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اللجنة اخلماسية خلصخصة البورصة جتتمع األسبوع اجلارياالقتصادية
افادت مصادر »األنباء« بأن اللجنة اخلماسية خلصخصة البورصة بدأت في وضع 
مالمح وتصورات املرحلة املقبلة للبدء بتنفيذ برنامج خصخصة السوق وفقا للمالمح 
التي حددتها مفوضية هيئة اسواق املال في املرحلة املقبلة. وقالت املصادر ان اجتماعا 
للجنة سيعقد خالل االسبوع اجلاري لوضع آليات العمل في املرحلة املقبلة واالتفاق 
على آليات التنفيذ بشكل ميكن القطاع اخلاص من املساهمة وبفاعلية في أداء السوق.
عمر راشد  ٭

أبرزها تسوية ملف املوظفني وتنظيف السوق من الشركات غير املرغوب فيها

6 عقبات يجب التغلب عليها لضمان جناح تخصيص البورصة
املعامالت، فضال عن ضمان عدم 
التالعب واحلد من املمارس���ات 
اخلاطئة التي ميارسها البعض 
النظام  ويس���اعده فيها ضعف 

احلالي.
السعي الى حتقيق أرباح  وتوزيعات على املساهمني 4
في الشركة املس���اهمة، وهو ما 
يجع���ل هناك جه���ودا حقيقية 

لتعظيم إيرادات البورصة.
تسويق البورصة الكويتية  القطاع 5 ان  عامليا، السيما 
اخلاص ميلك قدرات تسويقية 
ال تتواف���ر للقط���اع احلكومي، 
واالس���تفادة من املقومات التي 
ميلكها هذا السوق مقارنة بأسواق 
املنطقة ف���ي حتول الكويت الى 

مركز مالي وجتاري إقليمي.
وأشارت املصادر الى إمكانية 
ان تكون هناك بعض السلبيات 
الناجمة عن عملية التخصيص، 
ولكنها ستكون محدودة، وتتمثل 
حسب التوقعات في عدم التعاطي 
مع البورص���ة بعد تخصيصها 
املناس���ب، وذلك نظرا  بالشكل 
ألن أي تطور يواجه في بعض 
األحيان عدم فهم يؤدي الى عدم 

تقبل للواقع اجلديد.
شريف حمدي  ٭

الرغبة في املشاركة في املزاد.
التشابك  اإلسراع في فك  بني جه���ات االختصاص، 5
الراغبة  بحيث يتسنى للجهات 
في احلص���ول على حصص في 
الشركة اخلاصة معرفة دورها 
عل���ى نحو من الدق���ة وبالتالي 

حتديد مالها وما عليها.
وضع آلية قانونية للتعامل  مع األم���وال قيمة ال� %50 6
الناجتة عن اكتتاب املواطنني في 
الش���ركة املس���اهمة، خاصة ان 
القانون ينص على ان هذه األموال 
تذهب للدولة في حني يرى بعض 
القانوني���ني انه يجب ان تذهب 

للشركة املؤسسة.
وعلى صعيد متصل أكدت مصادر 
مالية ان خطوة خصخصة بورصة 
الكويت سيتمخض عنها العديد 

من اإليجابيات أبزرها:
االرتقاء بجودة اخلدمات  التي سيتم تقدميها جلميع 1
املتعاملني بالبورصة الكويتية.

تطوي���ر أدوات الت���داول  احلالية واستحداث أدوات 2
جديدة للتوس���ع في أنش���طة 

السوق.
اس���تحداث تكنولوجي���ا  متطورة لضمان س���رعة 3

القطاع اخلاص الذي سيس���عى 
الطرق  الربح بش���تى  لتحقيق 
املشروعة قد يرفض وجود أعداد 
كبيرة من املوظفني احلاليني لعدم 

احلاجة إليهم.
العمل على تنظيف السوق  التي 2 الش���ركات  أوال من 
أثبتت التجربة مبا ال يدع مجاال 
للشك انها عبء على سوق الكويت 
لألوراق املالية، وبالتالي فإن مثل 
هذه الشركات ستمثل إشكالية 
بالنس���بة للقطاع اخلاص الذي 
يس���عى لتحقي���ق أرب���اح من 
البورص���ة  ف���ي  االس���تثمار 

