
اقتصاد
اخلميس 2 يونيو 2011

46

العناني: أطالب 
بتأسيس بنك 

للمعلومات يتضمن 
جميع املعلومات عن 

الشركات املدرجة 
وربطه بعمليات اإلفصاح

الهاجري: ما بني 700 
و800 مليون دينار 

استثمارات الصناديق 
في شركات متعثرة

الغامن: ضرورة قيام 
»الهيئة« بتنظيم 

سجالت مساهمي 
الشركات املدرجة 

وغير املدرجة

الشريعان: ضرورة إلغاء 
بند متطلبات الشركات 

والرسوم السنوية

الفليج: جتار الشنطة 
يستقطبون ما بني 

50 و100 مليون دينار 
أسبوعيًا.. و»املركزي« 

يعلم بذلك

املالي����ة والتاريخي����ة اخلاص����ة 
املدرجة ويتم ربطه  بالش����ركات 
بعملي����ة االفصاح ليتم نش����رها 
املتداول����ني واملهتمني  الى جموع 
الى  املالية، باالضافة  بالتعامالت 
ضرورة وجود توعية للمستثمرين 
واالعالمي����ني حتى ال يكون هناك 
تأثير سلبي نظرا للتخبط في بعض 

املجريات التي حتدث.
واقترح العناني ان يتولى احتاد 
الشركات االستثمارية االشراف على 
الورقة املفترض اعدادها من جميع 
قطاعات السوق، وتقدميها الى هيئة 
اسواق املال في اقرب فرصة ممكنة 
لعرض ما فيها للنقاش والتوصل 

الى حلول. 
ال����ى ان هناك  العناني  ولفت 
بعض املالحظات على قانون هيئة 
اسواق املال منها وجود اكثر من 
جهة رقابية على شركات االستثمار 
واملفترض ان تخضع رقابتها للبنك 
الهيئة  املركزي وتخت����ص رقابة 
مبراقبة كل نشاط يخص نشاط 

الوساطة املالية.
الهيئة  العناني موقف  وانتقد 
السماح ملوظفيها بالتداول  بعدم 
باالسهم، منوها الى ان هذا االمر 
قد يجبرهم على سلوك غير سليم 
باالس����تثمار في س����وق االسهم، 
مس����تدركا انه ميكن السماح لهم 

بذلك مع وضع رقابة.

االلتزام باإلدراج 

وذكر انه يج����ب ان يتم الزام 
العامة  جميع الشركات املساهمة 
باالدراج في سوق االسهم، حيث ان 
القرار في ادارج الشركة غير ملزم في 
قانون الهيئة وذلك التاحة الفرص 
االستثمارية من خالل عمليات البيع 
والشراء للمستثمرين، باالضافة الى 
ان هناك مواضيع مت اغفالها مثل 
انشاء صندوق الضمان وصندوق 
ادارة اموال املستثمرين وحمايتهم، 
حيث ان هناك العديد من االرباح 
التي تهمل من قبل املستثمرين ومير 
عليها الوقت في الشركات وتصبح 
مصدر الرباح الشركة بالرغم من 

انها ارباح تخص املستثمرين.

مداخالت

انتق���د مدي���ر ادارة االصول 
احمللي���ة ف���ي ش���ركة االم���ان 
لالستثمار وليد احلوطي الالئحة 
التنفيذية لقانون هيئة اسواق 
املال، مشيرا الى انها منعت نحو 
2300 شخص ممثلني في اعضاء 
الشركات املدرجة من االستفادة 
من االستثمار في سوق االسهم، 
مش���يرا الى ان هذا العدد كفيل 
مبا ميلك ان ينتشل السوق من 
وضعه احلالي، مبينا انه ميكن 
السماح لهم بذلك عن طريق وضع 
اطر رقابية عن طريق الزام عضو 
مجلس االدارة بتقدمي طلب سواء 
حلالة البيع او الش���راء وميكن 

مراقبته.
وطالب بضرورة فصل الوضع 
القائم واجلديد فيما يخص عملية 
الصنادي���ق مس���تبعدا تطبيق 
الصنادي���ق القدمية بكل ما جاء 
في الالئحة التنفيذية، حيث ان 
هناك امورا هيكلية تعوق العمل 

بهذه اللوائح.

