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أحمد مغربي 40
علمت »األنباء« من مصادر مس���ؤولة في 
ش���ركة نفط الكويت احدى شركات مؤسسة 
البت���رول الكويتية أن الش���ركة بصدد طرح 
3 مش���روعات للتغذية الكهربائية ومنشآت 
 القوى في شمال الكويت بقيمة إجمالية تتخطى 

ال� 120 مليون دوالر.

وأوضحت املصادر أن نفط الكويت تعمل 
حاليا على إعداد املناقصات في الوقت الراهن 
انتظارا لعمليات الترسية والتي من احملتمل 
أن تكون في شهر ابريل املقبل، مشيرة إلى أن 
تلك املشاريع ستكون لدعم وتشغيل محطات 
القوى اخلاصة مبشروع استخراج الغاز من 

منطقة شمال الكويت.

وأشارت املصادر الى أن عددا من الشركات 
العاملية تقدمت للشركة للحصول على كراسة 
الشروط للمشاريع استعدادا للدخول ومن ثم 
مطابقة متطلبات نفط الكويت من الش���ركة، 
موضحة أن الش���ركة س���تعطي مجاال لعدد 
من الشركات واملقاولني احملليني للدخول في 

املناقصات.

»نفط الكويت« بصدد طرح 3 مشروعات بقيمة 120 مليون دوالر 

تقريرها األخير يحمل بين دفتيه نهجًا جديدًا للوزارة

هل أعطت »التجارة« الضوء األخضر للتجار لرفع األسعار؟!
عاطف رمضان

قضية ارتفاع األسعار »ملف شائك« حتاول العديد من اجلهات 
املعنية وغير املعنية في الدولة ان تتبرأ منه لكونه بات »مسألة معقدة 

يصعب حلها« أو »الولد املجهول النسب« كما وصفه البعض.
مصادر ذات صلة أكدت ل� »األنباء« ان وزارة التجارة والصناعة 
في تقريرها األخير الذي أعدته عن األس���عار في الكويت مقارنة 
بدول مجلس التعاون اخلليجي سردت فيه أسبابا محلية الرتفاع 
األس���عار، مشيرة الى انها »رمت الكرة في مرمى« وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل و»املوانئ« أو »املواصالت« عندما ذكرت ان من 
العوامل احمللية التي س���اهمت في ارتفاع األسعار هي اجلمعيات 
التعاوني���ة التي تتبع الحتاد اجلمعي���ات التعاونية وان اجلميع 

يعمل حتت مظلة »الشؤون«.
واضافت املصادر ان »التجارة« ذكرت ان بعض مجالس ادارات 

التعاونيات أخفقت مع ملف األسعار وعدم اطالق حرية املنافسة 
بني التعاونيات، مشيرة الى ان اللوم هنا وقع على املواطنني الذين 

انتخبوا مجالس ادارات بعض التعاونيات.
وبينت املصادر ان »التجارة« أرجعت أيضا سبب ارتفاع األسعار 
محليا الى تأخر وصول الكثير من السلع نتيجة الضغط الكبير 
على املوانئ الكويتية التي لم يتم تطويرها لتواكب زيادة الواردات، 
مؤكدين ان امليناء عبارة عن بوابة للعبور وانه مادامت املوانئ من 
األسباب الرئيسية لزيادة األسعار فالبد ان تتحرك وزارة املواصالت 

حلل هذه املشكلة حتى تعود األسعار ألوضاعها الطبيعية.
وقالت املصادر ان التعاونيات تشكل 70% من مراكز البيع في 

الكويت وال� 30% األخرى عبارة عن سوق مواز.
واشارت الى ان هذا التقرير تضمن مبررات متعددة وان »التجارة« 
ألقت الكرة في ملعب جهات متعددة ولم تتطرق الى االجراء الذي 

قامت به جتاه ارتفاع األسعار.
وكما هو معلوم فان دور الوزارة يكمن في الرقابة واالش���راف 
واتخاذ جميع االجراءات والتدابير الالزمة ملعاقبة من يرفع السعر 

»دون مبرر« كما نص القانون 79/10.
وح���ذرت املصادر من خطورة هذا التقرير الذي كش���فت عنه 
»التجارة« مشيرة الى انها أعطت الضوء األخضر و»صك البراءة« 

للتجار لزيادة األسعار.
وذكرت املصادر ان هذا التقرير سيجعل الوزارة تناقض نفسها 
ان اتخذت اجراءات رادعة »حس���ب القانون« جتاه من يقوم برفع 

السعر مستقبال.
ولفتت الى ان هذا التقرير يعتبر مبثابة »حجة كاملة« للتجار 

سيستندون اليها قضائيا أو قانونيا.
واعربت املصادر عن دهشتها من هذا التقرير الذي يحمل بني 

دفتي���ه »نهجا جديدا للوزارة« بخالف ما كان في الس���ابق حيث 
كانت مثل هذه التقارير تتطرق ألسباب ارتفاع األسعار ولكن في 
الوقت نفس���ه حتمل في طياتها اإلنذار بتطبيق القانون على من 

