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الشطي: البنوك 
ستتخلى عن 

سياستها املتحفظة 
جتاه اإلقراض 

في 2011

زينل: شروط 
اإلقراض يجب 
أن تعتمد على 
نشاط الشركة

الوزارة تنتهي 
من الدرجات باالختيار 

خالل األسبوعني 
املقبلني 

طالبا بضرورة زيادة وتيرة طرح املشاريع اجلديدة

مصرفيان لـ »األنباء«: ضعف التسهيالت االئتمانية 
وبطء املشاريع يشكالن حتديًا أمام منو أرباح البنوك

جت���رأت ومول���ت ش���ركات 
االستثمار واستبدلت قروضها 
بقروض سيادية طويلة االجل 
ملا تقهقرت االصول ولكانت 

انقذت االقتصاد.
ورأى ان شروط االقراض 
يجب ان تعتمد على نش���اط 
الشركة حيث ان كل نشاط له 
ظروفه وهنا يجب على البنوك 
ان تنطلق من هذه املعطيات 
وتفتح اكثر باب التمويل من 
هذه الزاوية، واكد على ضرورة 
الدولة والبنوك  التعاون بني 

لدعم الثقة.
فيما رأى مسؤول في احد 
البن���وك احمللي���ة فضل عدم 
ذكر اسمه ان ادارة املوجودات 
واملطلوبات وسياسات االقراض 
الداخلية قد تختلف من بنك 
آلخر في ضوء هيكل امليزانية 
لدى كل بنك االمر الذي يجعل 
عملية منح االئتمان املصرفي 
م���ن الق���رارات اخلاصة بكل 

بنك.
وش���دد املصرفيون على 
ض���رورة تغيي���ر سياس���ة 
االقراض املتشددة التي تتبعها 
بعض البنوك احمللية واتباعها 
سياسة طريق الضخ احلقيقي 
والكافي للسيولة في االقتصاد 
الوطني وايجاد طرق سلسة 
التمويلية  الق���روض  لتقدمي 
االس���تثمارية  للش���ركات 
والعقارية لتتمكن من تنفيذ 
مشاريعها العقارية والتنموية 
واملتوقفة منذ فترات طويلة 
حتتاج دائما الى الرس���اميل 
الكبيرة لالستمرار في اجناز 

هذه املشاريع.
وذكروا انه ال ميكن التكهن 
مب���دى ق���درة البن���وك على 
التوسع االئتماني إال بالنظر 
البنوك  امكانية حت���رك  الى 
على جانب���ي امليزانية واخذا 
باالعتبار ديناميكية االقتصاد 

الكلي.
واك���دوا عل���ى ان البنوك 
الكويتي���ة تخط���ت األزم���ة 
واسعفت في الوقت املناسب، 
ول���م تتخ���اذل الدول���ة في 
حتصينها منذ اول ش���رارة 
انطلقت من ازمة املش���تقات 

التي مر بها بنك اخلليج.
ال���ى ان البنوك  ولفت���وا 
الكويتية تتمتع مبستويات 
س���يولة عالية تعزز عملية 
االقراض لديها، اضافة الى ان 
حركة تدفق االموال الناجتة عن 
القطاع  العام وانفاق  االنفاق 
البنوك  له���ذه  اخلاص توفر 
قن���وات لتعزيز س���يولتها 
وموارده���ا املالي���ة بش���كل 
منتظم ومبا يساعد ايضا في 
النشاط االئتماني لديها  دعم 

والتوسع به.
منى الدغيمي  ٭

ارباح اكبر  عن العام املاضي، 
الذي سيسمح بضخ املزيد من 

السيولة في السوق.
ومن جانب���ه، قال عضو 
الدولي  البنك  إدارة  مجل���س 
جاسم زينل ان املخصصات 
تعتبر ضمن العمل املصرفي 
وامر اعتيادي ان تستمر بعض 
البن���وك بأخ���ذ مخصصات، 
البن���وك خرجت  ان  معتبرا 
من األزمة وبدأت في حتقيق 
االرباح، واكد ان البنوك حتولت 
الى مرحلة الربح وس���تزداد 
الربحية س���نة عن سنة في 

الفترة املقبلة.
وأوض���ح ان البن���وك لم 
تتوقف في متويل الشركات، 
مستدركا ان الشروط هي التي 
تغيرت واثرت على نس���بة 
التمويل وادى ذلك الى التشدد 

والتحفظ.
وأش���ار قائ���ال: الس���ؤال 
املطروح اليو هو هل ستخف 
هذه الش���روط وتصبح اكثر 
واقعية؟ ودعا الى ضرورة ان 
تخف هذه الشروط السيما ان 
الدولة طرحت خطة تنموية 
تتطلب سيولة لتحريك عجلة 

