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خالل مناقشة مسودة قرار «إعادة تنظيم إجراءات دمغ المعادن الثمينة المستوردة»

الروضان :نهدف لحماية المستهلك وتسهيل اإلجراءات لتجار الذهب والمجوهرات

,,

كتبت �سمر امني:

�أك��د وزي��ر التجارة وال�صناعة،
خالد الرو�ضان� ،أن القرار الوزاري
يف �ش�أن �إعادة تنظيم �إجراءات دمغ
املعادن الثمينة امل�ستوردة يحقق
هدفني ،هما حماية امل�ستهلك،
و�أي�ضا ت�سهيل الإج����راءات �أم��ام
جتار الذهب واملجوهرات.وقال
الرو�ضان يف كلمته ان القرار �أخذ
وقته يف ال��درا���س��ة ،وان ال��وزارة
كعهدها دائم ًا بالرجوع لأ�صحاب
ال�ش�أن واملعنيني قبل �إق���رار �أي
الئحة �أو قرار تناق�شه معكم ،مبين ًا
يف ال��وق��ت ذات��ه �أن ال��ق��رار لي�س
قر�آن ًا ،بل ميكن تعديله وتطويره
بعد ممار�سات عدة.
ب��دوره ،قال وكيل وزارة التجارة
وال�صناعة ،خالد الفا�ضل� ،إن
القرار ي�أتي كجزء من حتقيق الر�ؤية
ال�سامية للتحول نحو مركز مايل
وجتاري ،وجزء من خطة التنمية
 ،2035خ�صو�ص ًا و�أن الكويت كانت
الأ�سا�س يف دول جمل�س التعاون
ومنطقة ال�رشق الأو���س��ط ،كونها
ال��ب ��ؤرة التجارية الأ�سا�سية يف
تبادل الذهب واملعادن الثمينة.
و�أ�ضاف «البد �أن يكون هناك ت�سهيل
يف الإجراءات ولكن مع الأخذ بعني
االعتبار �أن هذا الت�سهيل البد �أن
يحمي ال�سوق وجتاره من الدخالء
على ه��ذا امل��ج��ال ،الفتا ال��ى ان
الهدف من اللقاء هو اال�ستماع �إلى
الأراء من �أهل املجال� ،إذ خرجت
م�سودة ال��ق��رار من رح��م ال��وزارة
التي د�أبت على مراجعة الأمور مع
�أ�صحاب املجال لتحقيق الأف�ضل
لل�سوق.
من جانبه ،قال الوكيل امل�ساعد يف
وزارة التجارة وال�صناعة ،حممد

حامد :سيساهم

بزيادة كمية الدمغ

لدى الوزارة بنسبة
 %200مع توفير

 %75من الوقت

• جانب من احلضور

• خالد الروضان إلى جوار الصايغ خالل التكرمي

الفاضل :الكويت البؤرة التجارية األساسية
في تبادل الذهب والمعادن الثمينة
العنزي ،ان �أهمية القرار الوزاري
تكمن يف تنظيم ���س��وق املعادن
الثمينة وفقا ل�ضوابط قانونية
من �ش�أنها منع �أي �شخ�ص �أو جهة
جت��اوزت القانون �سواء داخ��ل �أو
خارج الكويت من التعامل يف �سلع
�سوق املعادن الثمينة الكويتي.
وذكر ان القرار �سيدفع نحو زيادة
الواردات من املعادن الثمينة وهو
ما يرفع �إيرادات الدولة ،خ�صو�صا

و�أن��ن��ا نعاين من ت�أخر اج��راءات
الفح�ص والدمغ ،الفتا الى �أن القرار
يرتكز على وجود عدد من القوانني
املتقدمة التي تعمل بها الوزارة
ومنها قانون العالمات التجارية،
يف �سبيل تي�سري وت�سهيل ممار�سة
التجارة يف املعادن الثمينة.
و�أو�ضح �أن القرار يدعم عمليات
اال�سترياد و�إعادة الت�صدير من دون
التغيري فيها عك�س ما كان يحدث

العنزي :القرار سيدفع نحو زيادة الواردات
من المعادن الثمينة ونمو إيرادات الدولة

�سابقا ،حيث كانت تدمغ ب�شعار
الكويت وبالتايل كانت بع�ض الدول
ترف�ض ا�ستريادها لوجود �شعار
ا�ضايف دون �شعار الدولة ،منوها
�إل��ى �أن القرار من �ش�أنه تخفي�ض
فرتة انتظار االف��راج عن الواردات
من املعادن الثمينة من �شهر �إلى 3
�ساعات بالتعاون مع الإدارة العامة
للجمارك .و�أك��د �أن القرار يدعم
ال�صناعات املحلية ،من خالل اعادة

على هامش ختام أعمال االجتماع الثاني للجنة الكويتية السريالنكية

وزير التجارة 65 :مليون دوالر حجم التبادل التجاري
بين البلدين خالل 2017

,,

ت�صديرها للخارج ،و�أنه لأول مرة
يف الوزارة يتم ا�صدار قرار وزاري
باللغتني العربية واالنكليزية
مراعاة لتجار الذهب الأجانب،
وتوزيعه على املالحق التجارية،
و�سمح بت�سليم املالحظات يف �ش�أن
القرار باللغة االنكليزية وتقدميها
للوزارة.
ومن جهته قال امل�ست�شار الإعالمي
لالحتاد الكويتي لتجار الذهب

