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»حيات لالتصاالت« توقع عقدًا مع »هواوي« بقيمة مليوني دوالر االقتصادية
عبر شركة في البحرين مملوكة لها بنسبة %70
قال نائب رئيس مجلس اإلدارة لشركة حيات لالتصاالت طارق الكندري: إن شركة حيات لالتصاالت 
ذ.م.م. )مملكة البحرين( واململوكة بنسبة 70% منها قد وقعت مع شركة هواوي عقدا تقوم مبوجبه 
بتنفيذ أعمال تركيب مواقع اتصاالت عائدة إلحدى شركات االتصاالت في مملكة البحرين. وأضاف 
أن مدة هذا العقد هي سنة واحدة وبقيمة إجمالية قدرها 2 مليون دوالر، علما بأنه ال ميكن حتديد 
األثر املالي لهذا العقد على نتائج الشركة املالية قبل االنتهاء من تنفيذه.

إشكاليات قانونية وعملية تستوجب تعديل قانون أسواق املال 
قبل خصخصة البورصة ..وتوقعات بإجناز اخلصخصة خالل 2014

رجحت مصادر قانونية ان 
يستمر تأجيل ملف خصخصة 
البورص����ة الكويتية الى عام 
2014 على أق����ل تقدير، نظرا 
لصعوب����ة تنفي����ذ عملي����ة 
اخلصخصة خالل العام احلالي، 
مشيرة الى ان هذه العملية لن 
تتم إال بعد إجراء تعديالت على 
بعض مواد القانون رقم 7 لسنة 
2010 والتي متثل إش����كاليات 
قانونية وعملية حتول دون 
إمتام عملية التخصيص خالل 
الفترة القليلة املقبلة. وأشارت 

الس����يناريو  ان  الى  املصادر 
األق����رب في ظ����ل املقترحات 
املتعددة ح����ول مصير ملف 
اخلصخصة هو حتويل األمر 
الى أروقة مجلس األمة إلعادة 
صياغة بعض مواد القانون، 
ال����ى ان اإلش����كاليات  الفتة 

القانونية تتمثل في اآلتي:
٭ عدم حتديد القانون بوضعه 
املن����وط بها  احلال����ي اجلهة 
إنشاء الشركة التي ستتولى 
الس����وق وهي الشركة  إدارة 
التي س����تكون نت����اج عملية 

التخصيص.
٭ ع����دم قدرة هيئة أس����واق 
املال على تأسيس الشركة ألن 
القان����ون يحظر عليها القيام 

بأي عمل جتاري.
ولفتت املصادر الى ان هناك 
إشكالية عملية تعرقل إجناز 
ملف اخلصخصة دون تعديل 
القان����ون، وهي تتمثل في ان 
الش����ركة اجلديدة ستؤسس 
بنصف رأسمالها نظرا ألن آلية 
القانون  توزيع األسهم وفق 
احلالي تنص على طرح %50 

لالكتتاب بني الشركات املدرجة 
من خالل تقسيم هذه النسبة 
الى 10 ش����رائح، كل شريحة 
منه����ا عبارة ع����ن 5% تطرح 
من خالل مزاد تتم ترس����يته 
على من يقدم أعلى سعر من 
املتنافسة،  الشركات املدرجة 
اما ال� 50% األخرى فستطرح 
للمواطن����ني لالكتت����اب فيها 
وستسدد قيمة هذه االكتتابات 
للدولة، وبالتالي فإن الشركة 
اجلديدة ستؤسس ب� 50% من 
رأسمالها وهي قيمة اكتتابات 

الشركات املدرجة. وأوضحت 
املصادر ان����ه يجب ان ينص 
القانون صراحة على ان حتصل 
الشركة مبجرد تأسيسها على 
قيمة جميع االكتتابات سواء 
املطروحة للشركات املدرجة 
او للمواطنني ألن هذه القيمة 

ستمثل رأسمال الشركة.
واس����تبعدت املصادر ان 
تترتب أي آثار قانونية على 
عملية تقييم أصول البورصة 

