
26
االربعاء 25 سبتمبر 2013

آلخر أخبار االقتصاد احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Business

»مبرد«: شركة تابعة وقعت عقد بيع شاحنات مببلغ 805 آالف ديناراالقتصادية
ذكرت شركة مبرد للنقل ان احدى الشركات التابعة لها وهي شركة مبرد للنقل شركة ذات 
مسؤولية محدودة ، منشأة بإمارة دبي بدولة األمارات العربية املتحدة واململوكة لها بنسبة %99 
قد وقعت عقد بيع شاحنات مببلغ وقدره 805 آالف دينار، علما ان تفاصيل العقد كما يلي: 
املرحلة األولى: تسليم عدد 40 شاحنة خالل أسبوع ومن املتوقع تسجيل ربح بحدود 120 ألف 
دينار وتسجل خالل بيانات الربع الثالث من هذه السنة، املرحلة الثانية تسليم عدد 30 شاحنة 
خالل شهر أكتوبر ومن املتوقع تسجيل ربح بحدود 70 ألف دينار وتسجل خالل بيانات الربع 
الرابع من هذه السنة.

7897.65

0.04%
-3.49

املؤشر السعري

بتغير قدره

مديرو االئتمان يعقدون اجتماعاً مطلع الشهر املقبل لوضع الصيغة النهائية لرفعها الحتاد املصارف

في رد بصدد إرساله إلى »املركزي«

البنوك احمللية تعكف على إنشاء محفظة مصرفية 
جماعية للمشاريع الصغيرة واملتوسطة

بنك إسالمي يرفض زيادة عدد فروع البنوك األجنبية
علمــت »األنبــاء« مــن 
ان احــد  مصــادر مطلعــة 
البنــوك اإلســامية بصدد 
تقــدمي ماحظاتــه للبنــك 
املركزي بخصوص مشروع 
القانــون اجلديــد اخلــاص 
بالسماح للبنوك األجنبية 
بفتح أكثــر من فرع لها في 
الكويت، ومنحها حق متويل 

األفراد. وكشفت املصادر ان 
الرد اشــتمل على رفض ما 
جاء به القانون من منطلق 
ان عملية الســماح للبنوك 
األجنبيــة بتمويــل األفراد 
ســيرفع نســبة مخاطــر 
التي ســتنعكس  التمويــل 
سلبا على القطاع املصرفي.
وأوضحت فــي ردها ان 

هــدف البنوك األجنبية من 
زيــادة فروعها اســتقطاب 
عماء كويتيــن ومتكينهم 
من فرص فتح حسابات في 
بلدان أجنبية تستفيد منها 
البلــد األم للبنك، مشــيرة 
الــى ان هــذا ســيؤدي الى 
طرد األمــوال الكويتية الى 
اخلارج وسيؤثر سلبا على 

االقتصاد الوطني وعلى حجم 
السيولة املصرفية. 

وعلــل البنك رفضه الى 
ان البنوك األجنبية ستعمل 
على دعم مصلحتها اخلاصة 
دون  بلدانهــا  ومصلحــة 
املصلحــة احملليــة، وأفــاد 
بــان البنــوك األجنبية لن 
تشارك في دعم املسؤولية 

االجتماعية التي تساهم فيها 
البنوك احمللية وتدعمه بقوة. 
وختم البنك رده الى ان فرعا 
واحدا للبنوك األجنبية كاف 
ويفي بالغرض نظرا لضيق 
السوق املصرفي واملصلحة 
الوطنية وجتنبا للمخاطر.

