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الحساب الوحيد في الكويت الذي يقدم جائزة يومية مقدارها 5000 دينار نقدًا

»برقان« يعلن الفائزين في سحب حساب »يومي«

اقتصاديون: أداء البورصة شهد تباينًا في اتجاهات 
المتداولين بانتظار لبيانات المالية لـ 2009

وأضاف الشخص انه كان الفتا 
للنظر في املتغيرات التي طرأت 
على مجريات تداوالت االسبوع 
التركيز على مجموعتي )ايفا( 
و)صفاة( وثبات االسهم القيادية 
عند املستويات احلالية وارتفاع 
مستوى املؤش���ر السعري الى 
مستوى ال� 7 االف نقطة، متمنيا 
ان يستمر على هذا النهج للعودة 

الى ارقامه السابقة.
وأشار الى تأثر السوق في 
ام���س األول وأمس  تداوالت 
بإقرار مجلس االمة هيئة سوق 
املال باإلجماع في املداولة االولى 
وسط ترقب وحذر في قطاع 
البيانات  البنوك من اعالنات 
املالي���ة للع���ام 2009 ووقتها 
ستعود التداوالت الى االرتفاع 
مجددا، الس���يما في قطاعات 
البنوك وش���ركات االستثمار 

وغيرها.

الت���ي اعلنت عنها  التنموية 
ت���دور عجلة  احلكومة حتى 
الش���ركات وتع���ود  نش���اط 
بالفائدة على اسهمها لصالح 

املتداولني.
وتوقع أن تش���هد تداوالت 
املقبل حراكا على  االس���بوع 
االسهم القيادية التي ستكون 
محورا مهما في تنقالت احملافظ 
التي تشهد حاليا انتعاشا على 

بعض االسهم املنتقاة.
وع���دد مدي���ر احملاف���ظ 
االس���تثمارية في شركة بيت 
االس���تثمار العاملي )جلوبل( 
ميثم الشخص اهم املتغيرات 
التي متحورت عليها تداوالت 
الس���وق خالل األسبوع ومن 
أبرزها ارتفاع وتيرة التداول في 
القيمة والتي بلغت 100 مليون 
دينار، االمر الذي كان يفتقده 

السوق منذ فترات بعيدة.

ووصف اقرار القانون بأنه 
نقلة نوعية حتسب للتعاون 
احلالي بني السلطتني التنفيذية 
والتشريعية، داعيا الى اطالق 
مزيد من جهود التعاون ملا فيه 

صالح الكويت.
اما رئي���س مجلس االدارة 
الزم���ردة محمود  مجموع���ة 
حيدر فق���ال ان ابرز احملطات 
البورصة خالل  التي شهدتها 
االسبوع هي نقل بعض االسهم 
بني احملافظ االستثمارية من 
محفظة الى أخرى، االمر الذي 
س���اهم في حتريك التداوالت 
لشركات متعددة في قطاعات 

مختلفة.
وأض���اف حي���در ان اقرار 
هيئة س���وق املال في املداولة 
االولى مبجلس األمة كان له أثر 
على نفسيات املتداولني الذين 
ينتظرون طرح املش���روعات 

كونا: على الرغم من األداء 
املتباي���ن في تداوالت س���وق 
املالية في  ل���الوراق  الكويت 
ختام االس���بوع اجل���اري، اال 
املتغيرات  ان هناك جملة من 
االيجابية والسلبية أثرت على 
ادائه، وس���اهمت بشكل كبير 
في خروج املتداولني بحالة من 

التفاؤل ملا هو مقبل.
وسألت »كونا« مسؤولني في 
شركات مدرجة عن توقعاتهم 
لالسبوع املقبل، السيما وسط 
التف���اؤل وحالة  التباين بني 
الترق���ب واالنتظ���ار إلعالن 
املالية للش���ركات  البيان���ات 

املدرجة.
فقد قال نائب رئيس مجلس 
إدارة شركة االستشارات املالية 
الدولية )ايفا( صالح السلمي ان 
أهم ما مت رصده خالل تداوالت 
االس���بوع اجلاري هو صبغة 
املتداولني  التي عمت  التفاؤل 
بش���أن تط���ورات األوض���اع 
االئتمانية وتأثيرها االيجابي 
عل���ى الش���ركات املدرجة في 

السوق.
الس���لمي ان شح  وأضاف 
السيولة كانت السبب الرئيس 
في نزول املؤش���رات القيادية 
للبورصة، االمر الذي كان يشكل 
ضغطا على املس���ؤولني عن 
االقتصاد في الدولة، وبالرغم 
من اقرار قانون هيئة سوق املال 
فليس بالضرورة أن يساهم في 

زيادة التداوالت وانتعاشها.

