
االثنين
٧ يناير ٢٠٠٨   اقتصاد

اتحاد المصارف الكويتية يحتفل بمرور ٢٥ عامًا على تأسيسه تحت رعاية صاحب السمو 
اعتبروا أنها تزيد من حجم االستثمارات في القطاع المالي مستقبًال

مصرفيون: خفض الضريبة لـ ١٥٪ يعزز مسيرة التنمية

ندوة: القطاع المصرفي بحاجة لتطوير التشريعات
واشار الى انه لكي تتمكن البنوك الكويتية 
من توسيع دورها في عملية التمويل التنموي 
في االقتصاد احمللي وتفعيل نشاطاتها اقليميا 
ورمبــــا عامليا عن طريق زيادة قدرتها على 
االقتراض واالقراض فإنها بحاجة الى زيادة 
قاعدتها الرأسمالية بصورة تدريجية. فعلى 
سبيل املثال، كان اجمالي حقوق املساهمني 
العموميــــة للبنوك  امليزانيات  واجمالــــي 
الكويتية في نهاية سبتمبر ٢٠٠٧ ال تتعدى 
١١٫٥٪ و٥٫١٪ على التوالي من نفس البنود 
ملصرف سيتي بنك وهو احد البنوك االجنبية 
العاملة في الكويت. كما انه خالل الفترة من 
٢٠٠٢-٢٠٠٦ كان معدل النمو للقطاع املصرفي 
الكويتي نحو ١٣٪ سنويا وهو ال يزيد عن 
نصف متوسط معدل النمو السنوي لبنوك 
التعــــاون اخلليجي االخرى،  دول مجلس 
وحينما نتحدث عن دور القطاع املصرفي 
في التنميــــة ال ميكننا ان نتجاهل احلديث 
املستمر عن حتويل الكويت الى مركز مالي 

وجتاري اقليمي.
وقد قــــام مجلس الــــوزراء في الكويت 
مؤخرا بتشكيل جلنة من املختصني لوضع 
استراتيجية لتحويل الكويت الى مركز مالي 
وجتاري اقليمــــي رائد، ووضع خطة عمل 
وخارطة طريــــق لتحقيق هذا الهدف. وقد 
قامت اللجنة بتكليف املستشــــارين شركة 

مكينزي للمساعدة في هذا املشروع.
وترتكز هذه االستراتيجية على تطوير 
الكويت كمركز مالي اقليمي متخصص في 

ادارة الثروات واسواق املال.
وستعتمد هذه االستراتيجية باألساس 
على تواجد قطاع مالي محلي متطور يخدم 
االحتياجات املالية للشركات واالفراد ويقدم 
خدمــــات ومنتجات مصرفيــــة ومالية ذات 
مستوى عاملي ميكن ان تسوق على مستوى 
املنطقــــة وخارجها. وكما هو معروف، فإن 
الكويت تعتبر من أوليات الدول التي تراكمت 
لديها فوائض مالية وقامت باستثمارها في 
االسواق العاملية على مدى اخلمسني سنة 
املاضية. ولكي تتمكن الكويت من توظيف 
التنافســــية  الرائدة واملتميزة  هذه املكانة 
للمساعدة في تطوير الكويت كمركز مالي 
مرموق، البد من القيام مببادرات عدة وتوفير 
شروط اساسية لتحقيق هذا الهدف اهمها 

ما يلي:
زيــــادة درجة التعميق املالي عن طريق 
زيادة عدد املؤسســــات املالية بشكل عام، 
سواء كانت مصرفية او استثمارية، محلية 
او اجنبية، تقليدية او اسالمية. تطوير سوق 
الكويت لألوراق املالية وذلك بإدخال نظام 
تداول حيث يفي باملعايير الدولية، وتطوير 
نظام املقاصة والتسويات وادارة املخاطر، 
وتقدمي ادوات ومنتجات استثمارية جديدة 
لتشمل البيع على املكشوف مع االسراع في 
انشاء هيئة سوق املال حيث ان الكويت هي 
الدولة الوحيــــدة بني دول مجلس التعاون 
اخلليجي التي ال يوجد فيها هيئة ســــوق 

مال مستقلة.

