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من يملك 1.4 مليار 
دينار لشراء حصة 
الحكومة في »زين«؟

 سونيل ميتال:
 المناخ االستثماري
في الكويت غير 
مشجع.. وهذا وراء 
شرائنا »زين ـ أفريقيا«

هشام أبوشادي
حرصت الهيئة العامة لالستثمار االسبوع 
اجل���اري على نف���ي أخب���ار تتعلق بخفض 
اس���تثماراتها في أوروبا وبي���ع حصتها في 
»زين« مؤكدة انه���ا ال تتفاوض مع أي جهة 
لشراء حصتها التي تقدر بنحو 24% من أسهم 
زين، ومن الواضح ان ش���فافية »الهيئة« في 
النفي فقط وللصحف احمللية فقط، اما عامليا 
فهي حترص على إبداء التصريحات للصحف 
والوكاالت العاملية، ولكن ما يدفعنا للحديث 
عن نفي هيئة االس���تثمار هو الغموض في 
سياستها االس���تثمارية داخل الكويت والتي 

تنحصر في الصناديق االستثمارية.
فمنذ بداية األزمة العاملية لم تبادر الهيئة 
لإلعالن عن حجم األموال التي ضختها للحد من 
تدهور السوق رغم انها أكثر اجلهات التي حققت 
مكاسب من البورصة. وفي ظل عدم الشفافية، 
فإن املعلومات تش���ير الى ان مساهماتها في 
احملفظة احلكومية متواضعة جدا وان معظم 
األموال في هذه احملفظة تعود الى جهة حكومية 
أخرى. ولكن ليست هذه هي القضية، فالقضية 
األساسية تكمن فيمن هي اجلهة االستثمارية في 
الكويت كلها التي لديها القدرة على شراء حصة 

احلكوم���ة 
ف��ي »زي�ن« 
والتي متثل 
24.6% م���ا 
دل  ي���ع����ا
ملي�ارا و50 
مليون سهم 
من إجمالي 
اس����ه�����م 
ال���ش���ركة 

البالغ عددها 4 مليارات و275 مليون سهم.
وحسب السعر السوقي لسهم زين وقت 
انعقاد جمعيتها العمومية والبالغ دينارا و340 
فلسا، فإن القيمة السوقية حلصة الهيئة العامة 
لالستثمار تقدر بنحو مليار و407 ماليني دينار، 
وبالتالي من ميتلك هذا املبلغ الضخم لشراء هذه 
احلصة بفرضية ان الهيئة العامة لالستثمار 
ستبيعها بالسعر السوقي. ولكن في العادة وما 
درجت عليه الهيئة العامة لالستثمار في بيع 
مساهماتها هو ان يتم البيع بسعر أعلى من 
السعر السوقي بنسبة تتراوح ما بني 30 و%40 
على االقل وفي ظل األزمة الطاحنة التي متر 
بها املجاميع االستثمارية في الكويت، ف�إنه من 

ملس�تحيل  ا
ان ي�تق���دم 
طرف محلي 
لشراء حصة 
الهي���ئ���ة، 
خاص���ة ان 
البنوك شبه 
متوقفة عن 
اق�������راض 
شراء األسهم 
بس���بب ما تكبدته من مخصصات بس���بب 

األزمة.

المناخ االستثماري

وعن���د التطلع ال���ى دخول مس���تثمرين 
استراتيجيني أجانب الى الكويت، سئل رئيس 
شركة »بهارتي« س���ونيل ميتال ملاذا لم تقم 
بشراء حصة في »زين« األم، فكان رده حاسما 
ومختصرا: ان البيئة االستثمارية في الكويت 
ليست مشجعة لالستثمار. وأضاف ان فرص 
النمو واملناخ االستثماري في افريقيا أفضل 
من الكويت. وهو محق في ذلك، فإذا كان هناك 
اجماع من رجال األعمال والقطاع اخلاص في 

الكويت على ان الكويت طاردة لالس���تثمار 
احمللي، فكيف س���تكون جاذبة لالس���تثمار 

األجنبي؟!
القطاعات  فاحلكومة تسيطر على جميع 
االقتصادية، وتخشى إعطاء احلرية االقتصادية 
للقط���اع اخلاص ال���ذي ي���رى ان القوانني 
االقتصادية التي يتم إقرارها قائمة على أساس 
نظرة عدائية للقطاع اخلاص في الوقت الذي 
تقوم فيه الدول اخلليجية بفتح أذرعها أمام 
التخصيص  االستثمارات األجنبية، فقانون 
الذي مت إقراره تضم���ن بنودا جتعل القطاع 
اخلاص غير متحمس لعمليات التخصيص، 
وأهم هذه البنود السهم الذهبي في الشركات 
التي يتم تخصيصها، كذلك الشركات التي سيتم 
تأسيسها للمشاريع التي سيتم تخصيصها 
يجب ان تعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية، 
فضال عن البن���ود األخرى اخلاصة بالعمالة 
الكويتية التي بالغ القانون في حمايتها على حد 
وصف العديد من الفعاليات االقتصادية، لذلك 
فلتطمئن الهيئة العامة لالستثمار، فلن يتقدم 
أحد لشراء حصتها في »زين« خاصة في ظل 
معاناة القطاع اخلاص وشح السيولة وإحجام 

البنوك عن متويل عمليات االستحواذ.

