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تأسيس »تابكو للتجهيزات الغذائية« 
برأسمال مليون دينار

قالت جريدة »الكويت اليوم« امس انه مت تأسيس شركة »تابكو« 
العاملية للتجهيزات الغذائية برأسمال قدره مليون دينار.

واوضحت ان »تابكو« مت تأسيسها كشركة مساهمة كويتية مقفلة 
برأسمال يبلغ مليون دينار موزعة على 10 ماليني سهم نقدي بقيمة 

100 فلس للسهم الواحد.
ومن اغراضها ادارة وتشغيل جميع االعمال املتعلقة بالتجهيزات 
الغذائية في املطاعم واملستشفيات واملدارس واجلامعات والشركات 
واملصانع والنوادي ومدن املالهي وبيوت الضيافة واملسارح ودور 
السينما وغيرها مبختلف الدرجات واملستويات شامال جميع اخلدمات 
الالزمة االصلية واملساعدة واملرافق امللحقة بها سواء ذلك بطريق 

مباشر او غير مباشر او القيام بها حلساب الغير.
واوضحت انه ميكن للشركة ايضا فتح وادارة املطاعم مبا فيها 
مطاعم الوجبات السريعة وشراء واستيراد االجهزة واملستلزمات 
واملعدات الالزمة لتنفيذ اغراضها اضافة الى متثيل الشركات والدخول 

في املناقصات املشابهة لهذه االغراض.
كما ميكن لها متلك املنقوالت والعقارات الالزمة ملباشرة نشاطها 
في احلدود املس����موح بها وفقا للقانون واستغالل الفوائض املالية 
املتوافرة لديها عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل 

شركات وجهات متخصصة.

.. والبنك يبدأ الدورة التدريبية الثالثة لبرنامجه التدريبي الصيفي
اعلن بنك الكويت الوطني عن انطالق 
انش����طة الدورة التدريبية الثالثة مؤخرا 
في املقر الرئيسي للبنك، في إطار برنامج 
التدريب الصيف����ي للطلبة الذين تتراوح 

أعمارهم بني 15 و20 عاما. 
واوضح البنك في بيان صحافي أن هذه 
الدورة تهدف إلى تعريف املشاركني بالعمل 
املصرفي احلديث وتعريفهم بأساليب عمل 
الفريق، وطرق التفكير اإلبداعي، وأساليب 
التعام����ل مع العمالء، إضاف����ة إلى مفهوم 
جودة اخلدمة. واض����اف ان هذه الدورات 
املعدة خصيصا لهذه الفئة الشبابية تتيح 

للمشاركني فيها ايضا االطالع عن كثب على 
آليات وأساليب العمل املصرفي من خالل 
اجل����والت امليدانية على اإلدارات املختلفة 

للبنك.
والتقى مس����اعد مدير ع����ام مجموعة 
اخلدمات املصرفية الشخصية لدى البنك 
عادل اجلناعي الطلب����ة في يومهم األول، 
وأش����ار اجلناعي إلى أهمية هذه الدورات 
للش����باب لالستفادة من اإلجازة الصيفية 
في تعلم أساس����يات العم����ل املصرفي من 
احملاضرات املخصصة لهم، إلى جانب املهام 
امليدانية التي ستتيح لهم اكتساب املزيد 

من اخلبرة العملية، وتطوير قدرتهم على 
اإلبداع والتفكير والتميز، وأكد أن »االهتمام 
بتدريب وتطوير العنصر البشري الشاب 
يأتي في صميم مس����ؤوليات بنك الكويت 
الوطني االجتماعية«. ويأتي تنظيم برنامج 
الوطني للتدريب الصيفي لعام 2010 تتويجا 
للنجاح الالفت الذي حققه هذا البرنامج خالل 
األعوام العشرة املاضية بهدف تعميم الفائدة 
واس����تيعاب املزيد من الطلبة والطالبات 
الراغبني في االلتحاق بالدورات التدريبية 
اخلمس التي يتضمنه����ا برنامج الوطني 

للتدريب الصيفي سنويا.