ولعل اوضح دليل على تنامي واتساع 
دور القطاع املصرفــــي الكويتي في عملية 
التنمية الشــــاملة هو زيادة مساهمته في 
الناجت احمللي االجمالــــي، ففي الوقت الذي 
ارتفع فيه الناجت احمللي االجمالي باألسعار 
اجلارية مــــن ٩٫٤ مليــــارات دينار في عام 
١٩٩٧ الــــى ٢٩٫٦ مليار دينار في عام ٢٠٠٦، 
اي مبتوسط معدل سنوي ٢١٫٤٪، ارتفعت 
مساهمة القطاع املالي من ٢٨٨ مليون دينار 
في عام ١٩٩٧ الى ٣٫٩ مليارات دينار في عام 
٢٠٠٦، اي مبتوسط معدل سنوي ١٢٢٫٤٪، 
وتشكل هذه املساهمة ٣٪ من الناجت احمللي 
االجمالي في عام ١٩٩٧ و١٦٪ في عام ٢٠٠٦، 
بينما تشكل ٥٫٦٪ من الناجت احمللي للقطاعات 
غير النفطية في عــــام ١٩٩٧ و٢٩٪ في عام 
٢٠٠٦، وهذه الزيادة امللحوظة في املساهمة 
خالل العقد املاضي تعكس الدور الفاعل لهذا 

القطاع في االقتصاد احمللي.
كما يتضح تنامي حجم القطاع املصرفي 
الكويتي من خالل الزيادة امللحوظة في اجمالي 
امليزانيات املجمعة للمصارف الكويتية والتي 
ارتفعت من ١١٫٥ مليار دينار في عام ١٩٩٧ 
الى ٢٧ مليار دينار بنهاية ٢٠٠٦، مبتوسط 

معدل سنوي ١٣٫٥٪.
ويبــــرز هنا دور القطــــاع املصرفي في 
الوساطة املالية متمثال في تعبئة املدخرات 
الوطنية حيث ارتفعت ودائع القطاع اخلاص 
من ٧ مليارات دينار في عام ١٩٩٧ الى ١٥٫٢ 
مليار دينار بنهاية عام ٢٠٠٦، اي مبتوسط 
معدل سنوي ١٨٫٦٪، بينما ارتفعت قروض 
البنوك للقطاع اخلاص مــــن ٣٫٢ مليارات 
دينار الى ١٥ مليار دينار اي مبتوسط معدل 

سنوي ٣٧٪ للفترة نفسها.
وقال ان القطــــاع املصرفي كان له دور 
مشهود في توفير فرص العمل للكويتيني 
وغيرهم خالل العقد املاضي، اذ ارتفع عدد 
العاملــــني في القطــــاع املصرفي من ٤٫٢٤٤ 
موظفا في عام ١٩٩٧ الى ٩٫٠٦٣ موظفا بنهاية 
عــــام ٢٠٠٦، اي بزيــــادة ١١٣٪، بينما ارتفع 
عدد الكويتيني من ١٫٣٦٦ موظفا الى ٤٫٦٧٤ 
موظفا للفترة ذاتها اي بزيادة ٢٤٢٪، وزادت 
نسبة العمالة الكويتية من اجمالي العمالة 
فــــي القطاع من ٣٢٪ في عام ١٩٩٧ الى ٥٢٪ 

بنهاية عام ٢٠٠٦.