االقتصاد.
وتاب���ع: ل���و أن احلكومة 

املالية  البيان���ات  أظهرت 
للبنوك لعام 2010 والربع األول 
من 2011 حتسنا ملموسا في كافة 
مؤشراتها، األمر الذي يشير الى 
ان قدرة البنوك على االستمرار 
في حتقيق من���و في ارباحها 
س���تؤدي الى حتررها بشكل 
ملموس من سياسة التحفظ 
في التسهيالت االئتمانية التي 
سجلت منوا متواضعا في العام 
املاضي بنسبة 0.4% وما يدعم 
هذا التحرر التوقعات بزيادة 
وتيرة تنفيذ مشاريع التنمية 
األمر الذي سيؤدي الى زيادة 
التسهيالت االئتمانية من قبل 
البنوك التي يتوقع ان يكون 
عام 2011 بداية االنتعاش بعد ان 

كان 2010 نهاية التعافي.
آراء  »األنب���اء« رص���دت 
مجموعة من املصرفيني حول 
التطورات املرتقبة للبنوك في 
2011 على صعيد املخصصات 
التسهيالت والنتائج  وزيادة 
املالي���ة، وقد اجم���ع اغلبية 
املصرفي���ون على ان س���نة 
2011 تعتبر سنة املد واجلزر 
بدخولها مرحلة االنتعاش بعد 

تعافيها.
واكدوا على ان التطورات 
تبقى ايجابية على مس���توى 
الربحية والتوزيعات وتقليص 

نسبة القروض املتعثرة.
ق���ال رئيس احتاد  بداية 
املص���ارف الكويتية س���ابقا 
عبداملجيد الشطي ان البنوك 
الكويتي���ة س���تتخلى ع���ن 
سياس���تها املتحفظ���ة جتاه 
اإلقراض في 2011، مشيرا الى 
ان الوضع االئتماني سيكون 
افضل بكثير من 2010 والسيما 
ف���ي النصف الثاني من العام 
احلالي، وتوقع حتسنا تدريجيا 
في القطاع املالي خالل العام 
احلالي مع توخي احلذر، الفتا 
الى ان البنوك ستقوم بتوزيع 

جاسم زينلعبداملجيد الشطي 

على أن تكون مسجلة في إحدى دول مجلس التعاون

ناقشت مع »الغرفة« آخر املستجدات لتهيئة املناطق التخزينية اجلديدة

مكافآت األعمال املمتازة في حسابات املوظفني األسبوع اجلاري

بورسلي تصدر قرارًا بالسماح للشركات اخلليجية 
بفتح فروع لها في الكويت

اخلالدي لـ »األنباء«: جلنة السياسات التجارية 
خلصت إلى تتبع إعالنات الصحف غير القانونية

الغريب لـ »األنباء«: »التجارة« تشكل جلنة للرد 
على ديوان احملاسبة بشأن مخالفاتها األسبوع اجلاري

االجناز املطلوب.
ولفتت املصادر الى ان بورسلي 
اجتمعت بعد جولتها امليدانية مع 
عدد من الوكالء املساعدين القائمني 
عل����ى تعديل اوج����ه القصور في 
االدارات املختلفة خالل ش����هرين 

على االكثر.
واستدركت املصادر ان القضاء 
عل����ى طوابير االنتظ����ار من قبل 
املواطن����ني واملقيمني بات من بني 
الوزيرة  التي حترص  االولويات 
عل����ى تنفيذها وذل����ك تناغما مع 
توجهات الوزارة في الفترة املقبلة 
للقضاء على البيروقراطية والعمل 
على سرعة اجناز املعامالت بأسرع 

وقت ممكن.
يذكر ان وزيرة التجارة اكدت 
على ان توجهات الوزارة في الفترة 
املقبلة ترتكز على تسخير جميع 
الرغبة  الوزارة لتحقيق  امكانات 
االميرية السامية بتحويل الكويت 
مركزا ماليا وجتاريا اقليميا، كما ان 
من اهم امللفات التي تسعى الوزيرة 
الجنازها بأسرع وقت ممكن قانون 
الشركات املساهمة والقوانني التي 
لم تفعل بعد والقوانني قيد التعديل 