إشكاليات قانونية

قال املدير القانوني لش���ركة 
ثروة لالستثمار اسامة االتربي ان 
قانون الهيئة لم يوضح امكانية 
بيع احد اعضاء مجلس االدارة 
اسهم عضويته في نفس الوقت 

الذي يقوم فيه مبهام عمله. 

خبرات »المحاسبين«

قال نائب رئي���س جمعية 
احملاس���بني الكويتي���ة ن���ادر 
اجليران ان التعاون مس���تمر 
بني االحتاد وجمعية احملاسبني 
في اصدار قانون هيئة اسواق 
املال ثم اخذ رأي اجلمعية حول 
القانون، ولفت الى ان اجلمعية 
لها دور فاعل في تنظيم مثل هذه 
االجراءات، حيث انها مستعدة 
لتقدمي االستشارات الالزمة في 

ظل توافر املتخصصني لديها.
عمر راشد  ٭

التقاص  إدارة عمليات  نش����اطها 
والتسوية واإليداع املركزي لألوراق 
املالية وحفظها واألمور املتعلقة بها 
أو املتصلة بها واملتطلبة حلسن 
إدارة الوكالة، أن يكون لها خبرة في 
مجال التقاص أو أن يكون القائمون 
عليها م����ن ذوي االختصاص، أن 
تقدم ضمانا بنكيا للهيئة ال يقل 
عن ثمانية ماليني دينار، ال يجوز 
إدخال شريك استراتيجي أجنبي 
ذي خبرة بإدارة املقاصة إال مبوافقة 
الهيئة وأي شروط أخرى تقررها 

الهيئة«.
 وفي هذا الصدد أوضح الغامن 
أن املقاصة تعمل على مواكبة تلك 
املتطلبات وآخرها زيادة رأس املال 
إلى 20 ملي����ون دينار وهو ما مت 
اعتماده من قبل اجلمعية العمومية 

قبل أيام.

إهمال األمور الفنية

وانتقد مدير عام شركة االحتاد 
الالئحة فهد  املالي����ة  للوس����اطة 
الشريعان التنفيذية لقانون هيئة 
أسواق املال بالقول إن القانون أهمل 
األمور الفنية في شركات الوساطة، 
حيث انه ال يوجد باب من ضمن 
أبوابه خاص بشركات الوساطة، 
مش����يرا إلى أن هناك مواد تتعلق 
بتنظيم شركات القطاع يجب أن 
تتغي����ر مثل املادة 128 بند رقم 19 
واخلاص بقائمة املتطلبات، ومدى 

انطباقها على الشركات.
وذكر الش����ريعان أن املادة 161 
تفرض على شركات الوساطة أن 
تطلب من عميلها توضيح هدفه 
االس����تثماري من الدخول ومدى 
إملامه بكافة املعلومات عن الشركة، 
موضحا أن ذلك األمر مس����ؤولية 
الشركة والعميل وال يجب أن تلزم 
به شركات الوساطة، حيث ميكن 
للهيئة أن تتطلع عليه من خالل 
التقارير التي ستعرض عليها كل 

خمس سنوات.
واستدرك أن من وضع الئحة 
الهيئة افترض سوء النية من قبل 
الشركات نظرا ملا مر به السوق خالل 
الثالث سنوات األخيرة، مشيرا إلى 
أن مع بداية عمل محكمة أسواق املال 
بدأت مطالبات الضبط واإلحضار 
بشكل ال يتناسب مع طبيعة عمل 
وأداء شركات الوساطة، حيث يلزم 
الوسيط بضرورة حضوره على 
وجه الس����رعة وهذا ينافي قاعدة 