وتشــــارك فيه مؤسســــات املجتمع املدني 
واملواطنون بتجسيد حي لروح املسؤولية 
الوطنيــــة االيجابية التــــي كان يزخر بها 
ابنــــاء جيل ما قبل النفــــط. وقال ان احلل 
يتمثل فــــي: توفير احلرية االقتصادية من 
خالل اصدار تشريعات ومراجعة لبعضها 
لتستجيب لعملية االصالح، وعلى رأس هذه 
التشريعات قانون التخصيص. واعادة هيكلة 
االدارة احلكومية التي تعتبر حجر الزاوية 
في سياسة االصالح والتنمية وجناح هذا 
املشروع. مع تفعيل دور املخطط الهيكلي من 
خالل زيادة رقعة التوسع احلضري مما ميكن 
من توفير االراضي الالزمة لالســــتخدامات 
االقتصاديــــة املختلفة من مخازن وصناعة 

وغيرها.
واتخاذ التدابير والسبل الكفيلة لضمان 
ابعاد التجاذبات السياسية وتخفيف االحتقان 
السياسي الذي نعيشه بشكل يومي وحتديد 

املناورة السياسية بحدودها املقبولة.
ومن جانبــــه قال الرئيس التنفيذي في 
مكتب واي ايه ايه لالستشــــارات د.يوسف 
العوضي: ان القطاع املصرفي يعتبر قاعدة 
اساســــية لبناء اقتصاد متــــني، ويعزز من 
دعائم الدولة ويســــاعد على تطوير النمو 
االقتصادي واالجتماعي والتنمية الشاملة 
املستدامة، إذا ما كانت االسس في بناء هذا 
القطاع قوية وسليمة وتعتمد على الكفاءات 

املهنية العالية.
وفي الكويت يقوم القطاع املصرفي منذ 
بداية انشــــائه في منتصف القرن املاضي 
بدور الوســــاطة املالية واملتمثل في تعبئة 
املدخرات الوطنية وتوجيهها لتمويل مختلف 

النشاطات االقتصادية.
وقال ان الكويت شــــهدت خالل العقود 
الثالثة املاضية عدة ازمات واحداث قياسية 
كان لها االثر الكبير على اداء القطاع املصرفي 
واالقتصاد الكلي والتنمية الشاملة بشكل 
عام، فمن ازمة سوق االوراق املالية االولى 
عام ١٩٧٧، الى ازمة ســــوق املناخ الطاحنة 
عام ١٩٨٢، التي ادت الــــى اصدار وتطبيق 
برنامج تسوية املديونيات الصعبة عام ١٩٨٦، 
وانتهاء باالحتالل العراقي الغاشم عام ١٩٩٠، 
الذي كان من نتائجه اصدار قانون تسوية 

املديونيات الصعبة عام ١٩٩٣.

عقدت ندوة «دور القطاع املصرفي في 
التنمية الشاملة» التي تناول متحدثوها دور 
القطاع في التنمية واستشــــراف مستقبل 
االقتصاد الكويتي وفقا للتطورات النقدية 
واالقتصادية التي مير بها االقتصاد الكويتي 

خالل املرحلتني املاضية واحلالية.
واشــــاد املتحدثــــون بالــــدور التنموي 
للقطاع املصرفي في خدمة القضايا احمللية 
واخلارجية ومناقشــــة املعوقات التي تقف 
امام تطوير اداء القطاع وسبل التغلب عليها 

في املجاالت املختلفة.
وفيما يلي التفاصيل:

في بداية الندوة اشار نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
االسبق ناصر الروضان الى ان الكويتيني 
في املاضي كانوا يتملكون عناصر االنتاج 
في مجتمعهم ويديرون االنشطة االقتصادية 
والتجارية، فكانوا جتارا وصناعا ومزارعني 
ورعاة ملكا او ادارة حتى وقت قريب، حيث 
كانت مساهمة القطاع اخلاص وحتى بداية 
الستينيات ٧٠٪ من اجمالي الناجت احمللي 
في ذلك الوقت، الى ان تفجرت الثروة بإنتاج 
النفط وتصديــــره، وقامت الدولة احلديثة 
بإمكاناتها الكبيرة وقدمت لشعبها خدمات 
راقية هي محل فخر واعتزاز لنا، كان بعضها 
نوعا من الترف والبعــــض اآلخر توزيعا 