عادل اجلناعي يتوسط طلبة وطالبات الدورة الثالثة

»الوطني«: وتيرة النمو في القروض على أساس سنوي
مازالت في تباطؤ في ظل غياب المحفّزات الالزمة

أكد أن القروض استفادت من النشاط العقاري لكن النمو بقي ضعيفاً بشكل عام

البنك المركزي يمتص السيولة الفائضة لدى البنوك بقبول 306 ماليين دينار من البنوك كودائع ألجل لديه
ارتفاع إجمالي موجودات البنوك خالل مايو بنحو 211 مليون دينار و213 مليون دينار زيادة في حجم الودائع الحكومية

تراجع العمالت األجنبية لدى البنوك بنحو الثلث خالل األشهر الـ 12 الماضية وودائع الدينار نمت 27 مليون دينار

املاضي����ة، أو ما يع����ادل 1.1 مليار 
دينار.

وباملقابل، فقد س����جلت ودائع 
الدينار زيادة نسبتها 0.1% أو ما 
قدره 27 مليون دينار عن الشهر 
األسبق، مع حتول ملحوظ لصالح 

الودائع قصيرة األجل.
وقد قاب����ل التراجع في ودائع 
القطاع اخلاص زيادة في الودائع 
احلكومية بلغت 213 مليون دينار. 
وفي ضوء مس����تويات السيولة 
املريح����ة، حل����ظ »الوطن����ي« أن 
الفائدة واصلت حتركها  أس����عار 
عند مستوياتها املتدنية، فأسعار 

وبواقع 28 مليون دينار.
كذلك احلال، سجلت التسهيالت 
الشخصية )باس����تثناء القروض 
املمنوح����ة لش����راء أوراق مالية( 
ارتفاعا طفيفا بلغ 9 ماليني دينار، في 
حني انخفضت القروض الشخصية 
املمنوحة لشراء أوراق مالية مبقدار 
15 ملي����ون دينار. أم����ا القروض 
املمنوحة للقطاعات األخرى، فقد 
حافظت على مس����توياتها للشهر 
السابق أو سجلت تراجعات طفيفة. 
ومن اجلدير ذكره أن النمو املسجل 
القروض  السابق في  العام  خالل 
غير املصنفة قد مت إعادة تصنيفه 

كقروض ممنوحة لقطاع اإلنشاءات، 
األمر الذي ترتب عليه ارتفاع رصيد 
القروض املمنوح����ة لهذا القطاع 

بواقع 100 مليون دينار.
من جهة ثانية، أشار »الوطني« 
الى أن ودائع املقيمني من القطاع 
اخلاص سجلت خالل شهر مايو 
تراجعا مبا نس����بته 0.3% أو 77 
مليون دينار، وذلك نتيجة انخفاض 
الودائع بالعمالت األجنبية مبقدار 

104 ماليني دينار.
ويالحظ أن الودائع بالعمالت 
األجنبية لدى البنوك قد تراجعت 
بنح����و الثلث خالل ال� 12 ش����هرا 

للمقيمني خالل شهر مايو قد ارتفع 
0.2% عن الشهر األسبق أو ما مقداره 
59 مليون دينار، مسجال بذلك نفس 
أبريل  الزيادة احملققة في ش����هر 
الس����ابق. أما على أساس سنوي، 
فيالحظ استمرار وتيرة التباطؤ 
في النمو ليصل إلى 4.4% بنهاية 
ماي����و، إال أن وتيرة النمو جاءت 
شبه معدومة خالل األشهر الثالثة 

األخيرة.
وجاءت معظم الزيادة املسجلة 
ف����ي مايو من تصاع����د القروض 
املمنوحة للقطاع العقاري ومبقدار 
69 مليون دينار وللقطاع الصناعي 

أشار بنك الكويت الوطني في 
إلى  موجزه االقتص����ادي األخير 
تصاعد نشاط االئتمان خالل الربع 
الثاني من الع����ام احلالي مقارنة 
بالبداية الضعيف����ة له في مطلع 

