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 فواز كرامي32
علمت »األنباء« من مص����ادر نفطية أن 
ش����ركة صناعة الكيماوي����ات البترولية في 
املراحل النهائية من املفاوضات مع ش����ركة 
بترو اديش����ن »أوبال« وش����ركة مانغوالر 
للبتروكيماويات الهنديتني للدخول مبساهمة 
في اكبر معمل للبتروكيماويات يتم تشييده 

في منطق����ة داهاج الهندية. وأفادت املصادر 
بأن املفاوضات وصلت الى املراحل النهائية 
بني شركة الصناعات البتروكيماوية وشركة 
»أوبال« األميركية وش����ركة صينية يحيث 
تقوم بتنفيذ املش����روع الذي يعد األكبر في 
الهند واملختص في البتروكمياويات في الهند 
مشيرة الى أن تكلفة املشروع تبلغ 2.4 مليار 

دوالر دون الكش����ف عن مزيد من التفاصيل 
حول نسبة مس����اهمة »الصناعات« في هذا 
املشروع. وكشفت املصادر أن الطاقة اإلنتاجية 
للمعمل املزمع االنتهاء من تنفيذه في أكتوبر 
من عام 2012 ستكون 1.1 مليون طن سنويا من 
االيثيلني و340 ألف طن سنويا من البروبلني. 
وذكرت املصادر أن ش����ركة أوبال ستحتفظ 

»صناعة الكيماويات« تتفاوض للمساهمة في مصنع داهاج الهندي للبتروكيماويات بتكلفة 2.4 مليار دوالر

محافظ المركزي
 غير متحمس لفكرة 
تأسيس صندوق لألصول 
المتعثرة

مسؤول مصرفي:
 4 مليارات دينار الفارق 
في حجم الودائع 
والمحفظة االئتمانية.. 
والبنوك في حاجة 
إلى مزيد من الودائع

 هشام أبوشادي
مع التوقعات بإدراج قانوني هيئة س���وق املال ومش���اريع التنمية على جدول أعمال 

مجلس األمة يوم االربعاء القادم استعدادا لبدء تنفيذ مشاريع التنمية اعتبارا من 
بداية ش���هر ابريل القادم وفقا لتصريح س���ابق للشيخ أحمد الفهد، فإن ملف 

متويل مشاريع التنمية يزداد أهمية على جدول اجتماعات رؤساء البنوك 
والتي يتوقع عقد أحدها بعد غد الثالثاء في إطار سلس���لة االجتماعات 

التي بدأت في شهر يناير اجلاري، فوفقا لقول أحد رؤساء البنوك ل� 
»األنباء« فقد أكد على ان قدرة البنوك على متويل مشاريع التنمية 
مح���دودة اذا أخذنا في االعتبار عمليات االقراض األخرى س���واء 
على مستوى القطاعات التجارية أو التجزئة والعقار وغيرها من 
عمليات التمويل، موضحا ان احملفظة االئتمانية االجمالية لدى 
البنوك تقدر بنحو 24 مليار دينار وحجم الودائع االجمالية يقدر 
بحوال���ي 28 مليار دينار، ما يعني ان الفارق بني حجم احملفظة 
االئتمانية وحجم الودائع يقدر بحوالي 4 مليارات دينار، وهذا 
الفارق ميثل اجمالي الودائع احلكومية. وأضاف املسؤول املصرفي 
ان الودائع احلكومية غير ثابتة وقابلة للتراجع حسب املتطلبات 

احلكومية. وأش���ار الى انه وفقا حلجم امليزاني���ة املتوقعة لعام 
2011/2010 ستتراوح بني 14 و15 مليار دينار منها نحو 10 مليارات 

انفاق جار، موضحا ان هذه املبالغ ستكون سيولة تنفقها احلكومة 
على املش���اريع ورغم وجود مديونية على الشركات الكويتية املدرجة 

ف���ي البورصة التي تقدر بحوالي 14 مليار دينار والتي متثل نحو %58.3 
م���ن اجمالي احملفظة االئتمانية لدى البنوك والصعوبات التي تواجهها هذه 