الكويتية.
تنقيح البنود او الفقرات  املتعلقة بالتخصيص في 3
القانون، خاصة التي تنطوي على 
او خل���ل وإجراء  أوجه قصور 
الالزم���ة عليها قبل  التعديالت 
خط���وات  ف���ي  الش���روع 

التخصيص.
وضع اآلليات والضوابط  التي تتيح املجال جلميع 4
األطراف الراغبة في املشاركة في 
عملي���ة التخصيص ومنها على 
س���بيل املثال شركات الوساطة 
كونها ضمن ش���رائح الشركات 
التي لها عالقة بالسوق ولديها 

إيذانا بإطالق قطار تخصيص 
اللجنة  الكويت تعكف  بورصة 
املكلفة باجناز ملف التخصيص 
القانونية  على وض���ع األط���ر 
والقواعد العامة التي مبقتضاها 
ستتم عملية تخصيص البورصة 
الكويتي���ة وفقا لقان���ون هيئة 

أسواق املال.
ورغم القناعات املتوافرة لدى 
جميع األطراف املعنية بأهمية 
خطوة التخصيص، إال ان هناك 
بعض العقب���ات التي قد حتول 
دون إمتام ه���ذه العملية خالل 
املهل���ة القانوني���ة التي تنتهي 
بحلول مارس 2012، ووفقا ملصادر 
قانونية يتوج���ب على اللجنة 
البورصة  املكلفة بخصخص���ة 
االلتفات الى هذه العقبات ومحاولة 
إيجاد حلول لها تزامنا مع خطوة 
اإلقدام على حصر أصول البورصة 
وتقييمها من قبل بيوت اخلبرة 
االستش���ارية العاملي���ة، وقالت 
املصادر ل� »األنباء« ان ابرز هذه 

العقبات هي:
تس���وية مل���ف املوظفني  بالبورص���ة 1 العامل���ني 
الكويتية قبل اإلقدام على إقامة 
املزاد الذي س���يتم م���ن خالله 
االرتقاء بجودة اخلدمات وتطوير أدوات التداول احلالية واستحداث أدوات جديدة أبرز إيجابيات تخصيص البورصةتخصيص البورصة، السيما ان 

كشفت مصادر ل� »األنباء« ان احدى الشركات 
االستثمارية بدأت تدرس تعميم بنك الكويت 
املركزي االخير لصالح 5 شركات استثمارية 
لتقدمي رؤاها حول كيفية التعامل مع قرار بنك 
الكويت املركزي االخير اخلاص بفصل التمويل 
عن ادارة االصول واحملافظ االستثمارية لديها، 
مبينة ان رؤية الش���ركة االستشارية ستحدد 
القرارات التي سيتم اتخاذها من قبل الشركات 

االستثمارية في هذا الصدد.
وبينت ان خيارات الشركات االستثمارية 
للتعامل مع تعميم بنك الكويت املركزي الذي 
وصفته باالزمة لن يخرج عن 3 سيناريوهات 

تتمثل في:

توقع مصدر مسؤول في قطاع التسويق العاملي 
في مؤسسة البترول الكويتية ان يتوصل القطاع 
الى اتفاق شبه نهائي لتزويد شركة بتروبراس 
البرازيلية مبنتجي الديزل ووقود الطائرات خالل 
شهر او شهرين، مشيرا الى ان احملادثات تتم حاليا 
على قدم وس����اق بني اجلانبني لتأمني اإلمدادات 
للجانب البرازيلي عب����ر املوانئ البحرية. وقال 
املصدر ل� »األنباء« ان الكويت تنتج سنويا 7.5 

األول: تأسيس ش���ركتني احداها للتمويل 
بترخيص جديد ورأسمال جديد والثانية الدارة 
االصول وتطوير االعم���ال وهو خيار مكلف 
للغاية ويصطدم بنقص السيولة التي تعاني 
منها الشركات. الثاني: ابقاء الوضع كما هو عليه 
برقابة مزدوجة بني هيئة اس���واق املال وبنك 
الكويت املرك���زي وهي خيارات صعبة تؤدي 

الى مزيد من الضغط على الشركات.
الثالث: الغاء ترخيص الشركات االستثمارية 
والتح���ول الى ش���ركة استش���ارية وهو امر 
صعب للغاية على شركات مترست في العمل 