العام.
النمو  ومع ذلك، ف����إن وتيرة 
القروض على أساس سنوي  في 
مازالت ف����ي تباطؤ في ظل غياب 
احملفزات الالزمة، كما أصبح جليا 
أن حتقيق انتعاش عام ومتواصل 
في القروض يعتمد على املصروفات 
احلكومية وعلى درجة السرعة في 
طرح املشاريع املخطط لها والواردة 
في اخلطة اخلمسية للتنمية املتبناة 

حديثا.
النمو  وفي ضوء محدودي����ة 
ف����ي القروض، حل����ظ »الوطني« 
أن حجم الس����يولة بدأ بالتصاعد 
لدى البنوك، وذلك على الرغم من 
تراجع الودائع األجنبية وبالتالي 

املوجودات األجنبية للبنوك.
وقد كثف البن����ك املركزي في 
شهر مايو من نشاطه المتصاص 
السيولة الفائضة لدى البنوك عن 
الودائع  طريق قبوله للمزيد من 
ألجل لديه. وبالنتيجة، تراجع معدل 
منو عرض النقد مبفهومه الواسع 
)M2( في مايو مبا نسبته 0.3% أو 
ما قدره 77 مليون دينار عن الشهر 
األسبق، في حني لم يتجاوز معدل 
النمو على أس����اس سنوي %0.3، 
األمر الذي قد يشير إلى احتمالية 
حدوث تراجع في األشهر املقبلة إذا 

استمر احلال على ما هو عليه.
وكان حجم القروض املمنوحة 

الفائدة على ودائع القطاع اخلاص 
بالدينار ألجل شهر لم تتغير خالل 

شهر مايو.
وقد بلغ متوسط أسعار الفائدة 
1.08% ألجل ش����هر واحد، و%1.27 
ألجل 3 أشهر، و1.5% ألجل 6 أشهر، 

و1.78% ألجل 12 شهرا.
ونتيجة النم����و الضعيف في 
القروض وارتفاع ودائع احلكومة، 
إلى جانب الزيادة في رأسمال بنكي 
برقان واألهلي مبقدار 197 مليون 
ارتفع����ت املوجودات  دينار، فقد 
الس����ائلة )مبا فيها ودائع ما بني 
البنوك( خالل شهر مايو مبقدار 

308 ماليني دينار.
البن����ك املركزي  وقد حت����رك 
المتصاص السيولة الفائضة، وقام 
بقبول 306 ماليني دينار من البنوك 

كودائع ألجل لديه.
كما يالحظ أيض����ا أن إجمالي 
موجودات البنوك خالل شهر مايو 
قد ارتفع بنحو 211 مليون دينار 

عن الشهر األسبق.
وفي بداية ش����هر يونيو، كان 
الدينار قد وصل تقريبا إلى أعلى 
مستوياته في عامني مقابل اليورو، 
في حني اس����تقر بعدها في ضوء 
توقف وتيرة التدهور في س����عر 
صرف اليورو عامليا. كما يالحظ 
حتقق اس����تقرار نسبي في سعر 
صرف الدينار مقابل الدوالر، األمر 
الذي قد يعكس ارتفاع حصة الدوالر 
في سلة العمالت التي يرتبط بها 
الدينار، مع أن الدينار كان قد تراجع 
بش����كل طفيف مقابل الدوالر منذ 

مطلع العام.

البيانات النقدية ـ مايو 2010
عن مطلع العام الحاليعن األشهر الـ 12 السابقةعن الشهر األسبقمايو 2010
%مليون دينار%مليون دينار%مليون دينارمليون دينار