املتهم بريء حتى تثبت إدانته.
ولفت إلى أن من املفترض عقد 
هذه االجتماع����ات واللقاءات قبل 
صدور الالئحة التنفيذية، واصفا 
الوضع احلالي بأن هناك من يشكو 
ويبكي لآلخر، مشيرا إلى أن التغيير 
الوقت احلالي أصبح أصعب  في 
من التعديل، وأن ما جاء في قانون 
هيئة سوق املال والئحته التنفيذية 
بالش����كل احلالي قد يشير إلى أن 
الذي كانت تعمل  السابق  النظام 
به شركات الوساطة والصناديق 

غير سليم.
وانتقد الشريعان املبالغة في 
رسوم اش����تراكات الشركات في 
الهيئة بأنها األعل����ى في املنطقة 
البحرين ومصر  مقارنة بأسواق 
وقطر وعم����ان، باإلضافة إلى أن 
هناك مبالغ����ة في العموالت التي 
يتم اس����تقطاعها مقابل صفقات 

االستحواذ التي تتم في السوق.
وقال الش����ريعان ان مفوضي 
هيئة أس����واق امل����ال عليهم دعم 
الرغبة السامية بالعمل على حتول 
إلى مركز مالي وجتاري  الكويت 
عن طريق دعم مؤسسات الدولة 
وليس تكسيرها، مطالبا بضرورة 

فك التشابك الرقابي 
الهيئة واجلهات االخرى،  بني 
الفتا الى ان االعتقاد الس����ائد كان 
ان الهيئة ستنهي جميع املشاكل 
املتعلقة بالسوق، ولكن بعد تفعيل 
الهيئ����ة بدأت مش����اكلنا رغم اننا 
منلك البنية االساسية على اعلى 

مستوى.

بنك للمعلومات

ومن جانبه طالب مستش����ار 
املالية  بورصة مس����قط لالوراق 
هاني العناني بضرورة انشاء بنك 
البيانات  للمعلومات يتضمن كل 

تق����وم بها الش����ركة وفقا لالئحة 
التنفيذية لقانون رقم 7 لس����نة 
2010 واخلاص بهيئة أسواق املال 
حيث فضل أن يكون هناك تنظيم 
واضح للخدمات الرئيس����ية التي 

تتوافر للمتداولني.
وأوضح أن من بني أهم اخلدمات 
االس����تثمارية الت����ي تتطلب ذلك 
عق����ود مش����تقات األوراق املالية 
باإلضافة إلى إصدار قواعد حوكمة 
الشركات وتنظيم دور أمناء احلفظ 

الفرعيني.
واستعرض الغامن بعض املواد 
التي تتطلب تعليقا ومنها: املادة 
)80( والتي تشير إلى أنه »ال يجوز 
نق����ل ملكي����ة األوراق املالية غير 
أو تداولها  البورصة  املدرجة في 
قبل مضي ثالث سنوات مالية من 
تاريخ امتام عملية التأسيس إال في 
حالتي اإلرث وتنفيذ حكم قضائي 
نهائي«، معلقا على أن املادة تخالف 
ما هو معمول به في أسواق مالية 
أخرى. ومن بني املواد املهمة التي 
أشار الغامن إليها املادة )98( حيث 
قال انها تشير الى انه »على جميع 
موظفي املقاصة ومديرها التنفيذي 
أثناء توليه العمل في املقاصة عدم 
القيام بالتداول في األوراق املالية 
عن نفسه أو بصفته وكيال أو وليا 
أو وصي����ا، كما ال يجوز له العمل 
في أي وظيفة في القطاع العام أو 
اخل����اص، أو تقدمي أي خدمات أو 
استشارات بشكل مباشر أو غير 
مباشر أو املش����اركة في عضوية 
مجلس إدارة أي ش����ركة مدرجة 
في البورصة أو تعمل في نشاط 
األوراق املالي����ة داخل الكويت أو 
خارجها«، مبينا أن ذلك يحد كثيرا 
من أي مجاالت استثمارية قانونية 
كانت متاحة أمام الكوادر التي تعمل 
في الشركة وهو ما سيتغير بطبيعة 
احلال بحكم هذه املادة في موعد 