الشركات في السداد رغم ان هناك جزءا من هذه املديونية للبنوك خارجية إال ان 
مديونية البنوك احمللية على الش���ركات الكويتية كبيرة وهناك صعوبة في التدفقات 

املالية ملديونية الشركات للبنوك األمر الذي يضع البنوك في مشكلة سيولة وحاجتها الى املزيد 

من الودائع احلكومية.
وأضاف املصرفي ان الورقة التي تعدها البنوك لتقدميها الى البنك املركزي في ش���أن 
قدرتها على متويل مشاريع التنمية خاصة املشاريع احلكومية الكبرى ستتناول 
جميع القضايا التي تواجهها البنوك لوضع آليات ملعاجلتها، خاصة ان هناك 
تطورات أخرى عامليا ستكون لها انعكاسات على البنوك احمللية مستقبال، 
خاصة اإلجراءات التي تس���عى حكومة أوباما الى فرضها على البنوك 
على املستوى العاملي، حيث س���يؤدي ذلك الى تقليص حجم أعمال 
املصارف احمللية، األمر الذي س���يؤدي ال���ى تخفيض إيرادات هذه 
املص���ارف، خاصة ان معظم مصارف املنطقة تقدم خدمات عديدة 
لغير عمالئه���ا، باإلضافة الى إدارة االحتياطيات املالية لعمالئها 
الكبار سواء كانت في صناديق حتوط أو صناديق استثمارية. 
وأض���اف ان البنوك احمللية اخذت درس���ا م���ن األزمة العاملية، 
ودائما ستكون لها إجراءات استباقية لتالفي تداعيات أي أزمة 

أو للحد منها.

الصندوق مجرد فكرة

وتطرق احلديث مع املس���ؤول املصرفي إلى اقتراح تأس���يس 
صندوق اس���تثماري تساهم فيه البنوك لش���راء أصول الشركات 
املتعثرة، موضحا ان هذه فكرة قدمية مت تداولها في اجتماعات رؤساء 
البنوك وحتى اآلن ليس هناك اتفاق وموافقة جماعية من البنوك، ولكن 
مصادر أخرى قالت ل� »األنباء« ان الشيخ احمد الفهد يدعم فكرة مساعدة 
الشركات املتعثرة س���واء من خالل إنشاء صندوق لشراء األصول املتعثرة 
أو أي طريق���ة، ويدعم هذا االجتاه وزير التجارة والصناعة ايضا، فيما انه وفقا 
لقول مصادر مطلعة، فإن الق���رار النهائي في يد محافظ البنك املركزي الذي يبدو انه 

غير متحمس لفكرة تأسيس صندوق لشراء األصول املتعثرة.

تركز على المحافظ االستثمارية واالستثمار العقاري منخفض المخاطر ضمن إستراتيجية الحفاظ على إدارة رأس المال والسيولة

»هيئة االستثمار« ترفع استثماراتها 
في األسواق الناشئة من 3% إلى %9

تغيير صيغ عقود اإلقراض بالبنوك 
حسب نسبة المخاطر وسيرة العميل 

بنوك محلية تتجه لتحذير عمالئها من قراصنة 
اإلنترنت عبر اتحاد المصارف األيام المقبلة

في أعقاب خطوة قام بها بنك الخليج

 عمر راشد
أرس���ل بنك الخليج لعمالئه نهاية األسبوع 
الماضي تحذيرا من اإلجاب���ة على أي إيميالت 
تتعلق بأي بيانات ش���خصية حتى ال تتعرض 
تعامالتهم المادية للخطر.  وقد ذكر مصدر مصرفي 
في بنك الخليج ل�»األنباء« أن الرسائل القصيرة 
التي أرسلها البنك للعمالء تأتي في اإلطار العادي 
الذي يقوم به البنك لحماية عمالئه من الظاهرة 
المعروفة بال���� »Phishing Attack« أو التصيد، 

الفتة الى أن دخول قراصنة على االنترنت على 
بيانات العمالء والحص���ول على أموالهم باتت 
ظاهرة إقليمية وعالمي���ة واضحة تعاني منها 

البنوك المحلية على جميع المستويات.
 وبينت أن البنوك المحلية ربما تصدر إعالنا 
من خالل اتحاد المصارف الفترة المقبلة يوضح 
فيه خطورة الظاهرة على العمالء وكيفية تجنبها 
منعا لتع���رض البيانات المالية للعمالء لخطر 

القرصنة وذلك خالل األيام المقبلة.

