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تطرح لالكتتاب العام بحلول  2018بالشراكة الحكومية

 1.3مليار دينار لتأسيس خمس شركات تنموية كبرى
كتب محمد المملوك

ت ��درس ه�ي�ئ��ة ال �ش��راك��ة ب�ي��ن ال�ق�ط��اع�ي��ن ال�ع��ام
وال� �خ ��اص م �ق �ت��رح��ات ب �ط��رح خ �م��س ش��رك��ات
تنموية كبرى لالكتتاب العام على أن تسهم
ف�ي�ه��ا ال�ح�ك��وم��ة ب�ن�س�ب��ة  24ف��ي ال�م�ئ��ة ب�ه��دف
ت �ح �ق �ي��ق اي� � � � ��رادات ت� �ض ��اف ل �ل �م��ال �ي��ة ال �ع��ام��ة
ونسبة  26في المئة تطرح بالمزايدة العامة
ونسبة  50ف��ي المئة لالكتتاب ال�ع��ام لجميع
المواطنين حيث يتم مناقشة وبحث الجدوى
واألهمية االقتصادية والجدول الزمني لطرح
الشركات على أن يتم طرح اول شركة بحلول
.2018
مصادر كشفت ل� «النهار» أن الشركات تتمثل
ف ��ي ش ��رك ��ة ق� �ط ��اع ال �ب��ري��د واخ� � ��رى ل�ل�ت�ط��وي��ر
واالس� �ت� �ث� �م ��ار ف ��ي م �ش��اري��ع ال� �م ��دن ال �ج��دي��دة
وش � ��رك � ��ة ل� �ل� �م� �س� �ت ��ودع ��ات وال � � �غ� � ��ذاء وش ��رك ��ة
ل �ل �خ��دم��ات ال�ط�ب�ي��ة وال �خ��ام �س��ة ل �ق �ط��اع ال�ن�ق��ل
البري «المترو وسكك الحديد» والمواصالت
العامة ،وم��ن المتوقع أن يصل حجم رأسمال
ال� �ش ��رك ��ات ال �م �ق��رر ط��رح �ه��ا ن �ح��و  1.3م�ل�ي��ار
دي� �ن ��ار ،ع �ل��ى أن ي�س�م��ح للشركات األج�ن�ب�ي��ة
المتخصصة التي يوافق مجلس الوزراء على
مشاركتها في المزايدة.
وأوض�ح��ت المصادر أن األهمية االقتصادية
م ��ن ت��أس �ي��س ال� �ش ��رك ��ات ج� ��ذب ج �م �ي��ع أف� ��راد

منها شركات
في الخدمات الطبية
والنقل والبريد والغذاء
 % 24للحكومة
و  % 26باملزاد و% 50
للمواطنني

