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أكد أن التصريحات المغلوطة حول البورصة ساهمت في العبث بنفسية المستثمرين

وصلته بعض الردود على المقترح

الغانم لـ »األنباء«: تنشيط البنوك لخطوط التمويل
ينعش االقتصاد والمجلس سيصادق على »هيئة سوق المال«

»اتحاد الشركات« إلعفاء شركات االستثمار 
من دعم العمالة والزكاة

عمر راشد
كشـــفت مصادر مطلعة لـ »األنباء« عن قيام 
احتاد الشركات االستثمارية مبخاطبة اجلهات 
املعنية للعمل على اعفاء الشركات االستثمارية 
من دفع نسبة دعم العمالة الوطنية ونسبة الزكاة، 
وكذلك نسبة الدعم ملؤسسة التقدم العلمي على 
تلك الشركات والتي يتم استقطاعها من ارباح 

الشركات االستثمارية.
ولفتت املصادر الى انه على الرغم من بعض 

الردود التي وردت الـــى االحتاد حول صعوبة 
اعفاء تلك الشركات من نسب الدعم املستقطعة 
الى تلك اجلهات من ارباحها، اال ان االحتاد اليزال 
مستمرا في مخاطبة اجلهات املعنية في استقطاع 

تلك النسب.
واشارت املصادر الى ان الصعوبة تكمن في 
االجراءات التشريعية الطويلة التي قد تستغرق 
وقتا طويال وموافقات عدة من عدد من اجلهات 

التخاذ موقف في هذا الشأن.

على مترير القوانني القابعة في األدراج مؤشر ايجابي يدعو 
إلى التفاؤل.

ولفــــت الغامن إلى أن اإلنفاق احلكومي سيســــاعد على 
حتريك عجلة التنمية من جديد الســــيما بإمتام املشــــاريع 
العالقة كمحطة الصبية ومشــــاريع اإلسكان، موضحا أن 
النتائج االيجابية لهذه املشاريع ستطفو على السطح في 

غضون األشهر القليلة القادمة.
وتابع: »اعتقد أن املشــــاريع التنموية ستأخذ مجراها 
الصحيح مع حترك احلكومة«، مشــــددا على أن اســــتقرار 

الوضع االقتصادي مرتبط بسن القوانني وتفعيلها. 
وكشف الغامن ان استمرار احلكومة في دعمها لالقتصاد 
سيعيد استقطاب رؤوس األموال من جديد داخل الكويت، 
مشيرا إلى أن احلكومة بدأت تأخذ خطوات جيدة في اآلونة 

األخيرة.
وعن احتفال الغرفة بخمسينيتها، قال الغامن انه سيسبق 
االحتفــــال املقرر يوم 11 من الشــــهر اجلاري اجتماع احتاد 
الغــــرف العربية بالكويت، وذلــــك تكرميا حلدث مرور 50 

سنة على تأسيس الغرفة. 
وأضاف انه سيتم تكرمي 21 شخصية من أعضاء مجالس 
الغرفة السابقني بحضور شخصيات من غرف جتارية عربية 

وضيوف من دول أوروبا.
وأشــــاد بقبول كل من رئيس البنك الفيدرالي األميركي 
السابق واملستشار االقتصادي للرئيس األميركي أوباما بول 
فولكور دعوة الغرفة واعتبره حدثا ســــيجل في االحتفال 

اخلمسني للغرفة.

منى الدغيمي 
دعا رئيس غرفة التجارة والصناعة علي الغامن البنوك 
الكويتية الى التحرك وفتح املجال امام القطاع اخلاص عبر 
تنشيط اخلطوط التمويلية من جديد، مشيرا إلى أن البنوك 
الكويتيــــة تعتبر من أفضل البنوك في املنطقة من منطلق 

التصنيفات العاملية.
وأضاف أن في غياب التمويل ال ميكن لالقتصاد أن يسترد 
عافيته من جديد خاصة أن املشاريع التنموية في أمس احلاجة 

إلى دعم مالي لتنشط وتنعش االقتصاد من جديد.
وعزا الغامن في تصريح خاص لـ»األنباء« تراجع البورصة 
الكويتية إلى مجموعة التصريحات املغلوطة التي ساهمت 
في العبث بنفســــية املستثمرين وأربكت السوق، الفتا إلى 
أن البورصة متر بنزلة انفلونزا وستسترجع قواها وتعود 
إلى مسارها الطبيعي عن قريب خاصة بعد التصديق على 

قانون هيئة سوق املال.
وتابع: »قانون هيئة ســــوق املال سيصادق عليه دون 
أدنى شك ومتريره لصالح البورصة واالقتصاد«، موضحا 

أن الغرفة قدمت مالحظات بخصوصه.
وعن توقعاته بالنسبة للوضع االقتصادي احمللي خالل 
2010، أعرب الغامن عن تفاؤله إزاء االقتصاد الكويتي، الفتا إلى 
أن األوضاع ستتغير السيما بعد سن مجموعة من القوانني 

التي ستساعد على حتريك عجلة االقتصاد من جديد. 
وأكد الغامن أن االقتصاد الكويتي مازال محافظا على بريقه 
باعتباره ميثل أفضل اقتصاد باملنطقة داعيا اإلعالم إلى مزيد 
من توخي احلذر في نقل التصريحات وعدم االعتماد على 

