
الشطي مستعرضا جهود االحتاد لفرد الم

خالل حفل استقبال وفد هونغ كونغ نظمه اتحاد المصارف الكويتية

الشطي: اإلصالحات الضريبية والتطور االقتصادي
عوامل مشجعة لربط الكويت بمراكز المال العالمية

الغانم: الزيارة تجسـيد حقيقي لجهود صاحب السمو ورئيس الوزراء في ربط الكويت بالمراكز المالية العالمية

تسـانغ: تالقي الخبرات ودراسة الفرص االستثمارية بين الجانبين خاصة في القطاع المالي أهم أهداف الزيارة

الجاسـم: فرص اسـتثمارية مصرفية جديدة سـتتم دراسـتها بين ممثلي المصارف الكويتية والوفد الزائر

علي املوسى وحديث عن فرص االستثمار املستقبلية ضرار الغامن في لقطة مع بعض أعضاء وفد هونغ كونغ

لقطة جماعية لوفد هونغ كونغ مع اعضاء احتاد املصارف الكويتية

جدول الزيارة
تأتي زيارة تسانغ للكويت تلبية لدعوة رسمية من سمو رئيس 

مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد وتستمر ثالثة ايام.
ويرافق تسانغ وفد اقتصادي رفيع املستوى يضم ممثلني عن 
مكتب هونغ كونغ االقتصادي والتجاري في بروكسل وممثلني 

عن القطاع املالي وقطاع اخلدمات املهنية.
ومن املقرر ان يجتمع تسانغ خالل زيارته مع صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح االحمد ورئيس مجلس االمة باالنابة د.محمد 

البصيري وسمو الشيخ ناصر احملمد.
ويتضمن جدول زيارته ايضا شركة نفط الكويت ولقاء مع 
محافظ بنك الكويت املركزي الشـــيخ سالم عبدالعزيز الصباح 
ولقاء مع العضو املنتدب بالهيئة العامة لالستثمار بدر السعد 

ورئيس غرفة جتارة وصناعة الكويت علي الغامن.

عمر راشد
أكد رئيس احتـــاد املصارف 
ان  الكويتية عبداملجيد الشطي 
التي اتخذتها  اخلطوات اجلادة 
الكويت مؤخرا في سعيها لتطوير 
وحتديث االداء االقتصادي مبا 
يساعد على ربطها باملراكز املالية 
والتجارية العاملية جعلها محط 
أنظـــار العديد مـــن احلكومات 
والشركات االستثمارية العاملية 
واإلقليمية القامة استثماراتهم 

على ارض الكويت.
وقال الشـــطي خـــالل حفل 
االســـتقبال الـــذي نظمه احتاد 
املصارف الكويتية امس لرئيس 
السلطة التنفيذية بهونغ كونغ 
والوفد املرافق له ان الدليل على 
جناح تلك اخلطوات هو زيارة وفد 
هونغ كونغ الى الكويت لدراسة 
الفرص التجارية واالستثمارية 
التي ميكن تنفيذها مستقبال بني 
اجلانبني، موضحـــا ان الزيارة 
النظر  فرصة لتبادل وجهـــات 

بني اجلانبني.

تالقي الخبرات

ومن جانبه قال رئيس السلطة 
التنفيذية في هونغ كونغ دونالد 
تســـانغ ان الزيـــارة تهدف الى 
تالقي اخلبرات ودراسة الفرص 
الكامنة فـــي االقتصاد الكويتي 
ومعرفة فرص التعاون التي ميكن 
اقامتهـــا بني اجلانبني في جميع 
القطاعات خاصة ان الوفد يضم 
بعض رجـــال االعمال وممثلني 
عن كبرى الشركات التي تطمح 
الى التعاون وتشجيع االستثمار 

املتبادل بني اجلانبني.

مركز مالي

ومـــن جانبه قال قنصل عام 
الكويت لدى هونـــغ كونغ بدر 
التنيب ان الزيارة تأتي في اطار 

السعي لتحويل الكويت الى مركز 
مالي وجتاري اقليمي، مشيرا الى 
ان هناك جهـــودا يتم بذلها من 
اجل توثيق التعاون بني اجلانبني 
خاصـــة في القطـــاع املصرفي، 
متوقعا توقيـــع مذكرات تفاهم 

بني اجلانبني خالل الزيارة.
ال وجـــود خلالفـــات مـــع 

«املركزي»
الزيـــارة واهميتها  وحـــول 
والغرض منها، اشـــار امني عام 
احتاد املصارف الكويتية يوسف 
اجلاسم الى ان الزيارة هي فرصة 
اللتقاء االفكار والرؤى املصرفية 
بني اجلانبـــني الكويتي والوفد 
الزائر، مشـــيرا الـــى ان القطاع 
املصرفي في هونـــغ كونغ من 
القطاعات الواعدة في دول جنوب 