منى الدغيمي ٭

جميــع البنوك في احملفظة 
جميعهــا  تكــون  بحيــث 
متســاوية، مشــيرة إلى ان 
تلــك احملفظــة اجلماعيــة 
ستمكن الكثير من الشباب 
من الدخول الى سوق العمل 
مع األخــذ فــي االعتبار ان 
املشــاريع الصغيرة تعتبر 
ركنا من األركان األساسية 

لاقتصاد الوطني.
وفي ذات الســياق علق 
مصــدر مصرفــي قائــا إن 
البنــوك احملليــة أصبحت 
اآلن تستهدف توفير خدمات 
ومنتجات جديدة لعمائها 
في ظل املنافســة الشديدة 
التي تشهدها مع أفرع البنوك 
األجنبية العاملة في الباد 
األمر الذي فرض على أغلبها 
السعي نحو توفير منتجات 
وخدمات متويلية للشركات 
واملتوســطة،  الصغيــرة 
حيث هوامــش الربح أعلى 
منهــا مقارنة بتمويل قطاع 
الشركات الكبيرة الذي مازال 

يعاني من ضعف الضمانات 
لديه.

أن  املصــدر  وأضــاف 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة 
متثل العصب الرئيسي جلميع 
االقتصادات الناشــئة، األمر 
الذي يجعلها مساهما رئيسيا 
في الناجت احمللــي اإلجمالي 
وعائدات التجارة غير النفطية 
وعليه يجب االهتمام بها في 
الكويــت بشــكل أكثر جدية 
خاصة البنوك احمللية، وذلك 
مــن خــال تصميــم برامج 
خاصة للمشاريع الصغيرة 
واملتوســطة وطرح األفكار 
الشــباب  ومناقشــتها مــع 
بهــدف تعزيز مكانة البنوك 
في قطاع املشاريع الصغيرة 
واملتوســطة، علما أن جميع 
بنوك املنطقــة أصبح لديها 
دور فعال في قطاع املشاريع 
الصغيرة واملتوسطة خاصة 
الســعودية  دولتــي  فــي 

واإلمارات. 
محمود فاروق ٭

البنــوك احملليــة ســتعقد 
الشــهر  مطلــع  اجتماعــا 
املقبل على مستوى مديري 
االئتمان واملشاريع لدراسة 
جدوى إنشاء تلك احملفظة 
املصرفية اجلماعية ولوضع 
وأهدافهــا  عملهــا  آليــة 
والشروط التي يجب وضعها 
لاســتفادة منهــا لتصبح 
من أولى احملافظ املصرفية 
اجلماعيــة املتخصصة في 
متويل املشــاريع الصغيرة 
واملتوسطة بالكويت، على 
ان يتم رفــع تقرير مفصل 
عــن االجتمــاع إلــى احتاد 
مصارف الكويت الذي بدوره 
سيبحث األمر ويرفعه إلى 
بنــك الكويت املركزي ألخذ 
املوافقات الرسمية إلنشائها، 
حيــث من املتوقــع ان ترى 
تلــك احملفظة النــور خال 
الربع األول من العام املقبل 

- حسب قول املصدر.
واوضحــت املصادر أنه 
سيتم حتديد نسب مشاركة 

كشفت مصادر مصرفية 
لـ »األنبــاء« عن أن البنوك 
احمللية تعكــف حاليا على 
إعداد دراسة إلنشاء محفظة 
جماعية لتمويل املشــاريع 
الصغيرة واملتوسطة بهدف 
الفــرص  مــن  االســتفادة 
الواســعة التي يوفرها هذا 
القطاع في الوقت الراهن في 
ظل تباطؤ تنفيذ املشاريع 
التنموية الكبرى في الباد 
وارتفــاع نســب الســيولة 
لدرجة التخمــة في غالبية 
البنــوك احمللية، فضا عن 
دعــم ذلــك القطــاع املليء 
بالكثيــر من األفكار اجليدة 
والطموحة في خدمة جميع 
األطــراف املعنيــة حيــث 
ستستفيد البنوك من جانب 
الدخــول فــي قطــاع جديد 
يتميز بانخفاض مســتوى 
املخاطــر فيه وسيســتفيد 
الشباب الكويتي من جانب 