التأويالت التي قد تضر وال تخدم االقتصاد.
وقال: »أنــــا متفائل بالوضع الكويتــــي نظرا ألن هناك 
وعيا اقتصاديا حقيقيا ورغبة في عودة النشاط من جديد 
مستدركا: نحتاج أن يكون هناك دعم من احلكومة للمسيرة 
االقتصادية واالستمرار بقدر املستطاع في إصدار القوانني 
الداعمة له«. واعتبر أن حترك احلكومة وتفاعلها مع القضايا 
االقتصادية املطروحة وتوافقها مع املجلس وتعاون السلطتني 

علي الغامن

أخبار الشركات

»نور للتكافل« تطلق أول خدمة للتأمين 
اإلسالمي عبر اإلنترنت في المنطقة

أعلنـــــــت »نــــور 
للتكافــــل«، أمس، عن 
إطالقهــــا ألول خدمة 
للتأمني اإلسالمي عبر 
اإلنترنت على مستوى 
التعاون  دول مجلس 
اخلليجي. وأوضحت 
الشــــركة فــــي بيــــان 
صحافــــي أن اخلدمة 
ســــتتيح خدمة سهلة 
االستخدام وبإمكانيات 

واســــعة أمام العمالء للحصول على 
خدمــــات تأمني متعــــددة، كما توفر 
اخلدمة حلول تأمني سريعة وشاملة، 
من احلصول على عرض سعر فوري 
إلى شراء التأمني عبر اإلنترنت وتسلم 
بوليصــــة التأمني. وقد افتتحت نور 
للتكافل اخلدمة اإللكترونية اجلديدة 
من خالل توفير عرض التأمني على 

الســــيارات، والــــذي 
الســــيارات  يغطــــي 
اخلاصــــة واملركبات 
التابعــــة للشــــركات. 
وسيتم توفير أنواع 
أخــــرى مــــن التأمني. 
وفي هذه املناسبة، قال 
نائب الرئيس التنفيذي 
للمجموعــــة والعضو 
املنتدب لشــــركة نور 
للتكـــافــــل د.أحمــــد 
اجلناحي اننا نعيش في منطقة تعتبر 
من أكثر املناطق في العالم التي تواجه 
نقصا في خدمات التأمني. ونهدف من 
خالل تقدمي هــــذه احللول التأمينية 
املبتكرة عبر اإلنترنت، واألولى من 
نوعها في املنطقة، إلى جعل منتجاتنا 
للتأمني اإلسالمي في متناول اجلميع 

عن طريق التكنولوجيا املتقدمة.

د.أحمد اجلناحي

الكويت تستضيف اجتماعات
اتحاد غرف التجارة والصناعة العربية

تســــتضيف الكويت الثالثاء املقبل اجتماعات الدورة 107 الحتاد 
غرف التجارة والصناعة والزراعة العربية مبشاركة مصر وتستمر 
ثالثة أيام.  وصرح رئيس مكتب التمثيل التجاري املصري بالكويت 
الوزير املفوض عبدالوهاب عبدالعليم بأن مصر ستشــــارك في هذه 
االجتماعات بوفد كبير برئاسة رئيس االحتاد العام للغرف التجارية 
محمد عبدالفتاح املصــــري ونائب رئيس االحتاد ابراهيم ابوالعيون 
وسكرتير عام االحتاد عبداهلل غراب وأمني صندوق االحتاد محمد عطيه 
الفيومي. وأضاف عبدالعليم في تصريح صحافي امس، أنه ســــيتم 
خالل اجتماعات هذه الدورة بحث آفاق التعاون املستقبلي بني الغرف 
التجارية العربية وآخر املســــتجدات بالنسبة لتأثيرات األزمة املالية 
العاملية على اقتصادات الدول العربية ومتابعة الوسائل واألساليب 
املستخدمة ملواجهة هذه االزمة باالضافة إلى بحث سبل زيادة حجم 

التعاون بني الغرف التجارية العربية.

»اللوجستية« تدير وتشّغل الرصيف 
الخامس للحاويات في ميناء أم قصر

محمود فاروق
علمت »األنباء« من مصادر ذات صلة 
أن شركة جلوبل للخدمات اللوجستية 
والتخزين فازت بعقد ادارة وتشغيل 
الرصيف اخلامس للحاويات في ميناء 
ام قصر العراقي. وأفادت املصادر بأن 
رصيف احلاويات سيتم افتتاحه يوم 
14 اجلاري وسط إجراءات أمنية مشددة 
ـ حسب قول املصدرـ  مبينا أن الشركة 
اســــتمرت في مفاوضات مع اجلهات 
املعنية للحصول على الصفقة فيما 

يزيد عن 6 اشهر.
وتوقعت املصادر أن حتقق الصفقة 

عوائد جيدة تضاف إلى النتائج املالية 
للشركة للعام املقبل. جتدر اإلشارة إلى 
أن »جلوبل اللوجستية« حصلت على 
شهادة اآليزو لنظام ادارة اجلودة 2000: 
ISO 9001. حيث ستعزز من مكانتها 
في قطاع اخلدمات اللوجستية نظرا 
لتركيزها على خدمة عمالئها بأعلى 
معايير اجلودة والكفاءة ومواكبتها 
لكل متطلبات السوق من آليات ونظم 
عاملية فضال عن متطلبات عمالئها في 
السوقني احمللي والعاملي، مما ساهم 
في نهوضها مبستواها اإلداري والفني 

خالل الفترة املاضية.