وشرق آسيا.
وقال: من الطبيعي ان تعرض 
فرص استثمارية من جانب الوفد 
على ممثلي املصارف الكويتية، 
خاصة ان هونغ كونغ بوصفها 
احد املراكز املالية والتجارية وقيام 
الكويت بزيارات ديبلوماســـية 

وسياسية اليها تهدف الى ربط 
هونغ كونغ كمركز مالي جتاري 

وعاملي مع الكويت.
ونفى بشـــدة ما تردد حول 
وجود خالفات بني البنك املركزي 
والبنوك احمللية بشـــأن اعتماد 
املركزي  ميزانياتهـــا، والبنـــك 
الكويتي هـــو بنك البنوك وهو 
الرقيب عليها ويحدد سياساتها 
الرقابية وفي  النقدية وادواتها 
كل عام تقدم ميزانية البنوك الى 
املركزي ويناقشـــها مع البنوك 
وقصة وجود خالف غير موجودة 

باملرة.

قضية المخصصات

وردا على ما اثير عن قضية 
املخصصات مؤخرا، قال اجلاسم 
ان هنـــاك معايير يطبقها البنك 
املركزي سنويا مع جميع البنوك 
الكويتية قبل مترير ميزانياتها، 
والبنوك تضع ميزانياتها وفقا 
للقواعد العاملية احملاسبية وطبقا 
ملتطلبات بـــازل - ٢ واملركزي 
لم يضف اي شيء على ميزانية 

البنوك، وهي اشـــاعات يهدف 
مروجوهـــا الى االســـتفادة من 
حالة الهلع التي قد حتدث، وسوق 
االوراق املالية جتاوز هذه املسألة 
عندما صـــدرت اولى ميزانيات 
البنوك ومنها بنك بوبيان وبنك 
الكويـــت الوطني وأنا متأكد ان 
هذا االسبوع سيشهد مزيدا من 
اصدار ميزانيات البنوك وستكون 
ردا مباشرا على كل من روج هذه 

االشاعة.

سعر الخصم

وردا على سؤال «األنباء» حول 
اثر تخفيض سعر اخلصم على 
زيـــادة معـــدالت التضخم، قال 
اجلاسم ان سعر اخلصم ال يحدده 
البنك املركزي مبفرده وامنا هي 
منظومة مصرفية عاملية ترتبط 
بالبنـــوك املركزية العاملية بناء 
على معايير فنية ومهنية وهي 
ال تخضع ألي مضاربات، وقال 
ان البنك املركزي يعتمد على كل 
البيانات واحلالـــة االقتصادية 
ويتخذ قراره من منطلق حصيف 

وهو اجلهة املسؤولة قانونا عن 
حتديد سعر الفائدة.

تجسيد حقيقي

ومن جانبه، قال رئيس احتاد 
الشركات االستثمارية ورئيس 
مجلس إدارة شركة املركز املالي 
ضرار الغامن ان زيارة وفد هونغ 
الكويت تعكس مدى  الى  كونغ 
التقـــدم الذي احرزتـــه الكويت 
في مسيرة تطورها االقتصادي 
واالجتماعي من خالل حتســـني 
وتطوير تشـــريعاتها وآخرها 
الذي يســـاعد  قانون الضريبة 
على جذب االستثمارات االجنبية 
املباشرة، آمال ان تسير السلطتني 
التشريعية والتنفيذية على نفس 
الكويت  التعـــاون لتهيئة  نهج 
الســـتقبال تلك االســـتثمارات 
وحتقيـــق الرغبة فـــي حتويل 

الكويت ملركز مالي وجتاري.
وردا على سؤال حول وجود 
فرص استثمارية مت عرضها من 
جانب هونغ كونغ على االحتاد، 
قال ان االحتاد بال شك في حال 
وجود فرص عرضت عليه سيقوم 

بعرضها على اعضاء االحتاد.
وقال ردا على سؤال «األنباء» 
حول وجود فرص استثمارية مت 
عرضها على وفـــد هونغ كونغ 
من اجلانب الكويتي ان الوفد في 
زيارته احلالية سيقوم باالضطالع 
التي تسير  التشريعية  والنظم 
األداء االقتصـــادي وتضمـــن 
حماية ملكيته فيها، واوضح ان 
الزيارة احلالية جاءت تتويجا 
للزيارات واجلهود احلثيثة التي 
يقوم بها صاحب السمو األمير 
وســـمو رئيس مجلس الوزراء 
الى العديد من الدول للعمل على 
توثيق الروابط االقتصادية بينها 
وبني تلك الدول والزيارة احلالية 
انعـــكاس واقعي وحقيقي لقوة 
الكويتي وقدرته  أداء االقتصاد 
على جذب االستثمارات االجنبية 

املباشرة للعمل فيه.