أقصاه مارس املقبل.
وقال ان املادة )97( من الالئحة 
نظمت متطلبات إنش����اء وكاالت 
املقاص����ة، حيث نص����ت على أنه 
»ال يجوز ألي ش����خص أن يقوم 
بتأسيس وكالة مقاصة أو إدارتها 
أو املس����اعدة ف����ي تأسيس����ها أو 
إدارتها أو اإلعالن عن قيامها بذلك 
إال بعد احلص����ول على ترخيص 
وكالة مقاصة ص����ادر عن الهيئة 
وفقا للش����روط التالية: أن تكون 
شركة مس����اهمة ال يقل رأسمالها 
عن عشرين مليون دينار ويكون 

لنقل األموال من املدخرات إلى أوجه 
االستثمار في مشاريع منتجة.

وقال إن هناك دورا اقتصاديا 
جوهري����ا يس����اهم ف����ي إصالح 
االخت����الالت الهيكلية التي تتمثل 
في انحس����ار دور القطاع اخلاص 
ومن ثم التأثير سلبا على قدرته 

على الوظائف ورفع التنافسية.
وأكد أن »الهيئة« باتت بوابة 
لالقتصاد البديل الذي يهتم بكثير 
من اخلدم����ات التي تنعكس على 
قطاع االس����تثمار، فيما أشار الى 
أن هن����اك 3 مس����تويات لصناعة 
إدارة  املالية تتمثل في:  اخلدمات 
أدوات االستثمار اجلماعي ومتويل 
الشركات والشركة نفسها التي تقوم 

بتقدمي اخلدمة.
ولفت الهاجري الى انه بعيدا 
عن املجامالت فإن تأسيس الهيئة 
خطوة مفصلية في تاريخ االقتصاد 
الكويتي باعتبارها ستساهم في 
ترسيخ القانون كمؤسسة مكملة 

للقضاء والتشريعات.

دور المقاصة

بدوره، قال نائب املدير العام في 
الشركة الكويتية للمقاصة طالل 
الغامن عن تاريخ الشركة معتبرا 
أنها تعد األولى التي تقدم خدمات 
التقاص في املنطقة العربية حيث 
بدأ دوره����ا مع أزمة املناخ األولى 

في 1982.
الغ����امن في مضمون  وتناول 
كلمته احلديث عن مستقبل سجالت 
املساهمني للشركات املدرجة وغير 
املدرج����ة والتي تتوزع حاليا بني 
املقاص����ة وبعض مكاتب التدقيق 
مثل البزيع وغيرها، الفتا الى أن 
الالئحة التنفيذية للقانون تدعو 
إلى إدراج جميع هذه السجالت لدى 

الشركة الكويتية للمقاصة.
ودعا إلى ضرورة تنظيم مثل 
هذه العمليات خاصة أنها تتطلب 
متسعا من الوقت ملعاجلتها، فيما 
أشار إلى أهمية أن تواكب أسواق 
املال الكويتية مثيالتها في الدول 
املتقدمة السيما أن هناك من األسواق 
من يعتمد إدراج الشركة وتداول 
أسهمها عقب االنتهاء من تخصيص 
األسهم وجتميع رأس املال كون تلك 
العملية ستضع رأس املال ونشاط 

الشركة حتت رقابة الهيئة.
وفند الغامن بعض املواد الهامة 
التي تضمنتها الالئحة التنفيذية 
والتي تخص أعمال التقاص التي 

انتقد الرئي����س التنفيذي في 
الوطني لالستثمار صالح  شركة 
الفليج الالئحة التنفيذية لقانون 
هيئة أسواق املال بالقول ان القانون 
التنفيذية سمحا لتجار  والئحته 
»الشنطة« باستقطاب املستثمرين 
إليه����م لعدم س����ماحه في الوقت 
احلالي بإص����دار أي صناديق إال 
بعد إجراء تعديالت على الصناديق 
القدمية، حيث يتيح املجال لهؤالء 
الكويتي في  استقطاب املستثمر 
الوقت الذي يعلم فيه البنك املركزي 
بذلك، مضيفا أنه يتم خروج أموال 
تتراوح بني 50 و100 مليون دينار 