آخر عند تنفيذ مشروعه.
وأفــادت املصــادر بــأن 

االنتهاء من دراسة دمج »كافكو«
مع »البترول العاملية« في كيان واحد

علمــت »األنباء« من مصــادر نفطية رفيعة 
املستوى في مؤسسة البترول الكويتية أن شركة 
البترول العاملية انتهت من إعداد دراســة الدمج 
مع الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود 
»كافكــو« والتي كلفت بها من قبل مجلس إدارة 
املؤسســة منذ عدة أشهر، مشــيرة إلى ان قرار 
الدمج سيتخذ قريبا. ورجحت املصادر أن تواجه 
عملية الدمج مشاكل قانونية وإجرائية وعقبات 
اقتصادية تتعلق بالضرائب حيث أن الشركتن 
لهما كيانان قانونيان مختلفان الن شركة البترول 
العاملية مسجلة باخلارج وينطبق عليها القانون 
الدولي خاصة وإنها تقدم خدمات تزويد الوقود 
للطائرات في مختلف مطارات العالم ولكن الكيان 
القانوني لشــركة »كافكو« محلــي فهذه األمور 
واإلشكاليات عاجلتها الدراسة التي قام بها على 

األرجح مستشار خارجي.
وأضافت املصادر انــه على الرغم من القرار 
الصادر مؤخراً بشأن فصل املهام وتعزيز احلوكمة 
مبا يتماشــى مع قانون الشركات اجلديد، إال أن 
التحرك اجلديد يشير إلى توجه استكمال أعمال 

الغربلة وإعادة هيكلة القطاع النفطي.
وتابعت املصادر قائلة ان القطاع النفطي عانى 
خال الســنوات املاضية من الشحم الزائد الذي 
جعل جسد مؤسسة البترول الكويتية مترهل وال 
يؤدي عمله بالصورة الســليمة، مشيرة الى ان 
التوجه العام حاليا ينصب على إعادة الرشاقة 
للقطاع النفطي من خال دمج األنشطة املتشابهة 

في اإلدارات املختلفة في مؤسسة البترول وهو ما 
شاهدناه في دمج العاقات اإلعامية والعاقات 
العامــة. وذكرت أن إعادة هيكلة القطاع النفطي 
تصب في مصلحة تخفيض كلفة استخراج برميل 
النفط الكويتي وفي األخير سيصب في املصلحة 
العامة للباد وزيادة اإليرادات السنوية واألرباح 
ملؤسســة البترول. وفيما يتعلق بإعادة هيكلة 
الشركة األم، قالت املصادر أن االهتمام الرئيسي 
انصــب على تعزيز الدور اإلشــرافي ملؤسســة 
البترول الكويتيــة ومتكينها من القيام بدورها 
األساســي املتمثل في مساعدة الشركات التابعة 
على حتقيق توجهاتها االستراتيجية ،ولذلك مت 
إلغاء جميع الوظائف غير األساسية في اإلدارة 
العليا بالهيكل التنظيمي للمؤسسة ودمج بعض 
الدوائر لتحقيق فاعلية أعلى وتناغم في العمل، 
في حن مت إنشــاء وظائف جديدة في الشركات 
النفطية التابعة الســتيعاب التوسع الكبير في 
العمل.  وأشارت إلى أن اإلدارة ستمضي قدما في 
تنفيذ خطط طويلة املدى تشمل في نهاية األمر 
خصخصة مصنع إنتاج األسمدة الكيماوية التابع 
لشــركة صناعة الكيماويات البترولية . وتأتي 
هــذه املبــادرة ضمن خطة عمــل دائمة وطويلة 
األمــد ضمن إطار اســتراتيجية شــركة صناعة 
الكيماويات البترولية التي ترمي إلى خصخصة 
بعض عملياتها لضمان حتقيق مزيد من األرباح 

وتواجد أكبر في السوق وجناح شراكاتها. 
أحمد مغربي ٭

االنتهاء من دمج »كافكو« مع »البترول العاملية« قريبا 

عملية الدمج تواجهها مشاكل قانونية وعقبات اقتصادية

موظفو »التجارة« يشتكون من تأخر معامالتهم في إدارة شؤون املوظفني
أبدى بعض العاملني في وزارة التجارة 

والصناعة استياءهم من إدارة شؤون املوظفني 
بالوزارة نظرا ملا يعانونه من صعوبة بالغة 
وتأخير في إجراء وتنفيذ معامالتهم سواء 

إجازات أو عطالت أو صرف مكافآت أو صرف 
إضافي، لذا تأخذ تلك اإلجراءات مدة طويلة 

في تنفيذها. وذكرت مصادر مسؤولة في 
»التجارة« لـ »األنباء« أن هناك قرارات وزارية 

ترسل إلى إدارة شؤون املوظفني لتنفيذها 
ولكنها توضع في أدراج املكاتب وال تنفذ.