الشعب الكويتي.
وأك� � � � ��دت ال � �م� � �ص � ��ادر أن ال� �ح� �ك ��وم ��ة س �ت �ق��وم
بتأسيس الشركات لتفعيل الدورة االقتصادية
المستقبلية من جهة وتقليص الفرصة على
ف�ئ��ة قليلة م��ن المتنفذين ب��االس�ت�ح��واذ على
تراخيص تأسيس شركات المساهمة.
وك��ان نائب رئيس ال��وزراء وزي��ر المالية أنس
ال �ص��ال��ح اع �ل��ن ع ��ن ت��وج��ه ال �ح �ك��وم��ة ل�ط��رح
 4ش��رك��ات ن�ف�ط�ي��ة ت��اب�ع��ة ل�م��ؤس�س��ة ال�ب�ت��رول
ال �ك��وي �ت �ي��ة ل ��الك� �ت� �ت ��اب ال � �ع� ��ام ه � ��ي :ال� �ب� �ت ��رول
الكويتية العالمية ون��اق��الت النفط والكويت
ل ��الس� �ت� �ك� �ش ��اف ��ات ال� �خ ��ارج� �ي ��ة وال� �ص� �ن ��اع ��ات
البتروكيماوية وسيفتح ب��اب ال�م�ش��ارك��ة في
االك�ت�ت��اب ام ��ام ال�م��واط�ن�ي��ن إض��اف��ة إل��ى كبرى
المؤسسات العالمية ،مبينا أن عملية طرح
الشركات لالكتتاب ستستغرق نحو  4سنوات
حتى تكتمل ،كما انها ستحتاج إل��ى موافقة
ب��رل�م��ان�ي��ة ل�ت�م��ري��ر ع�م�ل�ي��ة االك �ت �ت��اب دون اي
عوائق تشريعية.
ومن جهتها ،أعلنت هيئة مشروعات الشراكة
بين القطاعين العام والخاص تعيينها شركة
ال��وط�ن��ي ل��الس�ت�ث�م��ار م��دي��را لعملية ط��رح 50
ف ��ي ال �م �ئ��ة م ��ن إج �م��ال��ي أس �ه��م ش��رك��ة ش�م��ال
ال ��زور األول ��ى ع�ل��ى ال�م��واط�ن�ي��ن ،وال �ت��ي ستتم
ف��ي ال��رب��ع األول م��ن ال �ع��ام ال�م�ق�ب��ل وب��ال�س�ع��ر
االس�م��ي للسهم .وت��م اح�ت�س��اب نصيب الفرد
م ��ن االك� �ت� �ت ��اب ب �ن��اء ع �ل��ى ان رأس� �م ��ال ش��رك��ة
شمال الزور  120مليون دينار بعدد أسهم 1.2
مليار سهم ،حيث ان القيمة االسمية للسهم
 100فلس وت�ق��وم الحكومة ب��االح�ت�ف��اظ ب � 50
ف��ي ال�م�ئ��ة م��ن اس �ه��م ال �ش��رك��ة وط ��رح النصف
ال�م�ت�ب�ق��ي ل�ل�م��واط�ن�ي��ن وه ��و م��ا إج�م��ال�ي��ه 600
م �ل �ي��ون س �ه��م ي �ت��م ت��وزي �ع �ه��ا ع �ل��ى ق ��راب ��ة 1.3
م�ل�ي��ون م��واط��ن ك��وي�ت��ي تقريبا بنهاية ال�ع��ام
الحالي .والمحت الشراكة إلى انه سوف تتبع
عملية االك �ت �ت��اب ،إدراج ال�ش��رك��ة ف��ي ب��ورص��ة
ال� �ك ��وي ��ت ف� ��ي ال� ��رب� ��ع األول م� ��ن ال � �ع� ��ام ن�ف�س��ه
ب�ع��د اس�ت�ك�م��ال م��واف �ق��ات ه�ي�ئ��ة أس ��واق ال�م��ال
وال �ج �ه��ات ال�م�ع�ن�ي��ة ب�م��ا ي �ع��زز م��ن ات�ج��اه��ات
الحكومة لدعم البورصة بادراج الشركات التي
تعمل في القطاع النفطي.

ً
مستقبال
تفاديًا للمالحظات العديدة لديوان املحاسبة

الحكومة توجه بتفعيل منظمة جديدة
للرقابة الداخلية على املصروفات
كتب حسام رجب

ً
ق��ال م�ص��در حكومي مطلع ل � «ال�ن�ه��ار» تعليقا على
ال �م �ث��ال��ب ال� �ع ��دي ��دة ال �ت ��ي أظ �ه��رت �ه��ا ت �ق��اري��ر دي� ��وان
المحاسبة في أداء المؤسسات العامة خاصة فيما
يتعلق بمعدالت الصرف وطبيعتها «سيتم تفعيل
م �ن �ظ��وم��ة ج ��دي ��دة ل �ل��رق��اب��ة ال��داخ �ل �ي��ة ف ��ي ك ��ل ج�ه��ة
ً
ً
حكومية منعا للهدر وتفاديا للمالحظات المؤثرة
ً
ً
م �س �ت �ق �ب��ال» ..م�ض�ي�ف��ا «ق ��د ي �ت��م وض ��ع م��راق��ب م��ال��ي
ً
معتمد في كل جهة عامة قريبا».
وق � ��ال ال �م �ص ��در :ت �م �ح��ورت اب � ��رز م��الح �ظ��ات دي� ��وان
ال �م �ح��اس �ب��ة ح � ��ول م� �ص ��روف ��ات خ� � ��راج ال� �م ��وازن ��ات،