بعد تعديل مواد القانون.
شريف حمدي  ٭

5 أسباب واقعية وراءها

تخمة السيولة أصبحت »قنبلة موقوتة« 
في ميزانيات البنوك احمللية

مازالت البنوك احمللية تعاني من مشكلة 
التخمة في سيولتها املالية التي تخطي حجمها 
12 مليار دينار � وفق آخر أرقام لبنك الكويت 
املركزي � مؤكدا عليه���ا محافظ بنك الكويت 
املركزي د.محمد الهاشل في تصريحه األخير 
بأن البن���وك تتمتع بفوائض س���يولة تزيد 
على متطلبات احلدود الدنيا لنسبة السيولة 
القانونية احملددة مبوجب تعليمات »املركزي« 
وقدرها 18% حيث بلغت هذه النسبة في نهاية 
ديسمبر 2012 نحو 27%، معلال ارتفاع النسبة 
الستجابة البنوك لسياس���ة »املركزي« التي 
يفرضها على البنوك في إطار أسلوب الرقابة 
التحوطية ومبا يتماشى مع تطورات الرقابة 
املصرفية الدولية، حيث يتم توظيف جزء منها 
في ودائع وسندات لدى البنك املركزي، وجزء 
آخر لدى البنوك األجنبي���ة، والباقي ال يجد 
السبيل لتوظيفه، أو ال يجد من يقترضه، ومن 
هنا جاءت مطالبات مصرفية عبر تصريحات 
خاصة ل� »األنب���اء« بضرورة حتفيز القطاع 
اخلاص، وطرح مشاريع حكومية لتصريف 
هذه الس���يولة املتراكمة حتى ال تنفجر تلك 
القنبلة املوقوتة في قطاع املصارف في أي وقت 
دون وجود أي رؤية محددة وآلية لتصريف 
تلك السيولة ليستفيد منها قطاعي املصارف 
والقطاع اخلاص ومن ثم يعود على الكويت 
بالنف���ع العام بعد أن تدور عجلة التنمية في 
البالد متأثرة بعملية ضخ األموال في املشروعات 

التنموية.
فف���ي البداية، ق���ال عضو مجل���س إدارة 
بنك الكويت الدولي جاس���م زينل: ان تخمة 
السيولة واألصول السائلة باتت تشكل عبئا 
على ميزانيات البنوك في ظل صعوبة البيئة 
التشغيلية، والتحديات التي يواجهها القطاع 
اخلاص، وضعف اإلنفاق الرأسمالي، مبينا ان 
احلل يكمن في سرعة طرح املشاريع احلكومية 
التنموية ولكن بشكل جدي لتوظيف األموال، 
محذرا في الوقت ذاته من استفحال األمر إلى 

حد يصعب السيطرة عليه.
وبالتوازي مع ذلك الرأي قال اخلبير املصرفي 
علي املديهيم ان بعض البنوك احمللية جلأت 
مؤخرا إلى زيادة إقراض األفراد ضمن آلياتها 

للبحث عن فرص لتوظيف السيولة املتراكمة، 
وذلك بهدف تعويض ضعف النمو االئتماني 
في بقية القطاعات، األمر الذي سيخلق أزمة 
جديدة في القروض االستهالكية واملقسطة، على 
غرار أزمة املواطنني املتعثرين، مطالبا بضرورة 
التحرك احلكومي، تفاديا النفجار تلك القنبلة 
املوقوتة، ومما س���بق أكدت أوساط مصرفية 
على وجود جملة من األسباب الرئيسية التي 

أدت إلى تخمة السيولة لدى البنوك وهي:
1 � تدهور أوضاع شركات القطاع اخلاص 
بشكل عام، وشركات االستثمار والعقار بشكل 
خاص منذ األزمة املالية في 2008 وعدم قدرتها 

على تقدمي الضمانات الكافية للبنوك.
2 � توجه العديد من املستثمرين إلى اللجوء 
للودائع املصرفية كمالذ آمن ألموالهم بدال من 

الدخول في مشاريع قد تتوقف.
3 � التصريحات احلكومية التي أصبحت دون 
جدوى والبيروقراطية وطول الفترة الزمنية 
التي تتخذ للموافقة على أي مشروع وابتعاد 
العديد من املس���ؤولني عن املوافقة خوفا من 

املساءلة حول ما سيتم إنفاقه باملشروع.
4 � ع���دم وج���ود آليات مح���ددة وبرامج 
زمنية لتنفيذ اي مشروع بالدولة، األمر الذي 
انعكس بالسلب على جذب أي استثمار أجنبي 
للبالد خاصة في ظل عدم وجود اي محفزات 

للمستثمرين األجانب.
5 � الضغ���ط الذي ميارس���ه املركزي على 
البنوك احمللية لتجنيب مخصصات إضافية 
أمام القروض التي تقترب من التعثر، إضافة 
إلى إطالقه حزمة م���ن التعميمات والقرارات 

خالل العامني املاضيني.
تلك هي األسباب الرئيس���ية وراء قنبلة 
تخمة السيولة املوقوتة في قطاع البنوك، لذا 
شددت مصادر مصرفية على ضرورة تخفيف 
حدته���ا خاصة بعد ان قام���ت بعض البنوك 
برف���ض ودائع جديدة م���ن العمالء، بطريقة 
غير مباشرة، وهو األمر الذي يرجع إلى عدم 
قدرتها على توظيف السيولة الناجتة عن هذه 
الودائع، بسبب ضعف النمو الشديد لسوق 

االئتمان منذ بداية األزمة املالية.
محمود فاروق  ٭

تبحث وزارة التجارة والصناعة حاليا عن مخرج 
لتفادي اصطدام قانون حماية املستهلك »احمللي« 

بالقانون املوحد اخلليجي حلماية املستهلك، خاصة 
مع اقتراب الفترة الزمنية لصدور القانونني.