وأضافت املصادر أن هناك أيضا بعض 
األحكام القضائية تكون صادرة من احملكمة 

بحق موظفني ومن املفترض بها أن تنفذ 
ولكنها ال تنفذ ألنها تقف عند »الشؤون 

اإلدارية«، باإلضافة إلى أن هناك مراسالت من 
املفترض ان يستقبلها ديوان اخلدمة املدنية 

من إدارة الشؤون بشأن معامالت بعض 
املوظفني ولكنها ال تصل بسبب »مماطلة« 

اإلدارة في إرسالها حسب ما وصفت املصادر.  
ورأت املصادر أن هناك خلطا بني اختصاصات 
إدارة الشؤون اإلدارية واإلدارة املالية، خاصة 

في موضوع املكافآت واإلضافي، وقالت 
املصادر إن الوكيل املساعد للشؤون املالية 
واإلدارية في الوزارة الشيخ منر الصباح 

يعمل حاليا على تنظيم وتعديل األمور داخل 
اإلدارة وآخرها إصداره أكثر من تعميم إداري.

عبدالرحمن خالد ٭

مصدر مصرفي: 
هوامش ربح 

املشاريع الصغيرة 
أعلى منها مقارنة 

بتمويل قطاع 
الشركات الكبيرة 

الذي مازال 
يعاني من ضعف 

الضمانات لديه

»فاليت ستاتس«: »اجلزيرة « األولى في االلتزام مبواعيد السفر في الشرق األوسط في أغسطس
زيادة في عدد املسافرين على هذه 
اخلطوط في شهر أغسطس 2013 
مقارنة بالشــهر ذاتــه من العام 
املاضي، حيث ازداد عدد املسافرين 
على خط الكويت-شرم الشيخ 
بنسبة 50%، وبنسبة 28% على 
الكويت-األقصر، وبنسبة  خط 
36% على خط الكويت-أسيوط، 
وبنسبة 32% على خط الكويت-

سوهاج.  أما على اخلطوط األخرى 
التي تخدمها »طيران اجلزيرة« 
إلى مصر، فاســتحوذت الشركة 
على حصة تشغيلية بلغت %25 
على خط الكويت-القاهرة، وعلى 
حصة تشغيلية بلغت 21% على 
خط الكويت-االسكندرية. وجاء 
في التقرير أن »طيران اجلزيرة« 
شهدت زيادة في عدد املسافرين 
على خط الكويت-مشهد بنسبة 
62% في أغســطس 2013 مقارنة 
بالشــهر ذاته من 2012.  وأظهر 
التقريــر أن الشــركة تصــدرت 
قائمة شركات الطيران في الشرق 
األوسط في نسبة االلتزام مبواعيد 
السفر خال شهر أغسطس 2013، 
محققة نسبة التزام بلغت %97 
بحســب التقريــر الفصلي الذي 
يصدره املركز األميركي واملستقل 
لتعقب ومراقبة الرحات »فايت 

ستاتس«.