 محمود فاروق 
كش���ف��ت مص�������ادر ذات 
صل��ة ل� »األنباء« عن توجه 
بنوك محلية إلى تغيير صيغ 
عقود اإلقراض بإضافة بنود 
جدي���دة خاصة برفع نس���ب 
الفائدة في حال ارتفاع نسب 
املخاطر، مبينة انه بعد أن كان 
الفائدة »الثابت« يحدد  سعر 
بناء على درجة املخاطر ليصبح 
حتديدها بحسبها يتحرك معها 
ارتفع���ت املخاطر زادت  فإذا 

الفائدة.
وأفادت املصادر بأن البنوك 
رأت أن م���ن حقها تغيير هذه 
التي  النسب بحسب املخاطر 
تعود إلى التغيير في س���يرة 

العميل كانتقاله إلى عمل آخر 
أو تخفي���ض راتبه أو تغيير 
طارئ ف���ي العالقة االئتمانية 

مثل التأخير في السداد.
وأش���ارت املصادر الى أن 
البنوك سترفع طلبها بتغيير 
صيغ عقود االقراض إلى املركزي 

خالل األسبوع اجلاري.
ومن جانب آخر قالت مصادر 
مصرفي���ة ان هن���اك ضرورة 
للحفاظ على الصناعة املصرفية 
االستثمارية بالكويت عبر احلفاظ 
على كفاءة سوق رأس املال من 
خالل تطوير شبكات املعلومات 
والس���يولة في السوق، خاصة 
بعد أن أثبت���ت البنوك احمللية 
قدرتها على مقاوم���ة األزمات 

االقتصادي���ة واملالية، ومتكنت 
التغلب على االنكماش من  من 
خالل إص���دار منتجات مبتكرة 
وخدمات متنوعة مقارنة بالبنوك 
األميركية، وإعادة توزيع املوارد 
والتوسع في الشركات اجلديدة 

واألراضي. 
وأش���ارت املصادر الى أن 
البنوك احمللية في حاجة إلى 
التركيز على إدارة رأس املال 
والس���يولة، وإع���ادة ترتيب 
استراتيجياتها، ومناذج األعمال 
بها، وتبديل سياستها بسياسات 
أكثر عقالنية واستقرار والتركيز 
املبتكرة وادارة  على احللول 
زيادة اللوائح واملعايير املتعلقة 

بالعمل داخل املصرف.

محمود فاروق ـ فواز كرامي
ابلغت مص���ادر ذات صلة 
العامة  الهيئة  ب���أن  »األنباء« 
لالستثمار تستعد لرفع نسبة 
استثماراتها في االسواق الناشئة 
م���ن 3% إلى 9% خ���الل العام 

الحالي.
 وبين���ت أن الهيئ���ة تتجه 
المتنوع عبر  نحو االستثمار 
صناديق بنوك ومؤسس���ات 
مالية تقع في آس���يا في إطار 
س���عيها إلى النفاذ إلى قاطرة 
االقتصاد العالمي بآس���يا  لما 
بها من طفرة اقتصادية هائلة � 
على حد قول المصدر �. وبينت 
المصادر أن النمو االقتصادي 
البعيد األمد ينبع من األسواق 
الناش���ئ��ة، وخ��اص���ة م���ن 
المالية  اقتصادات مؤسساتها 
لما تتبعه م���ن نظ��م وادوات 

مالية متطورة.