أسبوعيا من البالد.
الرئيس  انتق����د  من جانب����ه، 
املالي  املركز  التنفيذي في شركة 
مناف الهاجري ما جاء في الالئحة 
التنفيذية بإلزام صناديق االستثمار 
بأال تتعدى نسبة اس����تثماراتها 
في سلعة واحدة 10% من رأسمال 
الصندوق، مشيرا إلى أن ذلك يخالف 
الواقع على أساس وجود عدد من 
الشركات اجليدة التي ال ميكن ألي 
صندوق أن يخرج عن االستثمار 
فيها بنسبة ال تقل عن 15%، مشيرا 
إل����ى أن هذا األم����ر معمول به في 
السوق األميركي، نظرا لوجود عدد 

كبير من الشركات هناك.
وقال مناف انن����ا قلقون على 
صناع����ة الصنادي����ق واحملافظ 
خالل الفترة املقبلة، الفتا إلى أن 
الصناديق بها أموال تتراوح ما بني 
700 و800 مليون دينار جميعها 
تستثمر في شركات متعثرة مما 
أثر على نظرة صغار مستثمرين 
لدور الصناديق االستثمارية بشكل 

عام.
وقال الهاج����ري في كلمته في 
الندوة التي نظمها احتاد الشركات 
االستثمارية، أمس، ملناقشة الالئحة 
التنفيذية للقانون رقم 7 لس����نة 
2010 اخلاص بهيئة أسواق املال: 
من الضروري أن يكون هناك منصة 
الهيئة  لالتصال والتواص����ل مع 

بخالف الصحافة.

انتقادات قانونية

وانتق����د الهاج����ري حزمة من 
مواد الالئحة والقانون في مقدمتها 
املادتان 347 و348 اللتان تتحدثان 
عن عدم إمكانية اقتراض الصندوق 
أكثر من 30% من رأسماله، موضحا 
أن الصناديق العقارية التي تعمل 
في عقارات »مدرة« البد أن يفتح 
لها الب����اب لالقتراض ما بني %50 
و60% من رأسمالها وذلك لطبيعة 
عملها التي تختلف عن الصناديق 

االستثمارية.
كما أشار الهاجري إلى أن املادة 
271 الت����ي تتحدث ع����ن امللكيات 
وحقوق املساهمني بأنها ال تتجاوز 
30%، أمر ال يتناسب مع الواقع حيث 
انه في بعض األحيان تتم توزيعات 
منحة فتتم زيادة احلصة إلى فوق 
30% وبالتالي أصبح ذلك مخالفا 
للقانون باإلضافة إلى عمليات زيادة 
رأس امل����ال التي تؤدي إلى زيادة 

اإلشكاليات.
ولفت إلى أن املادة 280 اخلاصة 
بالشركات االستشارية منعتها من 
إدارة األصول في شركات تقدم لها 
استشارات مما سيؤدي إلى إيقاف 
النش����اط على حساب نشاط آخر 
والبد أن يفسر القانون بحسن الظن 

وليس بسوء الظن.
وتطرق إلى املادة 369 اخلاصة 
ب����األوراق املالية الت����ي تصدرها 
الش����ركات والتي الب����د أن تكون 
الرقابية  متوافقة م����ع اجله����ات 
موضحا أنها حتد من عمل الشركات 
الكويتي����ة في اخل����ارج حيث ان 
هناك بعض الدول ال تتطلب هذه 
االشتراطات، مطالبا بتعديل املادة 
لتكون مقصورة على عمل الشركات 
محليا واستثناء تطبيقها على عمل 

الشركات في اخلارج.
وأوض����ح الهاج����ري أن هناك 
77 مالحظ����ة منه����ا 11 نعتقد أنها 
جوهرية، فيما اتفق مع الكثير من 
املداخالت واملالحظات التي قدمها 

احلضور.
 وبنينّ أن دور صناعة األصول 
هو دور اقتص����ادي حيوي يهتم 
بتأسيس قنوات متويلية متنوعة 

متابعة من احلضور

في ندوة الحتاد شركات االستثمار أكدوا فيها أهمية إدخال تعديالت جوهرية عليها

مسؤولون في شركات االستثمار والوساطة أبدوا 77 مالحظة
على قانون هيئة أسواق املال والئحته التنفيذية

