات املصرفية 
والبنوك واملؤسسات املالية غير املصرفية وشركات 
االس����تثمار في حني تتلخص املهم����ة الثالثة بادارة 
العمليات اخلارجية املتمثلة ب����ادارة االحتياطيات، 
وتيسير حركة االموال جتاه األسواق املالية، والقيام 
باملعام����الت املالية الدولية نياب����ة عن احلكومة، اما 
املهم����ة الرابعة فتتلخص بالعملي����ات املصرفية من 
خالل تيس����ير تدفق املدفوعات في القطاع املصرفي 

وإدارة وإصدار أوراق النقد واملسكوكات.
وقل����ل بورتر من اهمية الرب����ط بني ازمة اليورو 
الناجمة عن تعثر ديون سيادية لبعض دول االحتاد 
االوروبي، ومس����اعي اربع من دول مجلس التعاون 
اخلليجي النشاء احتاد نقدي وعملة موحدة، موضحا 
ان الفارق كبير وجذري بني دول التعاون اخلليجي من 

جهة ودول االحتاد االوروبي من جهة اخرى.
وقال »هناك 4 دول في االحتاد النقدي اخلليجي 
مقابل 19 دول����ة اوروبية متحدة في اليورو.. كما ان 
العملة االوروبية ابلت بالء حس����نا وحققت جناحا 
كبيرا خالل السنوات املاضية.. كما انها منذ اطالقها 
عام 1999 ادت اداء جيدا كعملة جديدة قوية في اسواق 

النقد العاملية«.

روبرت بورتر خالل احملاضرة   )فريال حماد(

»التجاري« يحصد المراتب األولى 
في معهد الدراسات المصرفية

»البحرين والكويت« يكمل حملة 
ترويج لسندات في أوروبا 

البنك  احتفل 
التجاري الكويتي 
بعدد من موظفيه 
الذين أنهوا بنجاح 
التدريب  فت����رة 
الالزم بش����هادة 

مدير فرع محترف، املعتمدة من 
 -IFS قبل معهد الدراسات � املالية
في بريطانيا، وبرنامج الشهادة 
املتقدمة في إدارة االئتمان. وفي 
هذا الصدد، قالت مساعد مدير عام 
إدارة املوارد البشرية بالبنك هدى 
صادق: »إن تخريج هذه املجموعة 
من املوظف����ني واملوظفات يأتي 
استكماال خلطة تدريبية تعتمد على 
العمالة الوطنية بالدرجة األولى 

لتطوي����ر وحتس����ني 
العم����الء،  عالق����ات 
لتقدمي أفضل اخلدمات 
املصرفي����ة بج����ودة 
أفض����ل«. وأضافت: 
»البنك التجاري يعتمد 
على العمال����ة الوطنية بالدرجة 
األول����ى والتركيز على البرنامج 
التدريبية املتخصصة في األساليب 
املصرفية احلديثة«. وأشارت إلى 
ان البنك التجاري حصد املرتبة 
االولى والثالثة في برنامج مدير 
ف����رع محترف واملرتب����ة األولى 
والرابعة في البرنامج االئتماني 
املتقدم من بني جميع املشاركني 

من مختلف البنوك. 

أفاد الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت عبدالكرمي بوجيري 
بأن املصرف أكمل حملة في بعض الدول األوروبية للترويج لسندات 
تبلغ قيمتها نحو 500 مليون دوالر يعتزم البنك إصدارها في الوقت 
املناس����ب. وأوضح بوجيري في تصريح صحافي على هامش مؤمتر 
للصيرفة اإلس����المية الذي عقد في فندق اخلليج قائال »أنهيت حملة 
الترويج، حيث عقدنا مباحثات مع املستثمرين في سنغافورة وهونغ 
كونغ واململكة املتحدة وسويزرالند، وسارت االجتماعات بشكل جيد 

إذ قدمنا للمستثمرين آخر املستجدات بشأن السندات«. 
وأضاف: »سننتظر الوقت املناسب، وعندما تفتح النافذة سندرس 
إصدار سنداتنا عندما يكون الوقت مناسبا لإلصدار، وان األموال 
س���يتم استخدامها ملس���اندة منو البنك في الس���نوات املقبلة في 
جميع القطاعات«، مش���يرا إلى موافقة اجلمعية العمومية للبنك 
في اجتماعه���ا غير العادي على توصية مجلس اإلدارة مبضاعفة 
املبلغ الكلي للس���ندات متوس���طة األجل التي يصدرها البنك إلى 

ملياري دوالر. 