مسؤول في مجموعة الخرافي سافر إلى أمستردام
لمتابعة إجراء تحويل قيمة صفقة »زين«

إدارة السوق تتجاهل تنفيذ دورة تدريب الوسطاء 
على نظام »ناسداك« المقررة 15 مايو الماضي

عمر راشد
افادت مصادر »األنباء« بأن ادارة السوق جتاهلت 
الدورة التدريبية اخلاصة مبمثلي شركات الوساطة 
املالية والت���ي كان من املفترض ان تبدأ في 15 مايو 
املاضي بالس���ويد للتدريب على نظام التداول اآللي 
اجلديد، مستدركة بان التجاهل من ادارة السوق يأتي 
على الرغم من مطالب الشركات امللحة باعتباره امرا 

حيويا ملعرفة تفاصيل النظ���ام اجلديد. وبينت ان 
الشركات ال ميكنها تطبيق هذا النظام من دون احلصول 
على تلك الدورة املهمة والتي تكفلت ادارة الس���وق 
بتطبيقها، مستدركة بانه من الصعوبة تطبيق النظام 
دون التدريب عليه. ولفتت الى ان كل شركة وساطة 
سيمثلها اثنان من موظفيها في الدورة وكل زيادة في 

عدد االفراد ستتحمل تكاليفه شركات الوساطة.

محمود فاروق
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان مسؤوال 
في مجموعة اخلرافي قد س����افر مساء أمس األول 
إلى أمستردام ملتابعة اجراءات حتويل اموال قيمة 
الصفقة، مبينة ان قيمة الصفقة س����يتم حتويلها 
دفعة واحدة في أقرب وقت، مشيرة الى ان اجراءات 
التحويل م����ن البنوك املمول����ة تتطلب املزيد من 
الوقت. وأوضحت املصادر ان األمور تس����ير في 
طريقها الصحيح حيث وضعت مجموعة االتصاالت 
املتنقلة )زين( في حسبانها جميع االحتماالت املمكن 
حدوثها، الفتة الى ان هناك مبالغ سيتم حتويلها 
وفق جدول زمني محدد وان كانت املعلومات التي 
تتوارد تشير الى ان بعض البنوك املمولة تطالب 
بزيادة سعر الفائدة أكثر مما مت االتفاق عليه سابقا، 
مقللة من تأثير هذه املطالب على توقيت حتويل 

قيمة الصفقة.

 »الخليجية المغاربية القابضة«
تبدأ تنفيذ مشروع »جنزور  2« في ليبيا

أحمد يوسف
قالت مص����ادر مطلعة ل� »األنباء« ان الش����ركة 
الخليجية المغاربية القابضة بدأت في تنفيذ المشروع 
العقاري المطور »جنزور 2« في الجمهورية الليب�ية 
بقيم����ة 15 مليون دينار. وأك����دت المصادر على ان 
الشركة س����تجني عوائد وارباحا من هذا المشروع 
تفوق نسبتها ال� 20%، مشيرا الى ان الشركة ستشهد 
معدالت نمو جيدة خالل الربع الثاني. وعن مشاريع 
الشركة في المغرب، قالت المصادر ان الشركة بصدد 

طرح تنفيذ مناقصة خاصة بمشروع دريم، حيث انها 
قد انتهت من عمليات التصميم واالجراءات الخاصة 
بب����دء عمليات تجهيز المش����روع للدخول في حيز 
التنفيذ. يذكر ان المش�����روع هو عبارة عن مج�مع 
استثماري وتجاري وسكني متك�امل يجري بناؤه 
في منطقة »جن�زور« التي تعتبر من االحي��اء الراقية 
الم��طلة على البحر االبيض المتوسط في العاصمة 
الليبية وهي معروفة بتواجد الشركات االجنبية فيها، 

ويتكون من مكاتب تجارية وشقق سكنية.

 هيئة االستثمار
وسياسة شفافية النفي

6704
بتغير قدره

+4.3

محمود فاروق
كشفت مصادر مطلعة ل� »األنباء« ان نائب محافظ 
بنك الكويت املركزي د.محمد الهاش���ل اعتذر عن عدم 
تولي منصب رئاسة هيئة أسواق املال ولم يبد أسبابا 
واضحة، رغم متتعه بجميع الشروط التي حددها قانون 
هيئة أسواق املال لتولي مهمة الرئاسة، وانه ميثل كفاءة 

وطنية ممتازة من جميع النواحي االقتصادية.

وأوضحت املصادر ان اعتذار الهاش���ل يشكل أزمة 
أخرى على صعيد مساعي احلكومة الستقطاب كفاءة 
وطنية لشغل هذا املنصب كانت بدأتها منذ فترة، مبينة 
ان منصبه الذي يش���غله في »املركزي« منذ 28 يناير 
2009 ساهم بااليجاب في الوضع احلالي الذي تشهده 
املصارف احمللية حاليا سواء من الناحية الرقابية او 

االجرائية.