التنفيذي  املديــــر  اوضح 
التجاري  التطويــــر  ملجلس 
ِفــــِرْد الم في  بهونــــغ كونغ 
تصريح خاص لـ «األنباء» ان 
٢٤ عضوا يضمهم وفد املجلس 
فــــي القطاعــــات االقتصادية 
املختلفة وعلى رأسهم القطاع 
املالي سيناقش فرص التعاون 
بني اجلانبني وتعزيز العالقات 
في اجلانب املصرفي الذي يشهد 
تطورات حقيقية وملموسة في 

كال البلدين.
وقال ان الوفد سيطلع نظيره 
الكويتي على الفرص واملزايا 
املمنوحة التي توفرها هونغ 
كونغ للمستثمرين الكويتيني 
وكذلك نسعى للتعرف على 
الفرص االســــتثمارية داخل 

الكويت.
واشــــار الى ان االمكانات 
املستقبلية للتعاون واسعة بني 

الم لـ «األنباء»: ٢٤ عضوًا يضمهم وفد هونغ كونغ
لدراسة وتبادل الفرص االستثمارية مع الجانب الكويتي

االستثمارات الكويتية وتعزيز 
تواجدها في الصني من خالل 

بوابة هونغ كونغ.
بــــان  واختتــــم حديثــــه 

االمكانات االقتصادية الكويتية 
هي فرصة حقيقية نســــعى 
الكويت  جلذبها للعمل داخل 

مستقبال.

الم متحدثا للزميل عمر راشد

ضرار الغانم: قانون «الهيئة» خالل الربع األول
وأزمة الـ «٦١» لم تؤثر على التطورات االقتصادية

قال إن قانون «االتحاد» األشمل ويراعي واقع السوق واالقتصاد

قال رئيس احتاد الشــــركات االستثمارية 
ورئيس مجلس ادارة املركز املالي ضرار الغامن 
ان أزمة مجموعة الـ «٦١» ال تؤثر على ســــير 
الكويت  التي تشهدها  التطورات االقتصادية 
حاليــــا وان غرفة التجــــارة والصناعة قدمت 
مقترحاتها الى جلنة السوق ومجموعة الـ «٦١» 
وهي اآلن حتت الدراسة، وآمل التوصيل حللول 
توافقية بني اجلانبني، مؤكدا ان الية احلل تكمن 

في صدور قانون هيئة سوق املال.
ونفى الغامن ما تــــردد عن رفض املجلس 
للقوانني املقدمة وقبوله ملشروع احلكومة املقدم 
إليه، موضحا ان االحتاد يأمل صدور القانون 
خــــالل الربع األول من العام احلالي، مشــــيرا 
الى ان هناك مشــــاورات مستمرة بني االحتاد 

واملجلس آخرها األسبوع املاضي.
وقال ان اجلمعية املقبلة لالحتاد ستناقش 
وعن كثب تطور مراحل املشروع املقدم ملجلس 
األمة ودور االحتاد في صدور قانون هيئة سوق 
املال منذ تقدميه ملشروعه املقترح الى مجلس 
األمة وحتى اليوم، ودوره في حماية مصالح 
الشركات االستثمارية املنضوية حتت عضويته، 
نافيا ان تكون هناك نية لطرح مشروع جديد 

خالل اجلمعية العمومية.
واوضح ان اللجنة املالية حاليا تعكف على 
دراســــة كل ما قدم اليها من مشاريع، معتقدا 
ان قانون االحتاد هو األشــــمل ويغطي وضع 

السوق والتطور االقتصادي.

واشار الى ان هناك نية لدى املجلس الخراج 
املشروع الى النور آخر الشهر املقبل، قائال ان 
تأخر إصدار املشروع بسبب وجود أچندة عمل 
أمام املجلس إلصدار قوانني أخرى ذات أولوية 

وليس هذا هو القانون الوحيد الذي أمامهم.
وردا على ســــؤال «األنباء» حول تفسيره 
لتأخر صدور قانون الهيئة، قال انه ال تأجيل 
للقانــــون وآمل صدوره خالل الربع األول من 

العام احلالي.

ضرار الغامن

(فريال حماد)عبداملجيد الشطي ملقيا كلمته في حضور ضرار الغامن ويوسف العبيد ومحمد العمر في بداية االحتفال

االثنين
٢٨ يناير ٢٠٠٨   اقتصاد