أعلن بنك برق���ان أس���ماء الفائزين في 
الس���حوبات اليومية حلساب »يومي«، وقد 
قام البنك بإيداع مبلغ 5000 دينار وهو قيمة 
اجلائزة في حس���اب كل فرد م���ن الفائزين 
احملظوظني اخلمسة لألسبوع املاضي وهم: 
رحاب سلطان عيسى، أحمد نهار قاطع العجمي، 
حسني صبحي القاعوري، صمد رمضان رحيمي 
أباساردي ومحمد أحمد استاريان أصفهاني. 
وقد جرى السحب في املكتب الرئيسي للبنك 

حسب اإلجراءات املتبعة.
وقد قام رئيس مديري اخلدمات املصرفية 

لألفراد ساميون كليمينتس بتقدمي التهنئة 
للفائزين في سحوبات هذا األسبوع، مضيفا: 
نيابة عن بنك برقان أود أن أهنئ الفائزين 
بسحب هذا االس���بوع إن حساب يومي قد 
أصبح واحدا من احلسابات الشائعة واألكثر 
تفردا في الكويت، فهو حساب يقدم سحوبات 
يومية وجوائز يومية مجزية مقدارها 5000 
دينار عدا أيام العطل األس���بوعية والعطل 
الرسمية. اليوم وفي كل يوم هناك مفاجأة 

قد حتمل إليك خبر الفوز ب� 5000 دينار.
وكان بنك برقان قد أطلق في العام املاضي 

حساب »يومي« األول من نوعه في السوق 
املصرفي احمللي والذي يبدأ بفتح احلساب 
مببلغ 500 دينار كحد أدنى ليدخل هذا املبلغ 
الس���حب بعد مرور 30 يوما عليه، ومن ثم 
يبدأ في دخول الس���حوبات اليومية لربح 
اجلائ���زة 5000 دينار. وتزداد فرص الربح 
م���ع كل 50 دينارا تزيد عل���ى املبلغ حيث 
متثل كل 50 دينارا منه فرصة في السحب 
مما يعني أن املبلغ األولي املودع كحد أدنى 
وه���و 500 دينار س���يكون له 10 فرص في 

السحوبات اليومية.

ميثم الشخص صالح السلمي محمود حيدر

جانب من احلضور في الندوة

في ندوة نظمتها لجنة العديلية التطوعية بعنوان »نعين ونعاون«

الجراح: قانون الـ »B.O.T« تعّرض للتسييس من قبل مجلس األمة وتم استغالله بصورة خاطئة
الشراح: وجود نظام مصرفي قوي قادر على مواجهة التحديات أهم متطلبات تحول الكويت 

الفضالة: »الوطني« و»بيتك« من أهم مقومات تحول الكويت لمركز مالي وتجاري

أمثال األحمد: طبيعة الكويت التجارية تفرض ضرورة
العمل على تطبيق مبادئ التحول لمركز مالي وتجاري 

اعتبر التناقض الواضح في القرارات واملؤسسات 
احلكومية أمرا يدعو إلى االستغراب كما لو كنا 
في دول مختلفة ونعمل في قطاعات متناقضة 

وال تربطها اي عالقة.
وزاد بالقول ان قانون ال� B.O.T تعرض الى 
التسييس من قبل مجلس األمة ومت استغالله 
بصورة خاطئ����ة كما ان هناك تضليال متعمدا 
للنظ����ام من قبل بعض أعض����اء مجلس األمة 
ويكفي ان نعرف ان الكويت تضم العديد من 
املش����روعات الناجحة والتي مت تنفيذها وفقا 

للنظام وشاهدة على جدوى العمل به.
اما نائب مجلس األمة األسبق صالح الفضالة 
فقد وجه انتقادات حادة إلى احلكومة فيما يخص 
التحول الى املركز املالي وأبدى استغرابه من 
توجه احلكومة إلى التبرع ببناء مستش����فى 
خاص في محافظة البصرة العراقية فيما نرى 
املواطن الكويتي يعاني األمرين في إدخال ذويه 
في املستشفيات الكويتية لتلقي العالج الالزم 
وكذلك األمر بالنس����بة إلى توجه الكويت الى 
بناء معهد للش����رطة في اليمن وأبناء الكويت 

ال يجدون مثله في بلدهم.
وبني الفضالة أن الكويت لديها مقومات قوية 
للتحول إلى مركز مالي وجتاري عاملي خاصة 
ان بها اكبر بنك في الش����رق األوس����ط )البنك 
الوطني( كما أن بها اكبر مؤسسة وبنك إسالمي 
في املنطقة )بيت التموي����ل الكويتي( ولكنها 
ال تس����تغل تلك املقومات بسبب التناقض بني 

السلطتني وانشغالهما عن قضايا التنمية.
اما رئي����س جلن����ة العديلي����ة التطوعية 
عبدالرحمن العسعوس����ي فقد اك����د ان العمل 
التطوعي مؤشر ايجابي للفرد جتاه مجتمعة 
وأحد روافد التنمية، مبينا أن اللجنة تس����عى 
الى اس����تكمال مس����يرتها التي بدأتها منذ عام 
2003 لتبني رؤية شاملة لتلبية دعوة صاحب 
السمو األمير جلعل الكويت مركزا ماليا وجتاريا 

عامليا.