خط الكويت-جدة، استحوذت 
الشركة على حصة تشغيلية 
بلغت 16% في شهر أغسطس 

 .2013
وبــن التقريــر أيضــا أن 
الشــركة كانت مــن جديد في 
أغســطس املاضي أكبر ناقلة 
تخدم أربع وجهــات مصرية 
وهــي شــرم الشــيخ بحصة 
تشغيلية بلغت 65%، واألقصر 
بحصة 76%، وأسيوط بحصة 
53%، وسوهاج بحصة %45. 
وشهدت »طيران اجلزيرة« 

اجلزيرة« ارتفاعا بنسبة %33 
في عدد املسافرين بن الكويت 
واســطنبول خال أغسطس 
2013 مقارنة بالشهر ذاته من 
العام املاضي. وأظهر التقرير 
أيضا أن عدد املســافرين على 
منت »طيــران اجلزيــرة« بن 
الكويــت والرياض قــد ازداد 
بنسبة 6% خال شهر أغسطس 
2013 مقارنة بالشهر ذاته من 
العام املاضي، واستحوذت بذلك 
على حصة تشــغيلية بلغت 
13% علــى هذا اخلــط. وعلى 

مقارنة بشــهر أغســطس من 
العام املاضي، وزيادة بنسبة 
54% على خط الكويت-عمان 
مقارنة بشــهر أغســطس من 
العام املاضي. وكانت »طيران 
اجلزيــرة« أكبــر ناقلة تخدم 
الكويت-بيروت بحصة  خط 
تشغيلية بلغت 40%، في حن 
استحوذت الشركة على حصة 
36% على خط الكويت-عمان. 
أما إلى الوجهة السياحية األكثر 
إقباال من الكويت خال شــهر 
أغســطس، فشــهدت »طيران 

خال الشــهر مقارنة بشــهر 
أغســطس من العــام املاضي، 
في حن اســتحوذت الشركة 
على حصة تشــغيلية بلغت 
10% علــى هذا اخلط، بارتفاع 
نســبته 2% عن احلصة التي 
اســتحوذت عليهــا الشــركة 
في شهر أغســطس من العام 
املاضي. وعلى اخلطوط التي 
تخدم كا من بيروت وعمان، 
شهدت »طيران اجلزيرة« زيادة 
في عدد املسافرين بنسبة %56 
الكويت-بيروت  علــى خــط 

أصــدرت شــركة »طيران 
اجلزيرة« تقريــرا خاصا عن 
أدائها التشغيلي خال أغسطس 
املاضــي الــذي أظهــر أن عدد 
املســافرين على منت »طيران 
اجلزيرة« قد ازداد بنسبة %21 
خال الشــهر مقارنة بالشهر 
ذاته مــن العام املاضي، وذلك 
بفضل زيادة عدد املســافرين 
على 11 وجهة تخدمها الشركة 
مــن الكويت وهي كل من دبي 
والبحريــن وبيــروت وعمان 
والرياض واسطنبول ومشهد 
والوجهات املصرية شرم الشيخ 
واألقصر وأسيوط وسوهاج.

وبن التقرير، الذي اعتمد 
علــى اإلحصــاءات الشــهرية 
حلركــة املســافرين في مطار 
الكويــت الدولي الصادرة عن 
اإلدارة العامة للطيران املدني 
الكويتي، أن »طيران اجلزيرة« 
شهدت زيادة بنسبة 55% في 
عدد املســافرين بــن الكويت 
ودبي مقارنة بشهر أغسطس 
من العام املاضي، واستحوذت 
الشركة على حصة تشغيلية 
بلغت 14% على هذا اخلط خال 

شهر أغسطس 2013.
وجــاء أيضا فــي التقرير 
أن عــدد املســافرين على منت 
»طيران اجلزيرة« بن الكويت 
والبحرين قد ازداد بنسبة %24 

جدول أداء طيران اجلزيرة على اخلطوط التي تخدمها في أغسطس 2013

أكبر ناقلة بني 
الكويت وشرم 

الشيخ بحصة %65 
وأسيوط بحصة 

53% واألقصر بحصة 
76% وسوهاج 

بحصة %45

عدد املسافرين 
على خط الكويت ـ 
بيروت قفز بـ %56 
مقارنة بأغسطس 
2012 و54% على 

خط الكويت ـ 
عمان و55% على 

خط الكويت ـ دبي 
و62% على الكويت 

ـ مشهد

21 % ارتفاعًا 
بأعداد املسافرين 
مقارنة بأغسطس 

2012


