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تجنب االزدواج الضريبي بين الكويت والمكسيك

كونا: وقعت الكويت واملكسيك امس، بصورة نهائية 
اتفاقية جتنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب املالي 
فيما يتعلق بالضرائب على الدخل تس����تهدف إزالة 
العوائق املالية التي ق����د تقيد حركة رؤوس االموال 
والتبادل التجاري بني البلدين. وقالت وزارة املالية ان 

االتفاقية التي وقعها عن الكويت وكيل وزارة املالية 
خليفة حمادة وعن املكس����يك السفير املكسيكي لدى 
السعودية واحملال الى الكويت ارتورو تريخو تعتبر 
من االتفاقيات املهمة التي وقعتها الكويت ملا فيها من 

اعفاءات او تخفيضات ضريبية على االستثمارات.

بنك وربة بالبورصة في الربع األول من 2011

عمر راشد 
كش���ف عضو اللجنة التأسيسية في بنك وربة داود السابج 
أن موعد انعقاد اجلمعية التأسيسية للبنك سيكون 19 نوفمبر، 
الفتا الى أنه في حال إرجاء املوعد س���يصبح املوعد 6 ديسمبر 

املقبل.
وأوضح السابج خالل مؤمتر صحافي، أمس، عقدته الشركة 
اخلليجي���ة حلفظ األوراق أنه مت حتدي���د مهلة في الفترة من 5 
إلى 21 أكتوبر لتحديث البيانات اخلاصة بتس���جيل املواليد في 
اخل���ارج وفترة في التنازل ملن يرغب في التنازل عن األس���هم، 

الفتا الى أن 31 مواطنا طلبوا التنازل عن األسهم. 
وحول كيفية التعامل مع تلك احلاالت، أشار السابج الى أنه 
ما مت التنازل عنه للمس���اهمني مت توزيعه على املواطنني، الفتا 
الى أن العدد اإلجمالي الذين يحق له التصويت مليون و111 ألفا 

و67 مواطنا يحق لهم احلصول على سندات التخصيص. 
وقال: هناك 45 مولودا مت تسجيلهم حتى 4 أكتوبر اجلاري وهم 

من ولدوا في اخلارج وفق املهلة التي مت حتديدها للتسجيل. 
وأضاف أن من حق املواطن في أي مكان احلصول على سند 

التخصيص من خالل املوقع وإن لم يقم فإن حقه محفوظ. 
وفيما يتعلق بقرار مجلس الوزراء بتشكيل مجلس اإلدارة، 
أوضح أن القرار سيصدر قبل اجلمعية التأسيسية والذي سيكلف 
مبوجبه الهيئة العامة لالستثمار بتسمية أعضاء مجلس اإلدارة 
الذين سيكونون كلهم معينون من قبل الهيئة العامة لالستثمار، 
مش���يرا الى أن املجلس األول يتكون من 7 أعضاء أساسيني من 

قبل احلكومة واملخول بتعيينهم الهيئة العامة لالستثمار. 
وقال إن التخصيص مفتوح حتى قرارات اإلدراج في السوق 

وفقا للقرارات املعمول بها، ويحتفظ بالسهم حتى اإلدراج. 
ولفت الى أن التصرف في األس���هم بالبي���ع ووفقا للقانون 
يكون خالل 3 سنوات أو تاريخ اإلدراج أيهما أقرب. وحول موعد 
اجلمعية التأسيسية، قال إن املوعد املبدئي هو 19 نوفمبر، وإذا 
أرجئت فستكون في 6 ديسمبر املقبل، مستدركا أنه سيتم اإلعالن 

عنه خالل الفترة املقبلة. 
وفي إشارة منه جلهود اللجنة التأسيسية والشركة املكلفة 
بعملية االكتتاب، قال السابج إن البنك تأسس مبوجب القانون 
رقم 1 واملرسوم األميري الصادر بتأسيس البنك ورأسماله 100 
مليون دينار موزعة على مليار س���هم مدفوعة بالكامل، بنسبة 
24% من األسهم للحكومة ممثلة بالهيئة لالستثمار ما يعادل 240 
مليون سهم و76% للمواطنني املقيدين في سجالت الهيئة العامة 
للمعلومات املدنية بتاريخ 4 أكتوبر 2009 ومتثل 76 مليون دينار 
ما يعادل 760 مليون س���هم. وقال إنه مت تخصيص 684 سهما 
لكل مواطن بالتساوي، مستدركا أنه بعد تخصيص األسهم ميكن 
للمواطن التقدم للحصول على أسهمه من خالل الطرق املوضحة 

من قبل الشركة اخلليجية حلفظ األوراق املالية. 