مصادر في الوزارة كشفت لـ »األنباء« عن اجتماع 
من املقرر ان يعقد اليوم األحد ملسؤولي مجلس 

التعاون اخلليجي الستكمال املناقشات بشأن 
القانون املوحد اخلليجي حلماية املستهلك الذي 

من املتوقع االنتهاء من إقراره خالل يونيو املقبل 
على أبعد تقدير. وذكرت املصادر أن »التجارة« من 

املرجح أن تسعى لتأجيل قانون حماية املستهلك 
الكويتي حلني إقرار القانون اخلليجي املوحد وذلك 

لدراسة القانونني بشكل جيد حتى ال يكون هناك 
تعارض في موادهما. لكن حسب قول املصادر فإنه 

في حال وجد تعارض في بعض املواد فسيعمل 
بالقانون اخلليجي الذي ستكون له األولوية في 
التطبيق. ومن األهمية مبكان أخذ رأي اجلهات 

املتخصصة والفنية بالوزارة في القانون احمللي 
حتى يخرج الى النور بشكل جيد من جميع 

النواحي. وفي سؤال وجهته »األنباء« لقيادي في 
الوزارة عن اجلدوى من إصدار قانون محلي لن 

يعمل به مستقبال في حال صدور قانون خليجي 

ملزم تنفيذه في الكويت، أفاد بأن من سيادة الدولة 
ان يكون لها قانون خاص بها مشيرا الى انه في 

االصل يفترض ان تتفق أهداف القانون احمللي مع 
أهداف القانون اخلليجي الن مجلس التعاون مظلة 

عامة. وأشارت املصادر الى أن القانون اخلليجي 
املوحد لدول املجلس ستكون له انعكاسات ايجابية 

على املستهلك واالقتصاد الكويتي لكونه أعم 
وأشمل من القانون الكويتي خاصة أن بعض 
الدول اخلليجية سبقتنا في بعض االمور وأن 

القانون اخلليجي يتطرق جلميع التزامات أو حقوق 
املستهلك في أداء خدمة أو شراء سلعة ويركز على 

أمور رئيسية في حال وجود عيب في السلعة أو 
خلل وعن التزامات التاجر جتاه مثل هذه االمور 

كما يركز على االعالنات اخلاصة الوهمية غير 
احلقيقية والغش التجاري وأداء اخلدمة. ولفتت 

املصادر الى ان طريقة آلية التنفيذ تركت لكل دولة 
بشرط اال تتعارض مع القانون اخلليجي املوحد. 

وذكرت املصادر أن القانون اخلليجي حلماية 
املستهلك سيعرض على وزراء التجارة لدول 

املجلس لتدوين مقترحاتهم على أن يعود مشروع 
القانون الى اللجنة الفنية املختصة باملجلس لدراسة 

القانون جيدا وفي حال اتفاق الوزراء يتم رفعه 

الى قادة دول املجلس إلقراره. وقالت املصادر 
ان قانون حماية املستهلك اخلليجي يحوي 30 

مادة تقريبا وقد تطرق الى تنظيم الكفالة والوكالة 
وعمليات البيع والشراء.

وأفادت املصادر بأن الكويت تتعامل في نطاق ما 
يخص التاجر والوكيل فقط بخالف بعض دول 

اخلليج التي تتعامل مع املوزع والبائع واملستورد 
واملورد واملصنع، مشيرين الى ان الكويت سوف 

تستفيد من هذا القانون اخلليجي لكونه شامال في 
عمليات الرقابة. من جهة أخرى أفادت املصادر بأن 
بعض اجلهات احلكومية في الكويت كديوان اخلدمة 

املدنية ووزارتي »العدل« و»املالية« كانت لها بعض 
املالحظات على بعض بنود مشروع قانون حماية 
املستهلك احمللي كقيام وزير التجارة والصناعة 
بتحديد مكافآت عضوية اللجنة الوطنية حلماية 
املستهلك وأنه يفترض ان يكون حتديد املكافآت 

بقرار من قبل مجلس الوزراء وانه ال حاجة إلنشاء 
هيئة جديدة حلماية املستهلك وملا يترتب من ذلك 

من أعباء مالية على الدولة وأن تكون امليزانية املالية 
للجنة الوطنية حلماية املستهلك ضمن ميزانية 

وزارة التجارة والصناعة.
عاطف رمضان  ٭

»التجارة« تبحث عن مخرج لتفادي اصطدام مواد قانون حماية املستهلك »احمللي« بـ »اخلليجي« مع اقتراب صدورهما