40.7562110.51.3153.34391.1موجودات البنوك احمللية

-1.4-27-20.4-1.89520.1486املطالب على احلكومة

25.235590.21.0604.41280.5التسهيالت االئتمانية للمقيمني

-6.4-472-14.6-1.172-3.9-6.884277املوجودات األجنبية

)M2( 860.33731.5-0.3-25.26877عرض النقد

370.23241.3-0.3-24.44477ودائع القطاع اخلاص

4.7181793.961515.078019.8ودائع حتت الطلب

3.020582.01956.929710.9ودائع االدخار

-0.5-3172.270-1.4-14.636210ودائع ألجل وشهادات االيداع

-24.8-682-34.5-1.090-4.8-2.071104ودائع بالعمالت األجنبية

»المجموعة البترولية« تتجه لربح
2.2 مليون دينار للنصف األول

مساعدات »البنك الدولي« للدول 
النامية محفوفة بمخاطر

في دراسة صادرة عن إدارة البحوث بمجلس األمة

بواقع 15.32 فلساً للسهم الواحد

أعلنت شركة املجموعات البترولية املستقلة ان اإلدارة املالية 
للش���ركة قد انتهت من إعداد النتائج األولي���ة ألداء الربع الثاني 
املنتهي في 2010/6/30، حيث من املتوقع ان يصل صافي الربح الى 
636 ألف دينار، أي ما يعادل حوالي 4.39 فلوس للس���هم الواحد، 
وبذلك يتوقع ان يصل صافي الربح للنصف األول في 2010/6/30 
الى 2.2 مليون دينار، اي ما يعادل حوالي 15.32 فلس���ا للس���هم 
الواحد، مقارنة بأرباح قيمتها 1.153 مليون دينار للربع الثاني من 
العام املاضي والتي بلغت 7.95 فلوس للس���هم الواحد حيث بلغ 
صافي الربح للنصف االول من العام املاضي 2.633 مليون دينار، 

ما يعادل 18.19 فلسا للسهم الواحد.
هذا وستقوم الشركة باإلعالن عن طريق سوق الكويت لألوراق 
املالية عن النتائج النهائية للربع الثاني لعام 2010 بعد مراجعتها 

من قبل مدققي احلسابات خالل األسبوعني املقبلني.

رأت دراسة قامت بها ادارة البحوث والدراسات مبجلس االمة البدء 
في تطبيق تنمية مستدامة شاملة ودعم املشاركة اجلماهيرية واتباع 
سياسة حسن اجلوار واالبتعاد عن التحالفات والصراعات العسكرية 
وتخفيض االنفاق احلربي وتنفيذ مش����اريع انتاجية واالعتماد على 

الذات ما امكن في التنمية.
واشارت الدراسة التي اعدها د.طالل الكعبي واشرف عليها املستشار 
االقتصادي أ.د.رمزي س����المة الى ان املس����اعدات التي يقدمها البنك 
الدولي وتتمث����ل في القضاء على الفقر وحتقيق االمن واالس����تقرار 
واحتواء االخطار ودعم برامج حقوق االنسان واالغاثة عند الكوارث 
لها اه����داف خفية كما يراها البعض تتمثل في حتقيق مصالح الدول 
الكبرى وفتح االسواق امام صادراتها ودعم احللفاء وكسب التصويت 

لصالح قضاياها.
كذلك ادت املساعدات الى تراجع سيادة الدول الوطنية في املجاالت 
السياسية واالقتصادية والثقافية وان هذه املساعدات مست في مقتل 
قدرة احلكومات الوطنية على التحكم في مس����ارها االقتصادي ومن 
ثم االجتماع����ي واالمني. اال ان فريقا آخر م����ن االقتصاديني يرى ان 
املساعدات ساهمت ايجابيا في االنفتاح االقتصادي ورفع معدالت النمو 
ومحارب����ة البطالة والقضاء على الفقر، في حني يركز فريق آخر على 
اهمية االندماج والتكامل باالقتصاد العاملي وان العوملة واالنفتاح امر 
واقع ال نس����تطيع ايقافه. وتشدد الدراسة على ان مساعدات التنمية 
يجب ان تكون من خالل مشاريع طويلة االمد وذلك من اجل ان يكون 
هناك تنمية مستدامة ولكن املالحظ ان املشاريع التنموية تكون غالبا 
لفترة قصيرة وتك����ون الغراض حماية مصالح االمن الوطني للدول 
املانحة حيث ان الفقر لم يختف من الدول النامية رغم انفاق مليارات 
الدوالرات على التنمية، وان تدفق املساعدات مرتبط باعتبارات سياسية 
واقتصادي����ة وبالتالي ازدادت اعباء الديون على الدول النامية وخير 

مثال على ذلك الدول االفريقية.