احلجرف يستعرض مالحظات »احتاد الشركات«
»هيئة األسواق« تدعو اخلاضعني لرقابتهاالشاملة  في الالئحة التنفيذية بعد أسبوعني 

بااللتزام بالفترة القانونية لتسوية أوضاعهم
 أفادت مصادر مطلعة لـ »األنباء« أن احتاد الشركات 

االستثمارية سيلتقي ممثل مفوضي هيئة أسواق 
املال د.نايف احلجرف بعد أسبوعني لعرض وجهة 
نظر الشركات االستثمارية ومالحظاتها على مواد 

الالئحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق املال. 
وقالت املصادر إن احتاد الشركات بدأ في استطالع 

رأي الشركات االستثمارية في الكثير من املواد 
الغامضة في الالئحة منها القانونية والفنية خاصة ما 
يتعلق بتنظيم عمل الصناديق واحملافظ االستثمارية 

والتي من الصعب تطبيقها على الشركات. 
واضافت أن االحتاد سيقوم بتجميع املالحظات 

بشكل شامل وعرضها على ممثل مفوضي الهيئة 
خالل االجتماع، من املقرر أن يحضره ممثلني عن 

الشركات االستثمارية مع ممثلي مجلس إدارة احتاد 
الشركات االستثمارية وذلك للتعرف على رؤى تلك 

الشركات حيال الالئحة والرد على استفساراتهم. 
وأكدت املصادر إن من بني االقتراحات التي سيتم 

عرضها على »الهيئة« تأسيس جلنة مشكلة من الهيئة 
وممثلني عن الشركات االستثمارية لتكون حلقة 

وصل حقيقية بني اجلانبني لتفسير املواد الغامضة 
في الالئحة وكذلك حل املشكالت التي تعترض 

التنفيذ.

صرح د.يوسف العلي عضو مجلس املفوضني 
بأن هيئة أسواق املال في إطار توجيهاتها اخلاصة 

باملرحلة االنتقالية لتسوية أوضاع األشخاص 
املرخص لهم وفق القانون رقم 7 لسنة 2010 والئحته 

التنفيذية، تود أن تؤكد التزامها باملهل القانونية 
الواردة في القانون لتسوية األوضاع كما وردت 
في الفصل الثالث عشر، وتسترعي انتباه جميع 
االشخاص املرخص لهم الى ضرورة املبادرة في 
تسوية أوضاعهم وفق ما ورد في القانون رقم 7 

لسنة 2010 والئحته التنفيذية، وعلى وجه اخلصوص 

الوسطاء وأنظمة االستثمار اجلماعي، حيث تنتهي 
املهلة احملددة لهم لتسوية أوضاعهم في 12 سبتمبر 

.2011
كما تود الهيئة أن تنبه الى خضوع جميع الشركات 

املدرجة في سوق الكويت لألوراق املالية لرقابتها 
وألحكام تسوية االوضاع وفق القانون. كما تخضع 

لهذه االحكام الشركات غير املدرجة متى كان نشاطها 
يتعلق بنشاط أوراق مالية. وال يشمل ذلك الشركات 

غير املدرجة التي متارس نشاطات أخرى ليس من 
ضمنها أي نشاط أوراق مالية.

)قاسم باشا( مناف الهاجري وطالل الغامن وفهد الشريعان ونادر اجليران وهاني العناني خالل الندوة 

استقبل احتاد الصناعات الكويتية وفدا من مكتب استثمار 
رأس املال األجنبي على رأس����هم رئيس املكتب الش����يخ مشعل 
اجلابر وذلك لبحث فرص استفادة القطاع اخلاص الكويتي من 
قانون االستثمار األجنبي وتكوين شراكات ناجحة بني الشركات 

الوطنية واألجنبية.
وبهذه املناسبة، دعا رئيس احتاد الصناعات حسني اخلرافي 
إل����ى توحيد اجلهود لتذليل كاف����ة العقبات التي تعترض عمل 
املس����تثمر احمللي أو األجنبي وذلك الس����تقطاب أكبر قدر من 
االستثمارات األجنبية متاشيا مع حتويل الكويت إلى مركز مالي 