»الهاشل« يعتذر عن عدم تولي منصب رئاسة هيئة أسواق المال

»المركزي« يطالب البنوك المحلية بتزويده بأي انكشافات
على اليورو والسندات في أوروبا وأخذ أقصى درجات الحذر

حّذر في اجتماعه مع مديري المخاطر من أن األزمة لم تكشف جميع المخاطر

البنك يطالب باختبارات ضغط عنيفة من البنوك وتقديم النتائج بعد 10 أيام من نهاية يونيو
التشديد في إجراءات التحّوط وجهات أجنبية لمساعدة البنوك في اختبارات الضغط

مناقشة تطوير المنتجات المالية وفقًا للنظم الرقابية لـ »المركزي« المعممة في الفترة األخيرة

البنك املركزي الكويتي

حت���ى يتمكن���وا م���ن تدقيقها 
واستشعار أي أمور غير مريحة 
ألي بنك، مشيرة الى ان ذلك يأتي 
في اطار معرفة درجات املخاطر 
االئتمانية لدى كل بنك وس���رعة 

التعامل معها.
من جهة أخرى، كشفت مصادر 
مطلعة ل� »األنباء« ان البنك املركزي 
قرر عقد اجتماع االحد املقبل مع 
رؤس���اء البنوك احمللية ملناقشة 
مجموعة من االمور الهامة والتي 
س���وف يأتي في مقدمتها وضع 

التصور العام حول نتائج االجتماع 
الذي عقد مع مجموعة من مدراء 
املخاطر في البنوك والذي تضمن 

العديد من النقاط الهامة.
كما سيتضمن االجتماع مناقشة 
آلية مساهمة البنوك احمللية في 
التنمية  متويل مش���اريع خطة 
اجلديدة وقدرات البنوك املختلفة 
على ذلك فضال عن نصيب البنوك 
بشكل عام من متويل تلك املشاريع 
التي ميكن املساهمة  والنس���بة 

بها.

واضافت املصادر ان االجتماع 
البنوك  اقتراحات  الى  سيتطرق 
احمللية الرامية الى باستثناء بعض 
حواالت احلق كاحدى الضمانات 
والرهونات للش���ركات واجلهات 
الراغبة في احلصول على متويالت 
جديدة فضال عن املقترح اخلاص 
من بعض البنوك بطلب تسهيل 
بعض عمليات التمويل اجلديدة 
للش���ركات اجلدية والراغبة في 
تنفيذ مشاريع جديدة خالل الفترة 

املقبلة.

وأضافت املصادر ان االجتماع 
ناقش ايضا آليات تطوير املنتجات 
املالي���ة وطرحه���ا في الس���وق 

احمللي.
وفق���ا للنظ���م الرقابية التي 
وضعها البنك املركزي من خالل 
التعاميم االخيرة والتي تتضمن 
اع���داد تقارير دوري���ة عن آخر 
البيانات املالية واملستجدات في 
عمليات التمويل بصفة ش���هرية 
الرقابة واجلهات  ادارة  الط���الع 
البنك املركزي عليها  املعنية في 

زكي عثمان ـ محمود فاروق ـ عمر راشد
ذكرت مصادر مطلعة ان البنك 
املركزي طلب في اجتماعه امس 
بعدد من مسؤولي ادارة املخاطر 
ف���ي البنوك احمللي���ة بضرورة 
انكش���افات على  ب���أي  تزويده 
اليورو والسندات في أوروبا، كما 
طالبهم بإعداد اختبارات ضغط 
قوية وأخ���ذ املزيد من التحوط، 
وتزوي���ده بتقري���ر ش���امل عن 
البنوك  التي اتخذتها  االجراءات 
في هذا الشأن حتى نهاية النصف 
االول من العام احلالي على ان يتم 
تزويده بتقرير شامل بعد 10 أيام 
من نهاية تلك الفترة، محذرا من 
أن األزمة لم تكشف جميع املخاطر 

حتى اآلن.
وقالت املص���ادر ان االجتماع 
ناق���ش تطبي���ق آلي���ات جديدة 
الختب���ارات الضغ���ط من خالل 
االستعانة بجهات أجنبية ملساعدة 
البنوك في اعداد اختبارات الضغط 
وفقا لسيناريوهات متعددة تضمن 
التأكد من سالمة املركز املالي للبنك 
وقدرته على تخطي األزمات غير 

املتوقعة في املستقبل.
البنك  وذكرت ان مس���ؤولي 
املرك���زي طالبوا ف���ي االجتماع 
باتخاذ أقصى درجات احلذر خالل 
تطبيق االختب���ارات مع االبقاء 
الس���يئة رغم  على االفتراضات 
املخصصات الكبيرة التي أخذتها 
البنوك والتي أظهرت انعكاسات 
ايجابية في النتائج املالية للبنوك 

في العام املاضي.