وض �ع��ف ال� �ص ��رف ع �ل��ى ال �م �ش��روع��ات ال �م��درج��ة في
خطة التنمية ،فضال عن مشكالت قانونية وفنية في
تعاقدات الجهات الحكومية باإلضافة إلى مشكالت
تتعلق بالوظيف وحجم انجاز المشاريع وغيرها،
ً
وه��و ما سيتم تالفيه مستقبال بناء على تعليمات
مباشرة من مجلس الوزراء.
ورك � ��زت ان� �ت� �ق ��ادات وم ��الح �ظ ��ات دي � ��وان ال�م�ح��اس�ب��ة
ً
والتي صدرت مؤخرا للجهات العامة على االنحراف
ف ��ي م �ص ��روف ��ات ب �ع��ض ال �ج �ه��ات ال �ع��ام��ة وال� �ت ��ي ال
تتوافق م��ع سياسات خفض المصروفات وترشيد
النفقات ،مع استمرار تراكم بعض االيرادات الواجبة
التحصيل في عدة جهات ،وقال الديوان ان تحصيل

«املحاسبة» شكل فريقًا للتدقيق املبني على املخاطر
كتبت رانيا وهبه

ق ��ام دي � ��وان ال�م�ح��اس�ب��ة ب�ت�ش�ك�ي��ل ف��ري��ق ل ��دراس ��ة وإع� � ��داد م�ن�ه��ج ال�ت��دق�ي��ق
المبني ع�ل��ى ال�م�خ��اط��ر ب�ه��دف اس�ت�ح��داث وت�ط��وي��ر دل�ي��ل ارش� ��ادي إلرس��اء
قواعد التدقيق المبني على المخاطر ليكون عونا للمدققين في النهوض
ب��واج�ب��ات�ه��م ال�م�ع�ن�ي��ة وت �ط��وي��ر ق��درات �ه��م ال��ذات �ي��ة ارث� ��اء ل�م�ه�ن�ي��ة ال�ت��دق�ي��ق
وتماشيا مع االتجاهات الحديثة ،وذلك استمرارا لجهود الديوان في مواكبة
التطورات لتحسين جودة منظومة العمل الرقابي وفق أفضل الممارسات
المهنية العالمية في مجال التدقيق وتنفيذ مهام التدقيق بطرق تتوافق مع
معايير السلوك المعني والمعايير الدولية المرتبطة ،وتزامنا مع ما تشهده
موضوع إدارة المخاطر من اهتمام متزايد بعد سلسلة األزم��ات العالمية

للعديد من الوحدات االقتصادية والتي ترجع لعدم إعطاء أولوية للمخاطر
الداخلية والخارجية المحيطة بتلك المؤسسات على اختالف أنواعها.
ويتبنى الدليل منهجية في إع��داد خطط التدقيق على الجهات المشمولة
بالرقابة ترتكز على تقييم المخاطر التي تواجه الجهات والتي قد يعيقها
ع��ن ت�ح�ق�ي��ق أه��داف �ه��ا ،وي �ت��م ذل ��ك ع��ن ط��ري��ق ال �ت��رك �ي��ز ع �ل��ى ال �ق �ط��اع��ات أو
العمليات ذات المخاطر العالية والتي تزيد احتماالت حدوث أخطاء فيها
بشكل كبير بدال من تركيز التدقيق على كل القطاعات الستغالل الموارد
البشرية المتاحة بالشكل األمثل.
ول�ت�ع��زي��ز ال� �ق ��درات ال�م�ه�ن�ي��ة وال�ف�ن�ي��ة ل�م��دق�ق��ي ال ��دي ��وان ف�ق��د ق ��دم ال��دي��وان
بالمشاركة بعدة برامج تدريبية في مجال إدارة المخاطر والرقابة عليها
ومنهجية التدقيق.