ومنها قانون املنافسة.
كونا ـ عمر راشد  ٭

وذكر اخلالدي ان اللجنة ناقشت 
مع الغرفة املوضوعات املقدمة منها 
التعرض  والتي كان في مقدمتها 
آلخر املس����تجدات ح����ول تهيئة 
املناطق التخزينية اجلديدة، حيث 
اوضح اخلالدي انه مت استعراض ما 
مت التوصل اليه من توصيات للجنة 
املشكلة لهذا اخلصوص، مبينا انه 
مت رفع هذه التصورات الى جلنة 
اخلدمات في مجلس الوزراء وسبل 
اتخاذ اجراء فيما يتعلق بنش����ر 
القانونية لتأجير  االعالنات غير 
التجاري����ة وغيرها من  الرخص 

االعالنات غير القانونية.
كم����ا نظرت اللجن����ة في دعم 
املنتجات احمللية، واعطاء االولوية 
في الش����ركات احلكومية للمنتج 

الوطني.
عاطف رمضان  ٭

بالوزارة بإجناز مكافآت األعمال 
املمتازة وحتويلها حلس���ابات 

املوظفني في وقت قياسي.
وذكرت الغريب أن الوزارة 
ستنظر بعني االعتبار إلى ترتيب 
العدي���د من امللف���ات، خاصة 
املتعلقة بالكوادر واملسميات 
الكوادر  الوظيفية، السيما أن 
الوظيفية تعتمد على املسميات 

الوظيفية.
وقالت ان ال���وزارة حتوي 
ملفات تخص جميع موظفيها 
الذي���ن تق���ارب أعداده���م ال� 
2900 موظف، مؤكدة ضرورة 
االهتمام بالعنصر البشري في 

الوزارة.
واس���تطردت قائلة: وكيل 
التج���ارة والصناع���ة  وزارة 
عبدالعزي���ز اخلال���دي مهتم 
بالعنصر البشري في الوزارة 
إلى جانب تس���هيل اخلدمات 
للمواطنني واهتمامه أيضا باخلط 
الساخن وشكاوى املواطنني وأن 
أي خدمة متأخرة يتم إرسالها 
ملراكز اخلدمة التابعة للوزارة 

إلجنازها.
الوزارة  ان  الغريب  وقالت 
قامت بتشكيل جلنة برئاستها 
خ���الل الفت���رة األخيرة تضم 
مستشارين من ديوان اخلدمة 
التي  امللفات  املدنية لدراس���ة 
بال���وزارة  تخ���ص املوظفني 
لتعدي���ل أوضاعه���م، خاصة 
الذين لم يحصلوا على حقوقهم، 
موضحة أن من مهام هذه اللجنة 
الوظائف في مكانها  تس���كني 

الصحيح.
وأشارت الى أنه من الضروري 
إعطاء املوظفني حقوقهم ليقوموا 

بواجباتهم بالشكل األمثل.
الدرج���ات باالختيار  وعن 
ذك���رت الغريب أنها س���ترى 
النور قريبا، مؤكدة أن الوزارة 
ستنتهي منها خالل األسبوعني 

املقبلني.
عاطف رمضان  ٭

جملة قرارات وزارية منها السماح 
ملواطني دول املجلس مبمارسة املهن 
واالنشطة االقتصادية وممارسة 
التجزئة وممارسة جتارة  جتارة 
اجلملة وتقليص قائمة االنشطة 
االقتصادية واملهن وتعديل بعض 
احكام القرار الوزاري بشأن ضوابط 
متلك مواطني دول املجلس لالسهم 

الكويتية.
وجددت بورسلي تأكيد حرص 
الوزارة على وضع قرارات املجلس 
االعلى موضع التنفيذ وس����عيها 
الدائم للمض����ي قدما في حتقيق 
التكامل االقتصادي وتعزيز مفهوم 
السوق اخلليجية املشتركة وحتقيق 
املس����اواة في معامل����ة مواطني 
دول مجلس التع����اون في جميع 

املجاالت.
م���ن جه���ة اخ���رى، علمت 
»األنباء« من مصادر ان وزيرة 
التج���ارة والصناع���ة د.اماني 
بورس���لي قامت بعم���ل جولة 
ميدانية مفاجئة الدارات السجل 
التجاري وامليزانيات والتراخيص 
بالوزارة وذل���ك للوقوف على 
اوجه القصور في اجناز معامالت 
االفراد واالسراع بامتامها وتوفير 
االحتياج���ات املطلوبة لتحقيق 

استعدادها ملخاطبة وزارة االعالم 
القي����ام بإبالغها بأي  بخصوص 
اعالن ينش����ر دون ذكر او حتديد 
اجلهة املعلنة، سواء كانت شركة 
او مؤسسة، من دون ان يذكر رقم 
الترخيص، وهو ما جتاوبت معه 
»االعالم« بإبداء استعدادها التخاذ 
االجراءات القانونية حيال االعالنات 

املخالفة.
اللجنة  هذا وحضر اجتم����اع 
مع اخلالدي ممث����ل غرفة جتارة 
وصناعة الكويت والوكيل املساعد 
للرقابة التجارية ش����اكر الصالح 
والوكيل املساعد لشؤون الشركات 
والتراخيص داود السابج، وممثل 
وزارة االعالم فهد العجمي وممثل 
وزارة البلدية غسان الثاقب، ومدير 
ادارة اخلدمات وامانة الس����ر من 

جلنة التخطيط.