للثروة على مواطنيها.
وقال ان الدولة اصبحت متلك بل وتدير 
مجمل االنشطة االقتصادية، بل ان نشوء بعض 
االزمات االقتصادية في عامي ١٩٧٦ و١٩٨٢ 
وطرق احللول التي اتبعت ادت الى حتول 
الكثير من االصول واالنشطة االقتصادية 
وتركزها بيد الدولة حتى اصبحت تهيمن 
على مجمل النشاط االقتصادي، وحاضنة 
ملا يقارب ٩٨٪ من حجم العمالة الوطنية، 
واصبح االنفاق احلكومي هو احملرك الرئيسي 
لنشاط القطاع اخلاص، مما ادى الى ضموره 
وتراجع دوره، اذ ادى الى ان تفقد الكويت 
دورها التجاري واالقتصادي رغم ان القطاع 
اخلاص كان يلعب دورا كبيرا في هذا النشاط 

قبل اكتشاف النفط وبعده.
وقال ان املشكالت واالختالالت الهيكلية 
في االقتصاد ازدادت عمقا واتساعا واصبح 
الوضع االقتصادي في الكويت وضعا في 
غاية احلرج، بل ال نبالغ ان قلنا اننا نعيش 
مأزقــــا اقتصاديا حادا، وااليرادات النفطية 

مازالت متثل ٩٥٪ من االيرادات العامة.
وقال ان مســــتقبل االقتصاد الكويتي ال 
ميكن بحثه مبعزل عن املشــــهد السياسي 
العام الذي تعيشه البالد، وال ميكن اغفال 
انعكاســــات البعد السياســــي واسقاطاته 

الواضحة عليه.
وقال انه ينبغي التأكيد على ان اصالح 
اخللل مسؤولية جماعية تتحمل احلكومة، 
وباعتبارها ســــلطة التنفيذ، اجلزء االكبر 
من املسؤولية ويتحمل اجلزء اآلخر مجلس 
االمة واملؤسسات واالفراد باعتباره مشروعا 
وطنيا شامال تتبناه احلكومة ومجلس االمة 

جانب من الندوة ويبدو الدخيل متوسطا العوضي والروضان

الوزير متوسطا املكرمني من احتاد املصارف

احلدود القصوى للتحرك املسموح 
به مبوجب ضوابط ربط الدينار 
بالدوالر. وحول مستقبل االقتصاد 
الكويتي وما يواجهه من حتديات 
اشار الصباح الى انه ينطلق من 
تطلعاتنــــا وطموحاتنا في اطار 
التوجهات القائمــــة نحو تطوير 
الكويت كمركز مالــــي وجتاري، 
الالزمة  اتخــــاذ االجــــراءات  ومت 
لتنفيذ هذا التوجه الســــلمي بناء 
على قــــرار مجلس الوزراء املوقر 
بتاريخ ٢٠٠٥/٧/٣ باملوافقة على 
الكويــــت لتصبح مركزا  تطوير 
ماليا وجتاريا، وتشــــكيل فريق 
عمل يتولى دراســــة هذا املشروع 

من جميع جوانبه.
ومن جانبه، قال رئيس احتاد 
املصــــارف الكويتيــــة عبداملجيد 
الشطي ان احتاد املصارف الكويتية 
حقق خالل الفترة السابقة العديد 
من االجنازات على صعيد التعاون 
والتنسيق املشترك بني املصارف 
األعضاء في االحتاد من جهة وبني 
االحتاد وجميع اجلهات اخلارجية 

األخرى من جهة اخرى.
الكويتية  ان املصــــارف  وقال 
كونها العبا رئيسيا في دفع عجلة 
التنمية االقتصادية، تضطلع بدور 
التســــهيالت  مهم وتقوم بتقدمي 
االئتمانية للعديد من املشــــاريع 
التنمويــــة الكبيرة، مشــــيرا الى 
ان املصارف الكويتية تســــتحوذ 
على أكثر من ٥٠٪ من العمالة في 
اطار توطــــني الوظائف. وأوضح 
ان احتاد املصارف الكويتية يرى 
ان واجبات ومسؤوليات املصارف 
الكويتية االجتماعية ال تقتصر فقط 
على منح الدعم املادي لألنشــــطة 