يقوم برفع السعر بشكل غير مبرر.
وأحملت املص���ادر ال���ى ان التقرير افتقر ألمور أساس���ية في 
املقارنات، مشيرة الى أهمية ذكر الصنف »ذاته« من حيث االسم 
التجاري والسلعة أو النوع أو »املاركة« أو الفترة الزمنية ألسعار 

األصناف.
واش���ارت الى ان التناقض في ه���ذا التقرير ينجلي في الفقرة 
التي تنص على ان »أهم العوامل التي س���اهمت في ارتفاع أسعار 
بعض السلع األساسية بالكويت اخفاق بعض ادارات التعاونيات« 
وانه في فقرة أخرى نص التقرير على ان »مستويات أسعار املواد 

والسلع األساسية في الكويت مستقرة«.

السعر المقترح يتراوح بين 60 و70 فلسًا للسهم

مجلس إدارة »وربة« بصدد اتخاذ إجراءات 
قانونية لمنع بيع أسهمه في »الجت«

عمر راشد
 أوضحت مصادر مطلعة ل� »األنباء« أن بيع أسهم 
بنك وربة في سوق »اجلت« بأسعار تتراوح بني 
60 و70 فلسا للسهم مخالف ملواد قانون تأسيس 
البنك، مستدركة ان هذا البيع غير قانوني، وسيتم 
اتخاذ اإلجراءات القانونية الكفيلة مبنع نقل ملكية 
األسهم من شخص آلخر إال بعد مرور مدة 3 سنوات 
على اجلمعية التأسيسية أو إدراج البنك في السوق.  
وقالت إن اجتماع مجلس اإلدارة املقبل سيناقش 
عددا من املوضوعات اإلدارية والفنية والتي من 
بينها كيفية التعامل مع ظاهرة نقل ملكية األسهم 
بشكل غير قانوني في سوق اجلت، وتقوم بعض 
املكاتب في س���وق اجلت بوضع بعض الالفتات 
بخصوص بيع أسهم وربة بأسعار تتراوح بني 60 
و70 فلسا للسهم حسب الكمية املعروضة للبيع، 
حيث مت عقد عدد من الصفقات بلغ 15 صفقة على 
بعض األسهم وصلت الى 90 فلسا في حدها األعلى 

و60 فلسا في حدها األدنى.

6 - التشديد على ضرورة ادخال اصالحات 
جذرية في االقتصادات الكبرى، السيما االقتصاد 
االميرك���ي حيث بدأ احلديث بقوة عن ضرورة 
اجراء تعديالت مهمة عل���ى النظام الضريبي، 
السيما فرض ضريبة على القيمة املضافة للحد 
من عجز امليزانية واحلد من النمط االستهالكي 

الكبير للمواطن األميركي.
7 - احلاجة الى املزيد من ضوابط الشفافية 
واحلوكمة في املؤسس���ات املالية التي ساعدت 
احلكومات وبينها حكومة اليونان وغيرها على 

اعطاء صورة اقل سوداوية عن واقعها املالي.
8 - آث���ار االضطرابات الت���ي تعاني منها 
احلكومات على العمالت الرئيس���ية، الس���يما 
اليورو والدوالر واالس���ترليني وقدرتها على 
االستمرار في اداء ادوارها، السيما الدوالر في 
ظل التنامي املتواصل في اعتماد الواليات املتحدة 

على التمويل اخلارجي لعجز ميزانياتها.
وفي غمرة هذا االضطراب جتد الكويت نفسها 
مجددا في وسط هذه االزمة السباب كثيرة من 
بينها: ارتباط اسعار النفط بالنشاط االقتصادي 
العاملي وتأثرها املباش���ر مبا يسمى »التضخم 
املستورد« في ظل العالقات الوثيقة مع الكيانات 
االقتصادية الكبرى، السيما االحتاد االوروبي.

ومع عودة االجتاه الى رفع الفائدة دوليا سيكون 
البنك املركزي الكويتي مضطرا العادة النظر في 

استمرار سلسلة اخلفض لسعر اخلصم.

تعيق النمو البطيء الذي افرزته عمليات االنفاق 
الضخمة خالل االزمة، خاصة ان اغلب السلطات 
النقدية حول العالم ستكون مضطرة للعودة 
الى اجراءاتها املشددة ومنها رفع اسعار الفائدة 

وسحب السيولة.