ضعف قدرات «التجارة» في تنفيذ
مشروعات خطة التنمية السنوية

مليون دينار خسائر«الكويتية»
للمشروعات الصغيرة

كتب وليد حسن

كتبت رانيا وهبه

أدى ع��دم قيام ادارة الشركة الكويتية لتطوير المشروعات
ال�ص�غ�ي��رة ب��دراس��ة م �ش��روع��ات ال �م �ب��ادري��ن ال��دراس��ة ال��واف�ي��ة
قبل الموافقة عليها من مجلس االدارة ومباشرة تأسيسها
ال��ى تحقيقها خسائر بلغت  1.176.097دي�ن��ار ،م��ع استمرار
تحقيق الشركة خسائر سنوية بلغت عن السنة الحالية نحو
 526.000دي�ن��ار لتبلغ الخسائر المجمعة  1.367أل��ف دينار
وبنسبة  136.7في المئة من رأسمال الشركة في .2016/12/31
كما أدى استمرارعدم تشغيل بعض المشاريع رغم مرور أكثر
من عامين على تأسيسها ما أدى إلى تحقيقها خسائر بلغت
ن�ح��و  207.903دي �ن��ار ،وأدى ذل��ك إل��ى ت��آك��ل رؤوس أم��وال�ه��ا
بحسب تقرير دي��وان المحاسبة للسنة المالية .2017/2016
ب��اإلض��اف��ة إل��ى ع��دم ق�ي��ام ال�ش��رك��ة ب��إج��راء ال��دراس��ات الكافية
للمشاريع من قبل المساهمة بها ،األمر الذي أدى الى تكبدها
خسائر بلغت  144.991ألف دينار.
ك �م��ا أن ع ��دم ق �ي��ام م�ج�ل��س إدارة ال �ش��رك��ة ب��دع��وة الجمعية
ال�ع��ام��ة غير ال�ع��ادي��ة للنظر ف��ي اس�ت�م��رار ال�ش��رك��ة رغ��م بلوغ
الخسائر المجمعة للشركة  1.367.328دينار وبنسبة 136.7
في المئة من رأس المال .وكذلك موافقة مجلس اإلدارة على
المساهمة في المشروع على الرغم من توصية وحدة مشاريع
ال�ف��ران�ش��اي��ز ب��رف��ض ال �م �ش��روع األم ��ر ال ��ذي أدى ال ��ى تحقيق
المشروع لخسائر بلغت  111.848دينار حتى .2016/9/30

ك� �ش ��ف دي� � � ��وان ال �م �ح ��اس �ب ��ة ف� ��ي ت� �ق ��ري ��ره أن وزارة
ال� �ت� �ج ��ارة ل��دي �ه��ا ض� �ع ��ف ف ��ي ال� � �ق � ��درات ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة
لتنفيذ مشروعات خطة التنمية السنوية األمر الذي
ت��رت��ب عليه ع��دم تحقيقها ل��أه��داف ال�م��رج��وة منها
بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.
ح �ي��ث أورد ال� ��دي� ��وان ط �ل��ب ض� � ��رورة ت �ف �ع �ي��ل اع �م��ال
ال�م�ت��اب�ع��ة لتلك ال�م�ش��اري��ع ودراس� ��ة ال�م�ع��وق��ات التي
ت�ح��ول دون تنفيذها ف��ي المواعيد ال�م�ق��ررة والعمل
على تذليلها حتى يتسنى تحقيق األهداف المرجوة
منها بما يتوافق مع الخطة االنمائية للدولة.
وذك ��ر ال ��دي ��وان أن ال�ت�ق��ري��ر ي�ع�ك��س ان �خ �ف��اض نسبة
االن �ج��از ال �ص��رف��ي ال �ب��ال��غ جملتها  11.53ف��ي المئة
ل� �ك ��ام ��ل م� �ش ��اري ��ع خ� �ط ��ة ال �ت �ن �م �ي��ة وأن ال� �ع ��دي ��د م��ن
المشاريع ت��أخ��ر تنفيذها ل�ع��دة أس�ب��اب مثل تعديل
على البرنامج الزمني أو تأخر بالدراسة والترسية
ومراسالت الشركات لتمديد الكفاالت.
أك��د ال��دي��وان على مالحظته وطلبه بشأنها والعمل
الجاد على تحقيق األه��داف المرجوة من مشروعات
خطة التنمية.