يأتي في املرتبة األولى من حيث األهمية ومقدم 
على بناء املصانع واملنشآت الصناعية الكبرى 
ألن املؤسسات املصرفية صديقة للبيئة وحترك 
النمو االقتص����ادي بدرجة اكبر من غيرها من 
خالل ضمان سرية املعلومات املصرفية، خاصة 
اذا علمنا أن دول����ة مثل البحرين بها اكثر من 
102 ترخيص مصرفي وإنشاء شبكة معلومات 
تربط بني مؤسسات الدولة ووزاراتها، وأشار 
اجل����راح إلى أن ندرة األراض����ي بالكويت تعد 

مشكلة ومعوقا كبيرا أمام التحول.

توسعة الوعاء الضريبي

كما اعتبر اجلراح تعميم الضريبة وتوسعة 
الوعاء الضريبي مطلبا في غاية األهمية لدعم 
الدول في تقدمي خدمات صحية وتعليمية على 
نطاق أوسع وأشمل، مطالبا بإتاحة الفرصة أمام 
القطاع اخلاص وشركاته لقيادة عجلة االقتصاد 
والتنمية مجددا، فضال عن اإلسراع في تطبيق 

مبادئ احلكومة االلكترونية ومتطلباتها.
وحول ما أسماه باملميزات التي تتمتع بها 
الكويت وتشكل دعما قويا في سبيل التحول 
املنشود قال اجلراح ان املوقع اجلغرافي للكويت 
يعطيها الريادة بني دول املنطقة وال مانع من 
وج����ود أكثر من مركز مالي وجتاري باملنطقة 
الن االس����تفادة س����تكون اعم واشمل، بجانب 
االستفادة من الوفرة املالية احلالية في ترجمة 
التوجه احلالي خاصة انها متثل الدعم القوي 

لتنفيذ أي خطة تنموية طموح. 

ندرة األراضي

واستعرض اجلراح بعضا من املعوقات التي 
تشكل مشكلة أساسية على طريق التحول حيث 
أكد أن ندرة األراضي تعد معضلة أساسية امام 
االس����تثمارات احمللية قبل االحنبية من خالل 
س����يطرة احلكومة على اغل����ب أراضي الدولة 
بدعوى وجود مخ����زون نفطي أو خالفه، كما 

املزيد من اخلدمات والدعم للقطاعات االقتصادية 
واملواطنني. وبني الشراح أن تعديل السياسة 
البيئة االستثمارية بالكويت  النقدية وتهيئة 
من أهم متطلبات املرحلة املقبلة وقبل التفكير 
في إجراءات التحول إلى مركز مالي وجتاري 

على أسس عاملية في املنطقة.

 دور المصارف

وقال رئيس احتاد العقاريني توفيق اجلراح 
ان االنفتاح املالي واملصرفي من أهم متطلبات 
التحول الى مركز مالي، خاصة أن املصارف تعد 
ركيزة أساسية في االقتصاد احلر، مستدركا ان 
القطاع املصرفي يساهم بنسبة تتراوح من 10 � 
20%، مبتوسط 15% من إجمالي الناجت القومي 

احمللي سنويا. 
وأوضح اجلراح ان تهيئة البيئة االستثمارية 
والتوسع في عدد املصارف واملؤسسات املالية 

اخلمسية التي تسعى احلكومة الى ترجمتها، 
مطالبا بض����رورة تخصيص وزارة لالقتصاد 
أسوة بباقي الدول املتقدمة وملا لالقتصاد من 

دور مهم وفعال في بناء املجتمع احلديث. 
واعتبر الش����راح أن نقص القوى العاملة 
املاهرة واملدرب����ة من ابرز املعوقات التي تقف 
حاجزا دون حتقيق حلم التحول إلى مركز مالي 
وجت����اري وان كان البعض يرى انها موجودة 

ولكنها ليست بالكم أو الكيف املطلوب. 

تعديل نسبة الضريبة 

وتطرق الش����راح إلى احلدي����ث عن قانون 
الضريبة املفروض على الش����ركات حيث أكد 
أهمية ان يكون هناك تعديل لنسبة الضريبة 
املقرة حاليا على الشركات واملستثمرين على 
ان يكون النظام الضريبي شامال ويتم توسعة 
الغطاء الضريبي مقاب����ل تعهد الدولة بتقدمي 

وجتاري عاملي، على أن ترفع بعد ذلك وثيقة 
رسمية الى صاحب السمو األمير حول املشكالت 
التي تعترض ط����رق التحول واحللول اآلنية 
واملستقبلية لها وس����يتم إصدار وثيقة باسم 

»وثيقة اهل الكويت« بهذا الشأن فيما بعد. 