صناديق الثروة السيادية

صنادي���ق  أن  وأوض���ح 
الس���يادية في منطقة  الثروة 

الشرق األوسط لطالما اتسمت 
باالنتقائي���ة فيم���ا يتعل���ق 
باالس���تثمارات، لكنها ازدادت 
صرامة من حيث اختيار المكان 
الذي ستصب فيه أموالها بعد 
األزم���ة المالية التي ش���هدها 

العالم.
وتوقع���ت المصادر أن تدر 
تلك االستثمارات عوائد جيدة 

ومرتفعة خاصة في ظل انخفاض 
نسبة المخاطرة فيها لذا ستعزز 
الهيئة استثماراتها في كبرى 
الشركات التي تملك بصمة عالية 

على الساحة العالمية. 
وستستمر في الوقت عينه 
باالهتمام بالقطاعات المعتادة 
كالعق���ار والمحافظ على حد 

تعبيرها.

توجهات جديدة للبنوك حول صيغ عقود اإلقراض

انتخاب مجلس جديد في عموميته القادمة 

»الدولي« يرسل ميزانيته قريبًا إلى »المركزي«

مصادر مصرفية تتوقع االنتهاء من إعالن 
نتائج البنوك منتصف فبراير المقبل

اجتماع المديرين العامين للبنوك بانتظار 
رد »المالية« على كتاب تخفيض الضريبة

 منى الدغيمي
ــد مصدر ذو صلة لـ »األنباء« ان ميزانية بنك الكويت  أك
الدولي لعام 2009، لم يتم االنتهاء منها، وانه سيتم إرسالها 
ــائر في  ــى البنك املركزي قريبا. وكان البنك قد تكبد خس ال
االشهر التسعة من العام 2009 تقدر بنحو 4.6 ماليني دينار، 
ــهم. وفضل املصدر عدم الكشف  ما يعادل 4.9 فلوس للس
ــيرا  ــات تتعلق بامليزانية النهائية للبنك، مش عن أي معلوم
ــى انه يقوم بالوفاء بكل مطالب البنك املركزي التي تتعلق  ال

بامليزانية العمومية للبنك.
ولفت املصدر الى انه في اجلمعية العمومية املقبلة للبنك 
ــيتم  ــهر مارس س واملنتظر عقدها في النصف االول من ش
ــرة القانونية  ــيما ان الفت انتخاب مجلس ادارة جديد، الس

للمجلس احلالي شارفت على االنتهاء.

 عمر راشد
ــاء« انتهاء بنك الكويت  ــت مصادر مصرفية لـ »األنب توقع
ــة البنوك احمللية لعام 2009  ــزي من تدقيق ميزانيات بقي املرك
ــأن بنك الكويت املركزي  ــتدركة ب منتصف فبراير املقبل، مس
طلب من البنوك 4 تقارير منها اختبارات الضغط وكذلك تأثير 

األزمة االقتصادية على البنوك احمللية.
ولفتت املصادر الى أنه باستثناء »بيتك« و»الوطني« لم تتقدم 
بعض البنوك مبيزانياتها حتى اآلن ولم يتم عرضها على مجلس 

اإلدارة إلقرارها من قبل البنك.
ــظ املركزي أوضح أن بنوكا محلية تقدمت  وبينت أن محاف
مبيزانياتها والتقارير املطلوبة منها وسوف يتم اإلعالن عن نتائجها 

املالية نهاية يناير اجلاري وذلك بعد االنتهاء من تدقيقها. 

 عمر راشد
أفادت مصادر مطلعة »األنباء« بأن تأجيل اجتماع املديرين 
ــررا في 16 يناير اجلاري  ــني للبنوك احمللية الذي كان مق العام
يأتي خللو جدول األعمال من أي موضوعات، مستدركة بأنه مت 
إرسال كتاب لوزارة املالية بشأن مطالب االحتاد حول تخفيض 

نسب الضرائب والتي ناقشها االجتماع السابق.
ــم تتضح معامله بعد والذي  ــت إلى أن جدول األعمال ل ولفت
عادة ما يتم توزيعه على األعضاء قبل االجتماع بيوم أو يومني 

على أقصى تقدير.

ملف تمويل المشاريع الكبرى على رأس 
أولويات  اجتماعات رؤسـاء البنوك


