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االقتصادية

بكــــن ـ رويترز: قال مدير تنفيــــذي لـ»رويترز« إن 
مجموعة ســــينوبك الصينية وقعــــت أمس مع الكويت 
اتفاقا أوليا )مذكرة تفاهم( لبناء مصفاة تكرير عمالقة 
ومجمع للبتروكيماويات في مدينة تشاجنيانغ جنوب 

الصن.
ومتثل الصفقة التي وقعتها أيضا احلكومات احمللية 
خطوة أخرى الى االمام في املشــــروع املزمع الذي تبلغ 

قيمته تسعة مليارات دوالر بعد أن أمرت بكن بتغيير 
موقع املشروع جراء مخاوف بيئية مما يتيح للشركاء 
البدء رسميا في دراسة جدوى اقتصادية ودراسة أخرى 
لتقييم التأثيرات على البيئة. وقال املسؤول املطلع على 
املشــــروع »وقعت مذكرة التفاهم اليوم وهو ما يضفي 
الصبغة الرسمية على الصفقة بعد اختيار تشاجنيانغ 

موقعا جديدا لتنفيذ املشروع«.

»سينوبك« الصينية توّقع مذكرة تفاهم مع الكويت

استعدادًا لعرضه على مجلس الوزراء

الديوان يرفع لـ »المالية« تقريره عن »الكويتية«:
هدر للمال العام في حال عرض المؤسسة للبيع

أحمد يوسف
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان ديوان 
المحاسبة قدم تقريره الخاص بمؤسسة الخطوط 
الجوية الكويتية الى وزارة المالية، اســـتعدادا 

لعرضه على مجلس الوزراء.
وقالت المصادر ان محور التقرير الرئيسي 
يدور حـــول اإلجابة عن األســـئلة التالية: هل 
الشركات المقيمة للمؤسسة أدت الدور المنوط 
بها على أسس ومعايير دولية ام ال؟ وهل التقييم 

تم على أسس منهجية ام ال؟
فيما ألمحت المصادر الى ان ديوان المحاسبة 
لفت الى العديد من السلبيات التي من شأنها ان 

تعيق عملية الخصخصة.
ولفتت الى ان الديـــوان قد المح في تقريره 
إلـــى ان هناك إهدارا للمال العام في حال عرض 

المؤسسة للبيع.
وأكدت على الرغبة الجادة لدى مجلس الوزراء 
في ســـرعة االنتهاء من خصخصة الشركة في 

موعدها المحدد.
وألمحـــت المصـــادر الـــى ان تقرير 

مؤسسة »الخليج لالستثمار« »gic« لتقييم اصول 
»الكويتية« والشركات التابعة لها قدرت القيمة 
الســـوقية للمؤسســـة عند تحويلها الى شركة 

مساهمة بنحو 280 مليون دينار تقريبا.
السعر التقديري

وأكدت على ان السعر التقديري الذي حددته 
الشـــركة ال يتضمن قيمة العقارات والمنشآت 
الحكومية التي تقوم »الكويتية« باستغاللها بنظام 
حق االنتفاع بموافقة وزارة المالية، وكذلك تمتع 
»الكويتية« حاليا كمؤسسة حكومية باألسعار 

الرمزية لألراضي التي تقيم عليها منشآتها، 
وبالتالي ارتفاع سعر متر األرض في حالة 
المحتمل،  الجديد  المشتري  عرضها على 
باالضافة الى بعض البنود األخرى التي 
تسهم في تضخيم االيرادات، وغيرها من 
امتيازات حكومية ســـتنتفي في حالة 

تخصيصها.
وأشـــارت الى أن هذا الســـعر 

التقديـــري روعي فيه الجدوى االقتصادية لمن 
يرغب في استغالل الخطوط الكويتية كمشروع 

استثماري في المستقبل.
تطوير األداء

وتوقعـــت المصادر بدء اعـــادة الهيكلة فور 
تحويل »الكويتية« الى شـــركة مساهمة بهدف 
تطوير االداء واالرتقاء بجودة الخدمة وتطوير 
االسطول مما سيؤدي الى نمو المبيعات بجانب 
نمو مستوى انتاجية الموظف وكفاءته، وتطوير 
شبكة الخطوط أفقيا ورأسيا بهدف الحفاظ على 
مركزها التنافسي، وبالتالي فإن القيمة التقديرية 
ســـتتضاعف عن التقييم الحالي لـ»الكويتية« 
لتبـــدأ المرحلة الثالثة لعملية التخصيص بعد 
تحســـن االوضاع االقتصادية العالمية وعندها 