من جهة أخرى ذكرت الغريب 
انتهت من مكافآت  الوزارة  أن 
األعمال املمتازة، مشيرة إلى أنها 
ستدخل في حسابات املوظفني 

خالل األسبوع اجلاري.
الغري���ب أن  وأوضح���ت 
ال���وزارة كانت س���تنتهي من 
مكافآت االعمال املمتازة في شهر 
أغس���طس من كل عام، مؤكدة 
التجارة والصناعة  أن وزيرة 
د.أماني بورسلي ووكيل الوزارة 
عبدالعزيز اخلالدي حلرصهما 
واهتمامهما مبوظفي الوزارة قام 
قطاع الشؤون املالية واإلدارية 

التج����ارة  اص����درت وزي����رة 
والصناعة د.اماني بورسلي قرارا 
وزاريا بالسماح للشركات اخلليجية 
بفتح فروع لها في الكويت على ان 
تكون مسجلة في احدى دول مجلس 
التعاون وان يكون نشاطها ضمن 
االنشطة االقتصادية املسموح بها 

ملواطني املجلس.
الوزيرة بورسلي، في  واكدت 
تصريح ل����� »كونا« امس، حرص 
الوزارة على دعم مسيرة مجلس 
التعاون اخلليجي والس����عي الى 
حتقي����ق املواطن����ة اخلليجي����ة، 
الس����يما فيما يتعلق مبمارس����ة 
االنش����طة التجاري����ة ذات الصلة 

بعمل الوزارة.
واوضح����ت ان القرار يلزم ان 
الش����ركة مملوكة بالكامل  تكون 
ملواطني دول املجلس وان يكون 
مضى على تسجيل الشركة الراغبة 
في فتح فروع لها في اي من دول 
مجلس التعاون فترة ال تقل عن 
ثالث س����نوات، كما يجوز للدولة 
الغاء الس����جل )الترخيص( الذي 
مينح للش����ركة في حال تبني لها 
وجود شريك اجنبي في الشركة 

االم او اخلت بالشروط.
واضافت ان هذا القرار اضيف الى 

أك����د وكي����ل وزارة التج����ارة 
والصناع����ة عبدالعزيز اخلالدي 
ان اللجنة االستشارية للسياسات 
التجارية التي يرأسها خلصت الى 
تتبع االعالنات غير القانونية التي 
تنشر في الصحف واتخاذ االجراء 
القانوني املناسب ضدها من قبل 
وزارة االعالم، ما لم يكن االعالن 
مصحوبا باس����م اجله����ة املعلنة 
وتراخي����ص »التج����ارة« في هذا 
اخلصوص. واضاف اخلالدي في 
تصريح ل� »األنباء« ان »التجارة« 
طالب����ت بتفعيل الق����رار اخلاص 
بعدم االعالن عن تقدمي خدمة او 
بيع سلعة و اي عمل جتاري آخر 
كبيع رخص او بيع ماركات مقلدة، 
دون ذكر املؤسسة املعلنة، وكذلك 

الترخيص من قبل الوزارة.
واوض����ح ان »التجارة« ابدت 

الوكيل املس���اعد  كش���فت 
للش���ؤون املالية واإلدارية في 
وزارة التجارة والصناعة سميرة 
الغريب عن قيام الوزارة بتشكيل 
جلنة برئاستها خالل األسبوع 
اجلاري لقيامها مبهام الرد على 
استفس���ارات ديوان احملاسبة 

بشأن مخالفات الوزارة.
وأضافت الغريب في تصريح 
ل� »األنباء« أن هذه اللجنة ستضم 
وكالء مساعدين ومدراء بالوزارة 
للرد على استفسارات الديوان 
وعدم تكرار تلك املخالفات خالل 

الفترات املقبلة.

د.أماني بورسلي

عبدالعزيز اخلالدي

سميرة الغريب

صندوق الوطني لــألســهم الكـويتـيـة
19 مايو 2011 تاريخ التقييم

KWD 0.65877 القيمة الصافية للسهم

-6.36% أداء الـــصنـــدوق )منذ بداية السنة( 

-7.73% أداء مؤشر MSCI الكويت )منذ بداية السنة(
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طرح مشاريع التنمية يعزز من قدرات االقتصاد الوطني