املعرض الزراعي
جانب من معرض الصین الدولي الـ 13للزراعة الذي یقام في مدینة كونمینغ حاضرة مقاطعة یوننان بجنوب غربي الصین.
(شینخوا)

الشركة تبحث فرصًا استثمارية في عمان والبحرين وكوريا والواليات املتحدة

«البتروكيماويات» :دراسة لالستغناء عن الشريك
االستراتيجي في املشاريع داخل الكويت
 3ماليني دينار كلفة إلغاء االستثمار
في مشروعي الهند «أوبال» و«أومبال»
تأجيل إغالق مصانع األسمدة حتى
منتصف ً 2018
بدال من ديسمبر 2017
الشركة مستمرة في استراتيجيتها
الخارجية بوجود شريك ذي خبرة
في توفير اللقيم

هذه المبالغ المتراكمة والمقيدة بسجالتها كديون
مستحقة ل�ل�ح�ك��وم��ة يتطلب ال�م��زي��د م��ن ال�ج�ه��د من
قبل اإلدارات المعنية في الجهات المذكورة لتحصل
المبالغ المذكورة .فيما أشار تقرير ديوان المحاسبة
ً
إل ��ى أن ب �ع��ض ال �ج �ه��ات ال �ح �ك��وم��ة ح�ق�ق��ت ان �ح��راف��ا
ً
ملحوظا في مصروفاتها عن المقدر في الميزانية.
ولفت الى أهمية دراسة أسباب الزيادة والنقص في
ً
اإلي��رادات المحصلة فعال عن المقدر بالميزانية ،مع
أهمية دراس��ة أسباب الزيادة والنقص في اإلي��رادات
ً
المحصلة فعال عن المقدر بالميزانية ،وكذلك أهمية
حصر جميع العوامل المؤثرة ف��ي تقدير الميزانية
في السنوات القادمة .

كتب علي حامد

كشف مصدر مطلع في شركة صناعة الكيماويات البترولية عن
وجود خطة لدى الشركة لدراسة العديد من الفرص االستثمارية
في عمان والبحرين وكوريا والواليات المتحدة.
وأض��اف أن الشركة تعمل على توجيه الشركات المشاركة على
تخفيض تكاليف التشغيل وتعظيم اإليرادات.
وان�خ�ف�ض��ت أرب� ��اح ال �ش��رك��ة خ ��الل ال�س�ن��ة ال�م��ال�ي��ة 2017/2016
ً
بنسبة وص�ل��ت إل��ى  69.8ف��ي ال�م�ئ��ة ،ه�ب��وط��ا م��ن  430.8مليون
دي �ن��ار ف��ي ال�س�ن��ة ال�م��ال�ي��ة المنتهية ف��ي  2016/3/31إل��ى 130
مليون دينار.
وح� ��ول ت �ع��ارض ع�م�ل�ي��ة ش� ��راء ح �ص��ة ش��رك��ة داو ك�ي�م�ي�ك��ال في
الشركة الكويتية للستارين مع استراتيجية الشركة ،وتحفظ
أع �ض��اء م��ن م�ج�ل��س اإلدارة  ،اف ��اد ال �م �ص��در ب ��أن ال �ش��رك��ة تقوم
ب ��دراس ��ة ح �ص��ة ال �ش��ري��ك األج �ن �ب��ي م��ن خ ��الل ف ��رق متخصصة
في ض��وء توجهاتها االستراتيجية والتي ال تتطلب بضرورة
الحاجة إلى شريك استراتيجي في المشاريع داخل الكويت.