تخطي األزمات والمحن 

من جانبه، أوضح امني عام احتاد الشركات 
االس����تثمارية د.رمضان الش����راح ان الكويت 
استطاعت خالل السنوات املاضية تخطي العديد 
من األزمات واحمل����ن ومتكنت بفضل امتالكها 
للعدي����د من املقومات االقتصادية من اخلروج 

منها قوية واستفادت من الدروس والعبر. 
واستعرض الش����راح أهم مقومات النظام 
االقتصادي الناجح والتي تشكل اللبنات األولية 
ف����ي التحول الى مركز مال����ي وجتاري، مبينا 
أنه يأتي في مقدمة تلك املقومات وجود نظام 
مصرفي قوي قادر على مواجهة التحديات وهو 
موجود بالكويت وثاني هذه املقومات من حيث 
األهمية اإلسراع في إقرار قانون اخلصخصة 
والذي ال احد ي����دري ملاذا هو معطل وحبيس 
اإلدراج، محمال مجلس األمة املسؤولية كاملة 

في ذلك األمر. 
واستدرك بأن من مقومات التحول الضرورية 
تطوير البنية التحتية للكويت وحتديثها لتناسب 
التحويل والتوجهات الرامية اليه، كما ان النظام 
التشريعي للكويت يحتاج هو اآلخر إلى تعديالت 
جوهرية واستحداث منظومة تشريعية جيدة 
تفي بااللتزامات القانونية الالزمة متاشيا مع 
املنظومة العاملية في هذا الصدد، كم ان اإلسراع 
في إنشاء هيئة ألسواق املال وليس سوق املال 
امر مطلوب بشدة وبصفة عاجلة وان كنا نرى 
ان إقرار القانون اخلاص بهيئة سوق املال في 
املداول����ة االولى ملجلس االمة امر جيد، مطالبا 
احلكومة بإفس����اح املجال أمام القطاع اخلاص 
خاصة انه يس����اهم بنس����بة 40% من اخلطة 

عمر راشد 
نظمت جلنة العديلية التطوعية ندوة حتت 
عنوان »نعني ونعاون« حيث سلط املشاركون 
في الندوة الضوء على أهمية ترجمة توجيهات 
صاحب السمو األمير الرامية الى حتويل الكويت 
الى مركز مالي وجتاري عاملي من خالل التنسيق 
بني جميع مؤسسات الدولة ودعم جهود القطاع 

اخلاص. 
 في البداية، أوضحت رئيسة مركز العمل 
التطوعي الشيخة أمثال األحمد أن الكويت متتلك 
من الكوادر الفنية الشابة ما يؤهلها لتبوؤ مكانة 
رائدة خاصة ان املواطن الكويتي لديه والء تام 
لوطنه ومدعاة للفخر وميلك الدراية واخلبرة 

التجارة بدرجة اكبر من غيره. 
وزادت بالقول ان باب صاحب السمو األمير 
مفتوح أمام اجلميع ويحرص كل احلرص على 
االستماع الى أي مبادرات من شأنها العمل على 
تقدم ورقي الكويت ويدعم كل اجلهود املبذولة 
لتحوي����ل الكويت الى مركز مالي وجتاري في 
املنطقة، والكويت كانت والتزال تاج اخلليج 
في العديد من املجاالت االقتصادية واالجتماعية 
بفضل جهود أبنائها األوائل الذين وضعوا اللبنات 
األولى في بناء الكويت احلديثة واستطاعوا أن 
يصلوا بتجارتهم الى اقصى العالم من شرقه الى 
غربه وشماله الى جنوبه ومازالت االستثمارات 
الكويتية ذات بصم����ة واضحة في العديد من 

الدول العربية واألوربية. 
وأكدت أن طبيعة املجتمع التجارية تفرض 
ضرورة السعي نحو جعل الكويت مركزا ماليا 
رائدا في املنطقة اخلليجية. وبينت أن الكويت 
فخرها األول واحلقيقي باإلنسان الكويتي ألنه 
مصدر وأساس التقدم والرقي املنشود في شتى 

مجاالت احلياة. 
وأشارت الشيخة أمثال األحمد إلى أن مركز 
العم����ل التطوعي بالعديلية س����ينظم مؤمترا 
ش����عبيا حول حتويل الكويت الى مركز مالي 

)أنور الكندري(الشيخة أمثال األحمد متحدثة في الندوة بحضور توفيق اجلراح ورمضان الشراح