وجتاري مرموق حسبما ورد في خطة التنمية.
واقت����رح اخلرافي تكوين فرق عمل يجمع احتاد الصناعات 
ومكتب استثمار رأس املال األجنبي وجهات أخرى مهتمة لتحديد 
املعوقات الرئيسية التي ساهمت في طرد االستثمارات األجنبية 
ووضع احللول املناسبة لها استعدادا لرفعها إلى اجلهات املعنية 
في الدولة ما يصب في حتس����ني بيئة العمل احمللية وحتويلها 

إلى بيئة جاذبة للعمل واالستثمار.
وأوضح أن من أهم املعوقات التي حالت دون جذب الكويت 
الستثمارات أجنبية مجزية البيروقراطية احلكومية املهيمنة 
على أغلب اجلهات احلكومية إضافة إلى عدم وجود خدمة الشباك 
الواحد حتى اآلن والتي تس����اهم في اختص����ار الوقت واجلهد 
في اجناز املعامالت للمس����تثمرين على الرغم من تضمن خطة 
التنمية إجراءات وسياس����ات لالنتقال إلى حكومة »بال أوراق« 

وذلك سعيا وراء التسهيل على املستثمرين.
وأك����د اخلرافي ضرورة أن تبدأ اجلهات املعنية بتش����جيع 
ومؤازرة الصناع����ة احمللية كونها تعد طوق جناة الدول أثناء 
حدوث األزمات إضاف����ة إلى قدرة املصانع احمللية على احتواء 

أكبر عدد ممكن من العمالة الوطنية.
من ناحية أخرى، أبدى رئيس مكتب استثمار رأس املال األجنبي 
الشيخ مشعل اجلابر استعدادا كبيرا للوقوف على مواطن اخللل 
التي حتول دون تشجيع املستثمر األجنبي للقدوم إلى الكويت 
من ناحية وحتبط املستثمر احمللي من ناحية أخرى وذلك في 

إطار تكوين شراكات بني القطاع اخلاص احمللي واألجنبي.
وأشار في العرض املقدم إلى أن مجاالت االستثمار في الكويت 
تتمثل في قطاع الصناعات عدا استكشاف أو إنتاج النفط والغاز 
وإنشاء وتشغيل وإدارة مشروعات البنية التحتية في مجاالت 
الكهرباء واملياه واالتصاالت واملصارف وش����ركات االس����تثمار 
والصرافة وشركات التأمني ومجاالت تقنية املعلومات وتطوير 
البرمجيات واملستشفيات وصناعة األدوية واملشاريع اإلسكانية 
املتكاملة وتطوير املناطق عدا املضاربة في العقارات إضافة إلى 
أنشطة التخزين واخلدمات اللوجستية والنقل البري والبحري 
واجلوي والسياحة والفنادق والترفيه والثقافة واإلعالم والتسويق 
واألنشطة البيئية. أما عن املزايا واإلعفاءات التي ميكن منحها 
للمستثمر األجنبي والوطني، لفت الشيخ مشعل اجلابر إلى انه 
مبوجب القانون رقم 8 لسنة 2001 »قانون االستثمار االجنبي«، 
ميكن للجنة االستثمار منح كل أو بعض املزايا واإلعفاءات مثل 
اإلعفاء من ضريبة الدخل أو من أي ضرائب أخرى ملدة ال تزيد 
على عشر سنوات واإلعفاء كليا أو جزئيا من الرسوم اجلمركية 
على اآلالت واملعدات قطع الغيار الالزمة لإلنش����اء والتوس����ع 
والتطوي����ر وأيضا من املواد األولية والبضائع نصف املصنعة 
ومواد التغليف ولتعبئة الالزمة لألغراض اإلنتاجية واستخدام 
العمالة األجنبية الالزمة لذلك وفقا للقوانني واللوائح املعمول 
بها ف����ي البالد. وعن الضمانات املكفولة للمس����تثمر األجنبي، 
اش����ار الى ان نص القانون على أنه ال جتوز مصادرة أو تأميم 
أي مش����روع أجنبي مرخص فيه طبقا ألحكام هذا القانون، وال 
يجوز نزع ملكيته إال للمنفعة العامة طبقا للقوانني املعمول بها 
ومقابل تعويض يعادل القيمة االقتصادية احلقيقية للمشروع 
املنزوعة ملكيته وقت نزع امللكية، ويقدر وفقا للوضع االقتصادي 