يبدأ طرح الكويتية لالكتتاب.
يذكر ان ديـــون »الكويتية« ضئيلة جدا وال 
تتجـــاوز الـ 5 ماليين دينار وهـــي تمثل قيمة 
المتبقي من قروض اقساط الطائرات حتى العام 
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»المركزي« يشكل لجنة لتحديد
 نسب اإلقراض للشركات االستثمارية والعقارية

تأسيسية بنك وربة: 684 سهمًا
لكل مواطن مسجل في »المعلومات المدنية«

أعلنت اللجنة التأسيسية لبنك 
أنه سيتم تخصيص  وربة أمس 
684 سهما لكل مواطن مسجل في 
الهيئة العامة للمعلومات املدنية 

حتى الرابع من الشهر اجلاري.
وقــــال رئيــــس اللجنة مطلق 
الصانــــع لـــــ »كونا« انــــه ميكن 
للمواطنــــن طباعــــة ســــندات 
التخصيص اخلاصة بهم من خالل 
املوقع االلكتروني »وربة بنك -اي.

بي.او.دوت.كوم« واتباع االرشادات 
املوضحــــة في املوقع كما ميكنهم 
دمج أســــهم األبناء القصر ألسهم 
األب ما لم يرغــــب في عدم دمج 

تلك األسهم.
واضاف الصانع انه ميكن ارسال 
رســــالة نصية الى أي من األرقام 
97212143 و97212153 موضــــح 
فيها »الرقم املدني، مسافة الرمز، 
مسافة البريد االلكتروني« وسيتم 

ارسال سند التخصيص الى البريد 
االلكتروني اخلاص باملكتتب.

وأوضح انه ميكن ارسال بريد 
الكتروني الى »اي.بي.او.آت.وربة 
بنك -اي.بي.او.دوت. كوم« موضح 
فيه »الرقم املدني مســــافة الرمز 
مســــافة رقم النقــــال للمكتتب« 
التخصيص  وسيتم ارسال سند 
الى البريد االلكتروني للمكتتب.

وأشار الى أن الرمز هو »الرقم 
املســــجل خلف البطاقــــة املدنية 
القدمية – أسفل الباركود( أو هو 
)رقم املسلسل املذكور في منتصف 

البطاقة اجلديدة من اخللف«.
وأفاد بأن هناك مركز اتصال 
الهاتف رقـــم 22250644  على 
خاص بالشركة اخلليجية حلفظ 
املاليـــة بصفتها مدير  األوراق 
اإلصدار للرد على استفسارات 
املواطنن يوميا من الســـاعة 8 

صباحا الى 8 مساء.
وحول موعد اجتماع اجلمعية 
العمومية التأسيسية قال الصانع 
انه »سيتم اإلعالن عنه في القريب 
العاجل حتى نتمكن من االنتهاء 
من اجراءات تأســــيس البنك قبل 

نهاية العام«.
يذكــــر انه مت تأســــيس البنك 
كشركة مســــاهمة كويتية حتت 
التأسيس برأســــمال 100 مليون 
دينار تدفع بالكامل موزعة على 
مليار سهم قيمتها االسمية للسهم 

100 فلس.
وتساهم الهيئة العامة لالستثمار 
بصفتها اجلهة احلكومية املكلفة 
بتأسيس البنك الذي سيكون بنكا 
إسالميا بنسبة 24% من رأس املال 
والباقي تخصص كمنحة جلميع 
املواطنن الكويتين بالتساوي على 
ان تتحمل الدولة قيمة االكتتاب.

 محمود فاروق
كشفت مصادر مصرفية لـ »األنباء« عن عزم بنك 
الكويت املركزي تشكيل جلنة مصرفية مصغرة من 
مسؤولي البنوك احمللية للقيام بوضع اسس ومعايير 
للحد من انكشــــافات البنوك على قطاعي االستثمار 
والعقار االمر الذي تســــبب وأضــــر بربحية البنوك 

خالل اآلونة األخيرة.
وأفادت املصادر بان من مهام اللجنة دراسة حتديد 
نســــبة االقراض املصرفي للشــــركات االستثمارية 
والعقارية لكل لبنك على حدة بحيث ال تزيد النسبة 

عن 60% من مجموع القروض املوجهة جلميع القطاعات 
لكل بنك، مبينا انه في حال جتاوز النســــبة في اي 
بنك يجب ابالغ املركزي الجراء تصحيح في البيانات 
املتعلقة بالبنــــك ولتقليص مقدار التعامل الى مبلغ 
مقبول ضمن احلدود النظامية التي سيضعها املركزي. 
وأوضحت املصادر ان تلك االجراءات التي ستضعها 
اللجنة املصرفية بعد موافقة املركزي ستحد وتقلص 
االنكشافات والتعامالت في شركات االستثمار والعقار 
بهــــدف االبتعاد عن املخاطــــر والتركيز في قطاعات 

حيوية.