املفرط في االنف���اق ضمن برامج التحفيز التي 
اعتمدت كقوارب جناة لعب���ور االزمة العاملية 
وضرورة البدء في اجراءات العودة الى سياسات 

الترشيد واالنضباط املالي.
5 - جتدد املخ���اوف من موجات تضخمية 

المحرر االقتصادي
ج���روح كثيرة اعادت فتحه���ا ازمة الديون 
اليونانية التي تسلل عبرها مجددا شبح اخلوف 
الى عالم املال واالحس���اس باأللم الى شرايني 
االقتصاد العاملي الذي يتمسك بخيوط التعافي 
الرقيقة وهو في وسط الدمار الرهيب الذي أحلقه 
بكل مكان »تسونامي« األزمة العاملية، وبسرعة 

قياسية طغى احلديث عن جملة أمور:
1 - االرقام السيئة للغاية املتعلقة بعجوزات 
امليزانيات والديون السيادية في دول االحتاد 
االوروبي والعالم عموما والسيما اليونان حيث 
يبلغ العجز 13% من الناجت احمللي »اي اكثر من 4 
أضعاف املعدل احملدد في منطقة اليورو« وحيث 
بلغ الدين العام 170% من الناجت ووصلت الفوائد 
الى 11.6 منه وفي اسبانيا حيث تخطت البطالة 
ال� 20% وتخطى العجز ال� 11% من الناجت احمللي، 
الى جانب ايطاليا التي تش���كل اصال منوذجا 

سيئا على هذا الصعيد.
2 - عمليات التالعب باالرقام الرسمية عبر 
جتمي���ل امليزانيات واخف���اء االعباء من خالل 
اساليب بينها عدم تس���جيل التزامات مترتبة 
على احلكومات حتت ستار املشاريع املشتركة 

مع القطاع اخلاص وغيرها.
3 - نزعة التش���اؤم بدخول اليورو مرحلة 

االحتضار بحال استمرت املشاكل.
4 - التأكيد على ضرورة وضع حد لالسراف 

نشاط متوقع بسوق »اجلت« على »وربة«

مجموعة الوطني تستحوذ على 60% منه

220 مليون دوالر رأسمال بنك الكويت الوطني ـ سورية
هشام أبوشادي

علمت »األنباء« أن رأس���مال 
البن���ك الذي قرر بن���ك الكويت 
الوطني تأسيس���ه في سورية 
سيكون 220 مليون دوالر، على 
أن يس���يطر البنك الوطني على 
60% من أسهم البنك حتى يتمكن 

من ادارته بشكل كامل.
البنك  وأفادت معلومات بأن 
الوطني يقوم باستكمال االجراءات 
الس���وري  املركزي  البن���ك  مع 
ودراس���ة اجلدوى من تأسيس 
البن���ك في س���ورية، خاصة ان 
السلطات السورية تعول كثيرا 
على الدور الذي سيلعبه البنك 
املركزي في تطوي���ر الصناعة 

املصرفية في سورية.
البنك  ان  وذكرت املعلومات 
الوطني يجري مناقش���ات مع 

فعاليات اقتصادية ومستثمرين 
في سورية للمساهمة في البنك 
ال���ذي يأتي تأسيس���ه في اطار 
سياس���ة التوسع االستراتيجي 
الوطني  البنك  التي يقوم به���ا 
والت���ي تعتم���د على التوس���ع 
االقليمي والعامل���ي، خاصة في 

الدول الواعدة.
وكان رئي���س مجموعة بنك 
الكويت الوطني ابراهيم دبدوب 
قد اعلن االسبوع املاضي انه مت 
احلصول عل���ى موافقة مبدئية 
من السلطات النقدية في سورية 
والكويت الفتت���اح فرع للبنك 
الوطني في سورية، مشيرا الى 
ان مناخ االنفتاح االقتصادي الذي 
تشهده سورية منذ اربعة اعوام 
كان وراء خطوة البنك الوطني 

الفتتاح فرع له في سورية.

عمومية »الوطني« اليوم للموافقة
على زيادة رأس المال بنسبة %10

يعقد بنك الكويت الوطني جمعيته العامة العادية وغير العادية اليوم األحد.
وكان مجلس ادارة البنك الوطني قد قرر التوصية للجمعية العامة بزيادة رأس املال بنسبة 
10% على ان تكون عالوة اإلصدار لكل س��هم من أس��هم زيادة رأس املال 400 فلس للسهم 
الواحد تضاف الى قيمته االس��مية البالغة 100 فلس. كما أوصى بتوزيع أرباح نقدية بواقع 
40% من قيمة الس��هم االسمية أي 40 فلسا لكل سهم و10% كأسهم منحة، وذلك للمساهمني 

املقيدين في سجالت البنك بتاريخ انعقاد اجلمعية.
وكان��ت مجموعة بنك الكويت الوطني قد أعلن��ت أخيرا انها حققت أرباحا صافية بلغت 
265.2 مليون دينار عن عام 2009، مقارنة بأرباح قدرها 255.3 مليون دينار عن عام 2008، 
أي بزيادة قدرها 4% عن العام األسبق، وذلك بالرغم من حرص البنك على أخذ مخصصات 
اضافي��ة حتوطية للمزيد من التحف��ظ حيال تداعيات األزمة املالي��ة العاملية على االقتصاد 

احمللي.

الشبح.. عبر البوابة اليونانيةعـودة 
الكويت تجد نفسها 
 وسط األزمة بسبب 

ما يسمى بـ »التضخم 
المستورد«