السابق على أي تهديد بنزع امللكية.
ويدفع التعويض املستحق دون تأخير إضافة إلى أن للمستثمر 
األجنبي حق حتويل اس����تثماره كليا، أو جزئيا، إلى مستثمر 
أجنبي آخر أو إلى مس����تثمر وطني أو التخلي عنه لش����ريكه 
الوطني في حالة املش����اركة وللمستثمر األجنبي أن يحول إلى 
اخلارج أرباحه ورأسماله والتعويض الذي يحصل عليه نتيجة 
نزع ملكيته للمنفعة العامة طبقا للقوانني املعمول بها، كما إن 
للعاملني غير الكويتيني في املشروع واملتعاملني معه من خارج 

البالد حتويل مدخراتهم ومستحقاتهم إلى اخلارج.

الشيخ مشعل اجلابر وحسني اخلرافي خالل اللقاء املشترك 

»احتاد الصناعات« يستقبل وفدًا
من مكتب استثمار رأس املال األجنبي

عروض حصرية لعمالء »الوطني« لدى 
»دناتا للعطالت« حتى 31 أغسطس

أعلن بنك الكويت الوطن���ي عن تقدمي عروض حصرية 
حلاملي بطاقات الوطني االئتمانية املميزة على باقات السفر 
إلى ماليزيا عند احلجز على منت اخلطوط اجلوية السنغافورية 
بالتعاون مع قبلة للسياحة والسفر )مكتب دناتا للعطالت(، 
وذلك حتى 31 أغس���طس املقبل. وسيحصل حاملو بطاقات 
الوطني االئتمانية املميزة )ڤيزا 
وماستركارد بالتينيوم، داينرز 
كلوب، لك تيتانيوم ماستركارد، 
ذهبي وورلد ماستركارد، وفيزا 
إنفينيت( على عروض حصرية 
على باقات الس���فر إلى ماليزيا 
عل���ى م���نت اخلط���وط اجلوية 
السنغافورية من خالل احلجز 
لدى مكاتب قبلة للسياحة والسفر 
املتواجدة في  )دناتا للعطالت( 
الكويت  الشرق وحولي ومطار 
الدولي واحلرس الوطني الكويتي، 
العروض على  وتتضمن ه���ذه 
باقات الس���فر باقات خاصة عل���ى مجموعة من الفنادق في 
ماليزيا، وخدمة التوصيل م���ن املطار وإليه مجانا، وتذاكر 
الدخول إلى أفضل ستة أماكن سياحية في سنغافورة، وقسائم 

شرائية للسفر، باإلضافة إلى نقاط مكافآت الوطني.
وبهذه املناسبة، قال مساعد مدير عام مجموعة اخلدمات 
املصرفية الش���خصية في بنك الكويت الوطني خالد فالح 
العلي: »إن بنك الكويت الوطني حريص على مكافأة عمالئه 
من حاملي بطاقات���ه االئتمانية عبر توفير أفضل العروض 
احلصرية واملميزة لهم بالتعاون مع أفضل الوكاالت والشركاء 

في الكويت والشرق األوسط«.
وأض���اف العلي في تصريح صحافي ان »الوطني« يقدم 
ه���ذه العروض املميزة على باقات الس���فر إلى ماليزيا عبر 
اخلطوط اجلوية السنغافورية بالتعاون مع قبلة للسياحة 
والس���فر )دناتا للعطالت( مع قرب حلول موسم السفر في 
الصيف ليزيد من خيارات عمالئه في اختيار وجهة سفرهم 

هذا العام لقضاء إجازة ممتعة«.

خالد العلي