من جهته أشار نائب رئيس أول العمليات في الشركة اخلليجية 
حلفظ األوراق املالية عمر محمود إلى أن الش���ركة تولت عملية 
تسجيل أس���هم البنك ممثال للهيئة العامة لالستثمار، مبينا أن 
خطة تخصيص األس���هم ملا يزيد على املليون مواطن من خالل 
اس���تخدام البريد االلكتروني أو موقع البنك االلكتروني أو من 

خالل الرسائل القصيرة. 
وقال إن خطوات التخصيص تتيح للمواطن دمج أبناءه القصر 
أو ع���دم الدمج وفق خيارات يتيحه���ا املوقع، الفتا الى أنه بعد 
االنتهاء من طباعة السند متكن من احلصول على دعوة حلضور 

اجلمعية العمومية من خالل دعوة تظهر أمامه بعد االنتهاء. 
واش���ار الى أنه هناك اجتاه لدى اللجنة التأسيسية االنتهاء 
من إجراءات التأس���يس قبل نهاي���ة العام ليصبح البنك جاهزا 

لإلدراج في الربع األول من 2011. 
وأوض���ح أنه في اليوم األول من فتح باب التخصيص هناك 
أعداد جيدة ومبش���رة في ال�  4 س���اعات األول���ى من فتح باب 

احلصول على سندات التخصيص أمام املواطنني. 
ولفت الى أنه خالل تلك الفترة بلغ عدد املواطنني الذين صدرت 
لهم سندات تخصيص 32 ألف مواطن بإجمالي سندات جتاوزت 
20 ألفا، مشيرا إلى أن الفرق بينهم هي حاالت الدمج، مضيفا أن 
هناك 16 ألف زائر، الفتا أن من بني تلك املش���اكل طباعة املستند 
أو طلب مراجعة أو كيفية إدراج اس���م الزوجة أو قيام البعض 
بالدم���ج وإبداء رغبته في التراج���ع ويتم عالج األمر. وقال إنه 
ال دمج للزوجة مع الزوج فكل منهما له تعامل مس���تقل ألن كال 

منهما له ذمة مالية. 
وبنينّ أن هناك 283 حالة لديها مشاكل في التعامل مع النظام 
املستخدم، ومت التعامل معها مباشرة ولم يتبق منها سوى 45 

حالة فقط. 
وقال هناك مركز اتصاالت من الساعة 8 صباحا إلى الثامنة 

مساء لإلجابة عن استفسارات املساهمني. 

32 ألف طلب في 4 ساعات 

وفي التفاصيل، أشار مدير عام شركة مار سوفت خالد العربي 
الى أنه مت إصدار سندات تخصيص بعدد 6866 طلبا عن طريق 
االنترن���ت وعن طري���ق اإلميل 25 طلبا وعن طريق الرس���ائل 
القصي���رة 190 طلبا وعن طري���ق املكتب مت تنفيذ 13 ألف طلب 
ليصل العدد الى 32 ألفا مت تخصيص سندات لهم. وفيما يتعلق 
بشؤون القصر، أوضح العربي أنه مت إصدار السندات اخلاصة 
بهم وإرسالها إلى ش���ؤون القصر.  وفي استفسار لعالج حالة 
الوصاية على األبناء، أشار احملامي عبداهلل الفهد الى أن الوصاية 
ال تلغي حضانة األب على أبنائه إال إذا كانت هناك مس���تندات 
تثبت الوالية على األبناء وفي حال مرض الوالد مرضا ش���ديدا 

وفي حال وجود حكم لعزل والية األبناء عن األب. 

مليون و111 ألفًا و67 مساهمون فيه وموعد عموميته التأسيسية 19 نوفمبر 

)احمد باكير(داود السابج متوسطا ممثلي الشركة اخلليجية حلفظ األوراق املالية خالل املؤمتر

3 طرق للحصول على سندات التخصيص 
وحول كيفية القيام بإصدار س��ندات 
التخصيص أش��ار العربي الى وجود 3 

طرق: 
أوال: من خ��الل املوق��ع اإللكتروني 

 www.warbabank-ipo.com لالكتتاب
حيث ميكن للمواطن��ن إدخال الرقم 
املدني والرم��ز )كما هو مبن بالش��رح 
التفصيل��ي عل��ى املوق��ع االلكترون��ي 
وال يتطل��ب ذل��ك إال معرف��ة بس��يطة 

باستخدامات االنترنت(.
ipo@ ثانيا: إرسال بريد إلكتروني إلى

warbabank-ipo.com مذكور فيه )الرقم 
املدني � مس��افة � الرمز � مسافة � رقم 

النقال( يتم إرسال سند التخصيص على 
البريد اإللكتروني للمرس��ل بعد التأكد 
من صحة البيانات، ويتم تأكيد اإلرسال 
برس��الة نصية )SMS( عل��ى رقم نقال 

املرسل مباشرة من النظام اآللي.
ثالث��ا: ع��ن طريق إرس��ال رس��الة 
نصي��ة )SMS( إلى أي من األرقام التالية 
)97212143 � 97212153( موض��ح فيه��ا 
)الرقم املدني � مس��افة � الرمز � مسافة 
� البري��د اإللكتروني اخلاص باملرس��ل( 
ويق��وم النظام بع��د مراجع��ة البيانات 
والتأك��د م��ن صحته��ا بإصدار س��ند 
البريد  التخصيص وإرس��اله بواس��طة 

اإللكتروني املذكور بالرسالة.
ولفت الى أن الرم��ز املطلوب إدخاله 
في احلاالت الس��ابقة هو )الرقم املسجل 
خل��ف البطاقة املدنية القدمية � أس��فل 
البارك��ود أو رقم املسلس��ل املذكور في 
منتص��ف البطاقة املدني��ة اجلديدة من 
اخللف(. علما بان س��ندات التخصيص 
يتم إصدارها مرفقة معها دعوة وتوكيل 

حضور اجلمعية العمومية التأسيسية.
وقال إن هناك خيارا لألب لدمج أسهم 
أبنائ��ه القصر بأس��همه أو ع��دم الدمج 
وه��ذا اخليار متاح له م��ن خالل املوقع 

االلكتروني السابق ذكره.