 عاطف رمضان
عندما تتوافق آراء ومقترحات 

االقتصادين وارشادات املعنين في اجهزة الدولة حول قضية 
معينة فالبد اال متر هـــذه التصريحات ووجهات النظر مرور 
الكرام.محافظ بنك الكويت املركزي الشيخ سالم العبدالعزيز 
صرح خالل الفترة االخيرة بان االزمة املالية العاملية انســـب 
وقت لتفكير البنوك احمللية واملؤسسات املالية في اندماجها 
معا، مشددا على ضرورة النظر بعن االعتبار ملوضوع االندماج 
املصرفي كأحد اخليارات املناسبة القامة كيانات مصرفية ذات 
مراكز مالية قوية قادرة على املنافســـة وحتمل مخاطر العمل 

املصرفي.
ولعل جتربة بنك البالد السعودي، الذي متخض عن اندماج 
8 مؤسســـات صرافة فولد عمالقا برأســـمال 3 مليارات ريال 

سعودي، من التجارب اجليدة.
وقد ارتفعت مطالبات حاليا بضرورة ان تكون هناك حتالفات 
فـــي الكويت واندماجات في ســـوق الصيرفة على غرار ما مت 
في الشقيقة السعودية، ولم تقتصر هذه املطالبات في قطاع 
الصيرفة فقط ولكن ترددت ايضا مطالبات باالندماج في القطاع 

االستثماري بالكويت في ظل االزمة املالية العاملية.
مدير عام شركة اعتمادكو للصيرفة »احدى شركات البشر 
والكاظمي« عبدالرحمن احمد اكد لـ »األنباء« ان االندماج بن 
شركات الصيرفة امر مهم خالل الفترة املقبلة ومن شأنه ينتج 

عنه كيان 
»عمالق«.

احمد  واضاف 
ان دول العالـــم شـــهدت 

جتارب ناجحة لشـــركات 
حتالفت وكونت كيانا عمالقا.

وقال ان بعض الشـــركات ال تتحمل »تذبذبات« االسواق، 
مستدال على ذلك بالكيانات والتحالفات التي متت خالل االزمة 

املالية العاملية.
ولفت الى ضرورة »تنشيط« دور احتاد شركات الصيرفة 

بالكويت حتى تكون له كلمة في السوق.
واكد ان بعض شـــركات الصيرفة بالكويت لديها مقومات 

الن تكون »بنكا«.
واستطرد قائال: فكرة االندماج موجودة او قائمة لدى الكثير 
من الشركات ولكنها حتتاج الى تخطيط، كما ان شركات الصيرفة 
حتوى العديد من الكفاءات واخلبرات التي من خاللها ميكن 

تنفيذ 
كيان عمالق 

او »بنك«.
هذا وقـــد ذكـــرت مصادر 

مصرفيـــة ان االزمـــة املاليـــة 
العاملية متثل فرصة ســـانحة 

الستفادة القطاع اخلاص من آليات 
االستحواذ او االندماج لتحســـن قدراتها مع تداعيات االزمة 
االقتصادية. واضافت املصادر ان منطقة اخلليج بدأت تتحرك 
منذ بروز االزمـــة وراء تقليل املصاريف وتخفيض التكاليف 
العامـــة مما يعمل على ايجاد مناخ حلل مشـــكلة عدم القدرة 
على مجابهة الظروف احلالية من خالل االندماج او االستحواذ 
على شركات عاملة في ذات النشاط. وطالبت املصادر اجلهات 
املعنية بتسهيل االجراءات جلعل الشركات قادرة ومقبلة اكثر 

على عمليات االندماج واالستحواذ.

البنك المركزي يرى 
أنها خيار مناسب 
لتحّمل المخاطر

هل تنجح فكرة اندماج 
شركات الصيرفة

 بنك؟للتحول إلى

املؤشر 
السعري 
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