االجتماعية.
وقال ان هنــــاك عدة معطيات 
وعوامل برزت خالل العام املنصرم 
رمبا تؤثر في مستقبل االقتصاد 
احمللي وترســــم صورة االقتصاد 
العاملي خالل الفترة املقبلة أهمها: 
ارتفاع اســــعار النفط والفوائض 

املالية املترتبة على ذلك.
وقال وزير اخلزانة االميركي 
االســــبق جون سنو ان االقتصاد 
االميركي مير اآلن مبرحلة تباطؤ 
اقتصادي ممثلة في تراجع معدالت 
النمو االقتصادي واالستهالك وازمة 
الرهن العقــــاري في مقابل زيادة 

الصادرات الى دول العالم.
وقال سنو ان التجارب املاضية 
في االقتصاد االميركي اظهرت ان 
السبل  خفض الضريبة كان احد 
وراء زيادة االستثمارات االجنبية 

املباشــــرة وانتشال االقتصاد من 
مرحلــــة الركود التــــي مر بها في 
عام ٢٠٠٠ و٢٠٠١، وقال ان خفض 
الضريبة مبقدار ١٥٪ مكن االقتصاد 
االميركي من اخلــــروج من دائرة 

الركود االقتصادي وحتقيق معدالت 
توظف عالية وذلك بسبب تدفق 
االســــتثمارات االجنبية املباشرة 

بصورة كبيرة.
وقال ان استخدام سعر الفائدة 

وتقييم االصول بصورة واقعية 
واالبتعاد عن االصول عالية املخاطر 
هي احدى اهم وسائل عالج ازمة 
الرهن العقاري احلالية التي يئن 

منها االقتصاد االميركي.
الى ان منطقة اخلليج  واشار 
من املناطــــق التي حرصت الدول 
الصناعية السبع على وجود ممثل 
لها في اجتماعاتها نظرا ملا متثله 
من اهمية كبرى في االستثمارات 
االجنبيــــة املباشــــرة وكذلك في 
احداث توازن في التجارة العاملية 
اداء  واالقليميــــة. واوضــــح ان 
االقتصاد الكويتي يعمل بشــــكل 
جيد وفعال وميكن ان يؤدي بشكل 
افضل خالل املرحلة املقبلة. واشاد 
ســــنو بتخفيض الضرائب على 
االســــتثمارات االجنبية املباشرة 
والتــــي ســــتؤدي الــــى مزيد من 
االستثمارات خالل الفترة املقبلة، 
الكويتي  وســــيجعل االقتصــــاد 
مرتبطا بحركــــة تطور االقتصاد 
العاملي واالقليمي. واوضح ان غياب 
املوازنات  الشفافية في حســــاب 
املاليــــة للشــــركات والبنوك ادى 
الى زيادة ازمة االئتمان العقاري 
التي خسر فيها االقتصاد االميركي 
حوالي ٥٠ مليــــار دوالر تقريبا، 
باالضافة الى ان االقتصاد الياباني 
فقد الكثير من امكانياته التنموية 
ودخل في مرحلة ركود اقتصادي 
مستمر. وقال ان تخفيض الضرائب 
والرقابة النقدية ومعاجلة الزيادات 
في االنفاق الفيدرالي وترشــــيده 
سوف متد وتقود االداء بكفاءة في 
سوق العقارات االميركي وتؤدي 
الــــى حتســــني االداء االئتمانــــي 
الرهون  بصورة تتناسب وحجم 