»صناعة الكيماويات البترولية« تبدأ تشغيل مجمع العطريات
وتنتج للمرة األولى في الكويت مادة »البارازلين«

نسب امللكية بني الشركات الثالث 
»صناعة الكيماويات البترولية 
والبت����رول الوطني����ة والقرين 
لصناع����ة البتروكيماوي����ات«، 
مشيرة الى ان العوائد املستقبلية 
من املجمع ستوزع ايضا حسب 
الس����ابق ذكرها.  امللكية  نسب 
يذكر ان مشروع العطريات احد 
املشاريع احليوية التي وردت ضمن اخلطة االستراتيجية 
لشركة صناعات الكيماويات البترولية طويلة االمد والتي مت 
اعتمادها من قبل مجلس ادارة املؤسسة في عام 1997 حيث 
حتقق هذه املشاريع االهداف االستراتيجية للشركة فيما 
يتعلق بالتوسع في مجال البتروكيماويات وبلورة فرص 
استثمارية جديدة مربحة وتعظيم القيمة املضافة للثروة 
الهيدروكربونية في الكويت باالضافة الى اتاحة الفرصة 
للقطاع اخلاص للمشاركة في املش����اريع البتروكيماوية 
الرئيسية وتشجيعه على استغالل مخرجات هذه املشاريع 
 »Down Stream« في اقام����ة صناعات نهائية وحتويلي����ة
وكذلك خلق فرص عمل للكويتيني وقد مت اختيار ش����ركة 
»بكتل« كمدير هندسي للمشروع وشركة »UOP« كمرخص 

لتكنولوجيا االنتاج.

 ينتج 800 ألف طن 
متري سنويًا من »البارازلين« 

و450 ألفاً من »الستيرين«

 مصفاة ميناء عبداهلل 
ضخت مادة النافثا الالزمة 

لبدء عمل المجمع

وكش����فت املصادر النق����اب عن اتفاق ش����ركة صناعة 
الكيماويات البترولية مع مجموعة من العمالء في ش����رق 
آسيا على تسويق منتج البارازلني لهم وذلك عقب انتاجه 
فعليا خالل الفترة املقبلة. كما اوضحت املصادر ان الطاقة 
االنتاجية ملادة البارازلني اجلديدة ستبلغ نحو 800 ألف طن 
متري سنويا. على صعيد متصل قالت املصادر ان مجمع 
العطريات س����ينتج ايضا مادة الستيرين وذلك من منتج 
البنزين بطاقة س����نوية تبلغ 450 ألف متري وهي املادة 
التي تستخدم في صناعة مواد التعبئة والتغليف والعزل 
احلراري وصناعة املطاط الصناعي والذي يستخدم بصناعة 
االطارات. وبينت املصادر ان مشروع مجمع العطريات قد 
بلغت تكلفته االجمالية نحو ملياري دوالر مقسمة حسب 

زكي عثمان
علم���ت »األنباء« من مصادر  
نفطي���ة مس���ؤولة ان ش���ركة 
صناع���ة الكيماويات البترولية 
قد بدأت رس���ميا امس تشغيل 
مجم���ع العطري���ات اجلدي���د 
اململوك لها بنسبة 40% ولشركة 
البت���رول الوطني���ة بنس���بة 

البتروكيماوي���ات القري���ن لصناع���ة   40% وش���ركة 
بنس���بة 20%. وقالت املصادر ان مصفاة ميناء عبداهلل 
قد بدأت رس���ميا امس في ضخ مادة النافثا الى مجمع 
العطريات وهي املادة الرئيس���ية الالزمة لعمل املجمع 
وذلك بعد انتهاء فترة العمل التجريبي التي امتدت على 

مدار االسابيع املاضية.
وذكرت املص����ادر انه وبوصول مادة النافثا الى مجمع 
العطريات فان املجمع سيبدأ خالل ايام قليل جدا في انتاج 
مادة البارازلني التي ستكون باكورة انتاج الكويت منها وهو 
ما سيفتح املجال امامها للدخول في االسواق العاملية التي 
تستخدم تلك املادة في انتاج »PET« املستخدمة في صناعة 
القناني البالستيكية والياف البوليستر التي تستخدم في 

صناعة االقمشة والسجاد والصناعات البالستيكية.

بتكلفة ملياري دينار وبمشاركة »البترول الوطنية« و»القرين للبتروكيماويات«