االستثماري الكثر من 40 عاما.
عمر راشد  ٭

ماليني طن بنزين طائرات ويتوقع ان تس����تورد 
البرازيل بني 100 و250 ألف طن سنويا بعد الوصول 
الى صيغة نهائية للتعاقد. يذكر ان التعاون بني 
مؤسس����ة البترول الكويتية وشركة بتروبراس 
البرازيلية يأتي في اطار السياس����ة التسويقية 
لقطاع التسويق العاملي والرامية الى فتح قنوات 

تسويقية جديدة في اسواق النفط العاملية.
أحمد مغربي  ٭

البنك خيرها ما بني االستمرار حتت رقابته أو رقابة هيئة األسواق

3 خيارات أمام شركات االستثمار 
للتعامل مع تعميم »املركزي« األخير

»التسويق العاملي« يجري مباحثات متقدمة
لتوريد وقود الطائرات إلى البرازيل

يتوقع االنتهاء منها في غضون شهر أو شهرين

املنطقة. وقال ان حجم االستثمار 
البتروكيماويات  في صناع����ة 
العام املاضي  اخلليجية خالل 
وصل الى ما يقرب من 80 مليار 
دوالر، مبينا ان االستثمار في 
مجال الصناعات البتروكيماوية 
يدعو الى التفاؤل السيما ان دول 
اخلليج وما متلكه من احتياطي 
نفطي هائل، قادرة على مواصلة 
توفير املواد اخلام املستخدمة 
البتروكيماوية  في الصناعات 
من غاز طبيعي بأسعار منافسة 

حصة الكويت اإلنتاجية من صناعة 
البتروكيماويات تقّدر بـ 9% خليجيًا

تهيئ للشركات اخلليجية ميزة 
تنافسية تس����اعد على النمو، 
وحتقي����ق األرب����اح، وتقوية 
مركزها التنافسي في األسواق 

العاملية.
أحمد مغربي  ٭

توّقع مصدر مس����ؤول في 
الكيماويات  ش����ركة صناع����ة 
البترولية ان يرتفع انتاج دول 
البتروكيماويات  اخلليج م����ن 
بنسبة 50% بحلول عام 2015 
وذلك بفضل القفزة الكبيرة التي 
ستشهدها دول اخلليج الست 
ف����ي افتتاح مجمع����ات جديدة 
خالل ال� 3 أعوام املقبلة، مقدرا 
انتاج دول اخلليج السنوي من 
البتروكيماويات حاليا بنحو 105 
ماليني طن سنويا وسيترفع الى 

155 مليون طن بحلول 2015.
وأوض����ح ان دول اخلليج 
تنت����ج حاليا 16% م����ن انتاج 
البتروكيماوي����ات ف����ي العالم 
وس����يرتفع ليبلغ 20% بحلول 
العام 2015، مشيرا الى ان حصة 
ب� %9  الكويت االنتاجية تقدر 
على مستوى دول اخلليج العربي 
في حني تس����تحوذ السعودية 
عل����ى 50% من الناجت االجمالي 
وعمان وقطر 5% لكل منهما فيما 
تستحوذ دولة اإلمارات العربية 
املتحدة والبحرين على 3% و%1 
على التوالي، والنسبة املتبقية 
العاملة في  ارتفاع ملحوظ في حصة الكويت من صناعة البتروكيماوياتللشركات اخلاصة 

السيولة تضغط على »الكايبور« نزواًل.. وعلى البنك النظر من جديد لسعر الفائدة

ارتفاع السيولة لدى »املركزي« بـ 43.3% في الربع األول
قفزت مستويات سيولة البنوك 
احمللية لدى بنك الكويت املركزي 
بنسبة 43.3% خالل الربع األول من 
2011، وذلك على اعتبار أن ارتفاع 
حجم مطالب����ات القطاع املصرفي 
لدى بنك الكويت املركزي يعد دليال 
واضحا على حجم السيولة الكبير 
التي  البنوك،  املتوافر في خزائن 
ال جتد قنوات اس����تخدام مناسبة 
لها، خصوصا ان النشاط االئتماني 
احمللي مازال راكدا نسبيا، إذ يشهد 
اإلقراض املصرفي منوا ضعيفا جدا 
منذ بداية العام احلالي، مس����جال 
نسبة 0.2% فقط خالل الربع األول، 
ليصل إجمالي حجم محفظة البنوك 
االئتمانية إلى 25.26 مليار دينار، 
مرتفعا 68.1 مليون دينار منذ نهاية 
ديس����مبر 2010، علما ان إجمالي 
القروض منا 0.5% فقط آخر 12 شهرا 