العقارية.
وعــــن رؤيتــــه املســــتقبلية 
للدوالر االميركــــي في ٢٠٠٨، في 
ظــــل انخفاضاته املســــتمرة، قال 
ان العمــــالت تؤدي دورا مهما في 
احداث التوازن االقتصادي، فالدوالر 
يتراجع في اميــــركا مقابل زيادة 
اليورو في اوروبــــا، واليوان في 
الصني باالضافة الى هذا التوازن 
العاملي، فــــإن االقتصاد ميثل في 
واقع االمر قدرة مميزة على زيادة 
صادراته، فالرهن العقاري خفض 
النمو بنسبة ١٪ والبالغ ٢٫٥٪ وقد 
عوضتها الصادرات بنمو بلغ ١٪ 

تقريبا.

أثنى على دور البنك المركزي في تطوير المهنة

العمر: المصارف قاطرة مشروع تحويل الكويت 
إلى مركز عالمي رائد في المنطقة والعالم

العمر يصافح جون سنو وبينهما الوزير الشمالي

اشار مدير عام بيت التمويل الكويتي «بيتك» 
محمد العمر الى األهمية التي حتتلها الصناعة 
املصرفية في تطور الــــدول من خالل تعبئة 
املوارد واملدخرات خلدمة قضايا التنمية، معربا 
عن أمله في أن تكون البنوك قاطرة مشــــروع 
حتويل الكويت إلى مركز عاملي رائد في املنطقة 
والعالم، خاصة بعد انضمام ٣ بنوك إسالمية 
إلى احتاد املصارف الكويتية، مما سيوفر أرضية 
لتسويق جتربة الكويت الرائدة والسباقة في 
مجال العمل املالي االسالمى، والذي جعلته احد 
اخليارات األساسية في االقتصاد العاملي وأصبح 
االقتصاد االسالمي مكونا الميكن جتاهله في 
األسواق العاملية بحجم منتجاته أو مبستوى 
اإلقبال عليه من مختلف الشرائح سواء أفراد 

أو شركات أو حكومات عبر العالم.
وأوضــــح العمر في تصريح صحافي على 
هامش احلفــــل الذي نظمه احتــــاد املصارف 
الكويتيــــة مبرور ٢٥ عاما على تأسيســــه إن 
االحتاد جنح خالل السنوات املاضية في تأسيس 
عالقات متينــــة قائمة على التعاون والتفاهم 
بني مختلف مؤسسات الكويت الرقابية منها 
واملالية وعدد آخر من اجلهات املعنية برصد 
ومتابعة أنشــــطة البنوك وفي مقدمتها بنك 
الكويت املركــــزي الذي يعتبــــر راعي العمل 
املصرفي واحد حراس املهنة واملدافعني عنها، 
وهذا محل فخر وتقدير لكل مصرفي، وينتظر 
االحتاد مزيدا مــــن التطور في األداء والتنوع 
في املهام خالل الفترة املقبلة على ضوء عدة 
متغيرات دخلت على العمل املصرفي الكويتي 
من أبرزها انضمام البنوك اإلسالمية ودخول 
بنوك أجنبية منافسة باإلضافة إلى الدور الذي 

تتطلــــع إليه احلكومة مــــن البنوك في مجال 
متويل املشروعات الكبرى واملساهمة بدور في 
مشاريع التنمية والتطور احلضاري باإلضافة 
إلــــى تصديها لقضايا دعــــم العمالة الوطنية 
وتنظيم ســــوق التمويل وغيرها عالوة على 
توسيع دورها االجتماعي، مشيرا إلى ان بيتك 
قدم مساهمات اجتماعية خالل السنوات القليلة 
املاضية يفتخر بحجمها التي جتاوزت  ١٣ مليون 
دينار، باإلضافة إلى تنوعها لتشمل مختلف 
جوانب احلياة من صحة وتعليم ومساعدات 
إنسانية ودعم األنشــــطة اخليرية والهيئات 
الرسمية والشعبية،  واملؤسسات واألنشطة 
بجانب تنفيذ بعض املساهمات االجتماعية على 
شكل مشاريع مستقلة مثل إنشاء مركز بيتك 
لعالج اإلدمان بتكلفة تزيد على ٤ ماليني دينار 
وإنشاء جناح في السجن املركزي لعالج املدمنني 
احملكومني باإلضافة إلى التكفل ببرنامج إنشاء 
١٥ مركز إسعاف بتكلفة قدرها ١٫٥ مليون دينار 
عالوة على مشاريع أخرى في مجال التعليم 
بالتعاون مــــع وزارة التربية خلدمة املدارس 
احلكومية وتوفير احتياجاتها من املستلزمات 
واألدوات األساسية للعملية التعليمية باعتبار 
أن الصحة والتعليــــم من ركائز قيام مجتمع 