وأكد المصدر أن الشركة مستمرة في استراتيجيتها الخارجية
ً
ال�ت��ي تتطلب دائ�م��ا وج��ود ش��ري��ك ذي خ�ب��رة ممتازة ف��ي توفير
مواد اللقيم.
ً
وأفاد بان الشركة مازالت في طور المباحثات للمضي قدما في
مشروع ألبرتا كندا بقيمة تقديرية متوقعة أن تتراوح بين 3.2
إلى  3.5مليارات دوالر.
وح ��ول إل �غ��اء االس�ت�ث�م��ار ف��ي م�ش��روع��ي أوب ��ال وأم �ب��ال وتحمل
ال�ش��رك��ة  3م��الي�ي��ن دي �ن��ار ،ق�ي�م��ة ت�ك��ال�ي��ف اس�ت�ش��اري��ة  ،وت�ق��دي��م
الشركة عرض غير ملزم بقيمة  617مليون دينار ،بنسبة مشاركة
ت�ص��ل ل � �� 43.9ف��ي ال�م�ئ��ة ،ع�ل��ى أن ي�ك��ون ال�ع��ائ��د ع�ل��ى االس�ت�ث�م��ار
بنسبة  14 – 13ف��ي ال�م�ئ��ة ،أش ��ار أن ال�ش��رك��ة ب�ع��د االن�ت�ه��اء من
تحديث الفحص النافي للجهالة ،وف��ي ض��وء التغييرات التي
طرأت منذ إجراء الدراسة األولية ،تبين عدم الجدوى االقتصادية
والفنية للفرص االستثمارية ،وذل��ك بسبب ارت�ف��اع سعر كلفة
الغاز اللقيم.
وفيما يتعلق بإغالق مصنع األسمدة ،اشار إلى أن الشركة قامت
ً
بتأجيل إغالقها إلى يونيو  ،2018بدال من ديسمبر المقبل .2017

«املنافسة» شكل لجنة للرد
على مالحظات الجهات الرقابية
كتب وليد حسن

كشف مصدر مسؤول أن جهاز حماية المنافسة شكل
لجنة ت�ض��م ف��ري��ق ع�م��ل متخصص وذل ��ك ل�ل��رد على
ك��ل المالحظات واالس�ئ�ل��ة ال�ت��ي ت��رد إل��ى ال�ج�ه��از من
الجهات الرقابية س��واء دي��وان المحاسبة أو مراقب
التوظيف ف��ي دي ��وان ال�خ��دم��ة المدنية أو المراقبين
المحاسبين.
وأض � � ��اف ال� �م� �ص ��در ل� � � «ال � �ن � �ه� ��ار» ب � ��أن ه � ��ذه ال �ل �ج �ن��ة
ال �م �خ �ت �ص��ة س �ت �ق��وم ب ��ال ��رد ع �ل��ى ك ��ل االس �ت �ف �س��ارات
ال�م��ال�ي��ة واالداري � ��ة وال�ف�ن�ي��ة ال�ت��ي س�ت��رد إل��ى الجهاز
مستقبال أو التي وردت إليه قبل ذلك.
تشكيل اللجنة ج��اء كما أوض��ح ال�م�ص��در ل�ل��رد على
م��الح�ظ��ات دي ��وان المحاسبة ل�ل�ع��ام ال�م��ال��ي السابق
 2017/2016وال� ��ذي أورد م��آخ��ذ ش��اب��ت ع�ق��د جهاز
حماية المنافسة المبرم مع أح��د الشركات العقارية
حيث أورد ال��دي��وان ب�ي��ان ذل��ك وط�ل��ب ض ��رورة إع��ادة
النظر ف��ي المساحات المستأجرة ب��أن ت�ك��ون حسب
الحاجة الفعلية للجهاز حفاظا على المال العام.
وأش� ��ار ال�م�ص��در ك��ذل��ك إل��ى أن��ه س�ي�ق��وم ب��ال��رد كذلك
ع �ل��ى ال �م��آخ��ذ ال �ت��ي ش��اب��ت االت �ف��اق �ي��ة ال�م�ب��رم��ة بين
البنك ال��دول��ي ووزارة المالية ب�ش��أن تقديم خدمات
واستشارات للجهاز بمبلغ  3.2ماليين دوالر ،حيث
تم تكليف البنك الدولي لتنفيذ بعض الدراسات التي
تعد من االختصاصات االصيلة للجهاز حيث طالب
الديوان بضرورة قيام الجهاز بمباشرة اختصاصاته
األصيلة المحددة بقانون انشائه لتحقيق االستفادة
من االنفاق العام.