تنتهي مع نهاية مارس املاضي.
وبن����اء عل����ى ما س����بق ذكره 
فإن حتسن مس����تويات السيولة 
لدى البنوك دفع متوس����ط سعر 
»الكايب����ور« )تراج����ع أس����عار 
الفائدة عل����ى الودائع بالدينار ما 
بني البنوك احمللية( ألجل ش����هر 
واحد الى االنخفاض بواقع 11 نقطة 
أساس خالل الربع األول من العام 

احلالي.
وأرج����ع مصرفي����ون تراجع 
أس����عار »الكايبور« إل����ى ارتفاع 
مستويات السيولة املتوافرة لدى 
القطاع املصرفي وس����ط توقعات 
باس����تمرار تراجع أسعار الفائدة 
عل����ى الودائع بني البنوك احمللية 
إذا استمر النشاط االئتماني احمللي 
في حالة الركود النسبي، بينما إذا 
شهد االقتصاد احمللى انتعاشة من 
قبل احلكومة اجلديدة عبر تنفيذ 
مشاريع التنمية املتوقفة سينعكس 
باإليجاب وسيرتفع سعر الفائدة 
على الودائع نتيجة عمليات التمويل 

حتسن مستويات السيولة أصبح 
متوافرا ل����دى العديد من البنوك 
سواء على املس����تويني احمللي او 

العاملي.
ويبني زينل ان تراجع أسعار 
الفائدة عل����ى الودائع بني البنوك 
احمللية هو داللة على التحس����ن 
امللموس للسيولة املتوافرة لديها 
األمر الذي يتيح للبنوك إمكانية 
توفير ائتمانات ودعم ملش����اريع 

التنمية بالكويت.
ولفت إلى أن آليات التمويل التي 
تتبعها البنوك حاليا اختلفت الى 
حد ما مقارنة مع اآلليات السابقة، 
البنوك تفضل حاليا  ان  موضحا 
الدخول في قروض متويل مشتركة 
م����ع بنوك أخرى ب����دال من تقدمي 
التمويل منفردة خاصة في عمليات 
التمويل التابعة ملشروعات التنمية، 
مشيرا إلى ان هذا يسمح للبنوك 
باملش����اركة في القروض املجمعة 
بحس����ب حجم السيولة املتوافرة 
لديها دون ضغوط، وهذا يحد من 
طلب البنوك على الودائع، ويدفعها 

لتخفيض أسعار الفائدة.
ويذهب مصدر مصرفي فضل 
عدم ذكر اسمه إلى ضرورة أن يضع 
بنك الكويت املركزي صياغة جديدة 
لنظام يحدد متطلبات الس����يولة 
للبن����وك العامل����ة ف����ي الكويت، 
بعد أن زادت البنوك رس����اميلها 
واحتياطياته����ا وأصبحت تتمتع 
بقاعدة صلبة لرأس املال، خاصة 
بعد ان أكد محاف����ظ املركزي في 
تصريحاته األخيرة على ان البنوك 
احمللية تتمتع بقاعدة صلبة لرأس 
املال ومن االحتياطيات التي ارتفعت 
بنهاية الع����ام املاضي، األمر الذي 
ساعد البنوك على احلصول على 
نس����بة مرتفعة ملالءة رأس املال 

بنهاية 2010.
محمود فاروق  ٭

أشهر وسنة كاملة وذلك في حالة 
االنتعاش االقتصادي ودوران عجلة 

التنمية في البالد.
املديهي����م ان تراجع  ويؤك����د 
أس����عار الفائدة على الودائع بني 
البن����وك بالدينار يش����ير إلى أن 
غالبية البنوك استطاعت تخطى 
جسر الفجوة وأن السيولة لديها 
حتسنت، إال أن القيمة اإلجمالية 
للودائع جتاوزت حجم القروض 
لتبقى الفجوة موجودة لدى بعض 
البنوك، متوقعا استمرار تراجع 
أس����عار الفائدة على الودائع بني 
البنوك احمللية حتى نهاية العام 

احلالي.
ومن جهته، قال اخلبير املصرفي 
جاسم زينل ان البنوك في األسواق 
العاملية تشهد ارتفاعا في السيولة 
لديها خاصة بعد تطبيقها للعديد 
من اإلجراءات التحوطية لإلقراض 
بعد األزم����ة العاملية، الفتا إلى ان 

املصرفية وخروج االموال البنكية 
من خزائنها.