متطور وحضاري ومتكافل.
اجلديــــر بالذكر ان وزيــــر املالية مصطفى 
الشمالي ووزير اخلزانة االميركي السابق جون 
سنو وعددا كبيرا من رجاالت املال واالقتصاد 
زاروا جناح بيتك في املعرض الذي يقام على 
هامش احتفال احتاد املصارف وأشادوا بدوره 
الرائد واحملوري في مجال العمل املالي االسالمي 

على مستوى العالم.

تتمة المنشور ص٤٦

الشمالي: الحكومة تدرس قرارات لخفض معدالت التضخم
اكد وزير املالية مصطفى الشمالي ان احلكومة 
تعمل جاهدة على خفض معدالت التضخم وذلك 
من خالل العديد من االجراءات التنفيذية والتي 

ستقوم بها خالل العام احلالي.
واضاف ان احلكومة تعمل من خالل العديد 
من االجراءات التي تؤدي في النهاية الى خفض 

معدالت التضخم عما هي عليه اآلن.
وقال ان هناك تعاونا من كل اجلهات املعنية 
لتنفيذ رغبة الدولة في العمل على ضرورة خفض 

معدالت التضخم.
وفي سؤال عن السوق اخلليجية املشتركة وما 
آخر قراراتها قال انها تشهد أول اجتماعاتها وان 
ما سيصدر من قرارات وتوافق عليه قمة مجلس 

التعاون سيصبح ملزما بالتنفيذ الفوري.
واضاف انه لو تصادف تعارض بني قرارات 
السوق املشـــتركة وبعض القرارات التنظيمية 
الداخلية للكويت فســـيتم تعديل هذه القوانني 

واملواد بعد عرضها على مجلس االمة.

الشطي: ٢٠٠٨ يشهد طفرة اقتصادية مدعومة بخفض الضريبة
اكد رئيس احتاد املصارف الكويتية عبداحلميد 
الشطي ان تغيير مسمى االحتاد الى احتاد مصارف 
الكويت هو لدخول كل املصارف االجنبية العاملة 

في الكويت.
وتوقع ان يشهد العام احلالي طفرة اقتصادية 
تتجه لبعض القـــرارات التي اتخذتها احلكومة 
مؤخرا منها خفض ضريبة االدراج على الشركات 
االجنبية من ٥٥٪ الى ١٥٪،األمر الذي سيساهم 
بشـــكل كبير في جذب عدد كبير من الشركات 
واملؤسســـات والبنوك االجنبيـــة للعمل داخل 

الكويت.

واضاف ان دفع احلكومة ايضا بعض القوانني 
مثل اخلصخصة وهيئة سوق املال سيكون له 
اكبر االثر في دفع عجلة االقتصاد قدما مما سيعود 

على اقتصاد الدولة ككل.
وقال ان احلكومة بالتعاون مع مجلس االمة 
باستطاعتهما القدرة على املضي قدما نحو حتقيق 
رغبة صاحب السمو األمير في حتويل الكويت 

ملركز مالي وجتاري عاملي.
واكد على ان البنوك الكويتية بعيدة كل البعد 
عـــن ازمة الرهن العقارية االميركية وذلك لعدم 

استثمارها في هذا املجال.