وعلق اخلبير املصرفي مدير 
عام اخلدمات املصرفية لألفراد في 
البنك التجاري سابقا علي املديهيم، 
قائال: ان حتسن مستويات السيولة 
لدى القطاع املصرفي في الكويت 
وانحس����ار الفجوة بني القروض 
والودائ����ع لدى غالبي����ة البنوك 
العاملة في السوق احمللية للدولة، 
دفع سعر »الكايبور« للتراجع، الفتا 
إلى انه رغم ارتفاع سعر الفائدة 
عل جميع العمالت العاملية إال أن 
الدينار مازال أعلى فائدة مقارنه 
بالدول األخ����رى األمر الذي يدفع 

»الكايبور« إلى التراجع.
وأضاف املديهيم ان اس����تمرار 
السعر بالتراجع يؤدي إلى انخفاض 
تكلفة التمويل للمستثمرين، مشيرا 
إلى أن ظهور األثر اإليجابي خلفض 
سعر »الكايبور« يحتاج إلى بني 6 

قفزة كبيرة في مستويات السيولة لدى »املركزي«

علمت »األنباء« من مصادرها ان محمد الغريبة تقلد 
منصب رئيس مجلس ادارة شركة االولى لالستثمار 

خلفا للدكتور محمد العلوش وذلك بعد اعتذار عبداهلل 
القبندي عن املنصب وتقدمي استقالته لتعارضه مع 
مناصبه االخرى. ولفتت الى ان الشركة التزال في 

حالة طوارئ بسبب تعميم بنك الكويت املركزي االخير 
القاضي بتخيير الشركات االستثمارية ما بني ان تكون 
حتت رقابة بنك الكويت املركزي او هيئة اسواق املال، 

مشيرة الى ان خيارات الشركة للتعامل مع بنك الكويت 
املركزي »محدودة«. وكانت عمومية الشركة قد اقرت 

في عموميتها االخيرة انتخاب اعضاء مجلس ادارتها 
للسنوات الثالث املقبلة وهم: عبداهلل القبندي، محمد 

الغريبة، خالد السنعوسي، عبدالناصر الصبيح، مرزوق 
املطيري، احمد محمد وخليفة العجيل.

عمر راشد  ٭

كشف مصدر مطلع ل� »األنباء« ان 3 بنوك اجنبية من بني 
دائني شركة اعيان لالجارة واالستثمار اخلارجيني ستوقع 

على خطة اعادة الهيكلة خالل االسبوع اجلاري.
ولفت الى ان 3 شركات محلية من املتوقع ان تنضم 
لالتفاقية التي مت التوقيع عليها من قبل 7 بنوك محلية 

و4 شركات محلية خالل االسبوع املاضي والتي اوجدت 
انفراجة حقيقية لعودة الروح مرة اخرى للشركة التي 

عانت من تداعيات االزمة املالية العاملية.
وقال املصدر ان ميزاني��ة 2010 التزال لدى بنك الكويت 
املرك���زي حتى اآلن والتي من املتوقع االفراج عنها خالل 

االيام املقبل��ة، موضحا ان زيادة رأس���مال الشركة رهن 
مبوافقة املركزي على خطة اعادة الهيكلة لتحديد موعد 
للجمعية العمومية والسعي للعمل على تنشيط الس��وق 

بشكل فعال خالل الفت��رة املقبل��ة.
عمر راشد  ٭

محمد الغريبة رئيسًا ملجلس إدارة »األولى لالستثمار« بداًل من القبندي

6 جهات محلية وخارجية جديدة بصدد االنضمام 
إلى خطة إعادة هيكلة »أعيان« األسبوع اجلاري

0.2% نسبة اإلقراض 
املصرفي منذ بداية 

العام والنشاط 
االئتماني احمللي 
مازال راكداً نسبيًا