وامل��ج��وه��رات ،رج��ب ح��ام��د� ،إن
االحت��اد داع��م لهذا القرار ،مبين ًا
�أن امل�شكلة الرئي�سية التي كانت
ت��واج��ه جت��ار ال��ذه��ب ���س��واء على
م�ستوى الأ�شخا�ص �أو ال�رشكات
املحلية والدولية داخل البالد كانت
تكمن يف ت�أخري دمغ الذهب لدى
وزارة التجارة وال�صناعة .ولفت
حامد الى ان القرار اجلديد الذي
�أ�صدره وزي��ر التجارة وال�صناعة

خالد الرو�ضان يعد �إيجابيا ،حيث
يق�ضي ب�رسعة دم��غ الذهب خالل
نف�س اليوم مو�ضحا �أن العملية
ك��ان��ت ت�ستغرق خ�لال ال�سنوات
املا�ضية ما يقارب ال�شهر.وبني
�أن القرار يق�ضي ب�إعفاء ال�رشكات
ذات العالمات التجارية من عملية
الدمغ لدى �إدارة املعادن الثمينة
وه��و ما يوفر املزيد من الوقت
لهم وا�سترياد الذهب بكمية �أكرب
عالوة على �إنعا�ش ال�سوق.وتوقع
حامد بعد هذا القرار �أن تزيد كمية
الدمغ لدى الوزارة بن�سبة �أكرث من
 ،%200م�شريا �إلى �أن عملية الدمغ
�سابقا لدى الوزارة كانت ت�ستغرق
خالل ال�شهر الواحد ما يقارب الـ 4
�أطنان من الذهب ف�ضال عن توفري
 %75من الوقت لدى عامليها.

خالل لقائه نائب رئيس البنك اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية

الحجرف :نطمح للمساهمة في تطور البنك

من خالل نقل الخبرات الكويتية في المجاالت التنموية

الصباح:

االتفاقية

بين البلدين

شملت مجاالت
السياحة

• الروضان خالل توقيع االتفاقية مع نظيره السريالنكي

كتبت �سمر �أمني:
قال وزير التجارة وال�صناعة خالد
الرو�ضان ،ان العالقات الكويتية
ال�رسيالنكية عالقات جيدة ونطمح
�إل��ى فتح �آف��اق جديدة من التعاون
امل�شرتك وزي��ادة يف حجم التبادل
التجاري خالل الأعوام املقبلة.
و�أ���ض��اف على هام�ش ختام �أعمال
االجتماع ال��ث��اين للجنة الكويتية
ال�رسيالنكية امل�شرتكة للتعاون
التجاري والفني ،ان حجم التبادل
التجاري بلغ يف عام  2017ما يقارب
 65مليون دوالر وقد حر�ص ال�صندوق
الكويتي للتنمية االقت�صادية على
دع��م العالقات الثنائية م��ن خالل
دوره البارز يف �أن�شطته املختلفة
لتوطيد �أوا�رص ال�صداقة بني البلدين
ال�صديقني.
و�أ�شار الرو�ضان� ،إلى �أن عقد مثل
هذه االجتماعات واللجان امل�شرتكة
ي�ساهم وب�شكل ف��ع��ال يف ت�سليط
ال�ضوء على واقع التعاون الكويتي
ال�رسيالنكي يف امل��ج��ال التجاري
واالقت�صادي واال�ستثماري وحتديد
املميزات و�أوجه الق�صور والتحديات
امل�ستقبلية لكال البلدين ،وتبادل

الأف��ك��ار وامل��ق�ترح��ات ح��ول زي��ادة
حجم التبادالت التجارية ،مبينا
�أهمية حتديد �أف�ضل ال�سبل والو�سائل
لتعزيز التجارة والتعرف على �آخر
امل�ستجدات يف كافة املجاالت وتذليل
العقبات التي قد تواجه هذا التعاون
للنهو�ض بها ملا يرقى لطموحات
وتطلعات البلدين.
ولفت �إلى �أن الكويت اتخذت خطوات
مهمة وملمو�سة باجتاه تنويع م�صادر
الدخل من خالل خطة �إ�صالح اقت�صادي
�شاملة ،تركز على زي��ادة م�شاركة
القطاع اخلا�ص املحلي والأجنبي
يف اقت�صاد البلد ،وتطوير م�شاريع
ال����شراك��ة ب�ين القطاعني اخلا�ص
والعام ،ودعم امل�شاريع ال�صغرية
واملتو�سطة ،وحت�سني بيئة الأعمال،
وخ��ل��ق م��ن��اخ ا�ستثماري منا�سب،
وج���ذب امل�ستثمرين الأج��ان��ب من
خالل الت�رشيعات التي تقدمها هيئة
ت�شجيع اال�ستثمار املبا�رش ،وانطالقا
من توجيهات �صاحب ال�سمو �أمري
البالد واهتمامه وتركيزه على التنمية
االقت�صادية لإيجاد بدائل مل�صادر
ال��دخ��ل توفر فر�ص عمل لل�شباب
وبناء على الر�ؤية امل�ستقبلية للكويت
ً
لعام  2035لتحويلها الى مركز مايل

وجتاري.
و�أ�ضاف الرو�ضان �أن الكويت بد�أت
بعهد ���ص��ن��اع��ي ج��دي��د وخ�ص�صت
 700وح��دة �صناعية �ست�ساهم بنمو
�صادرات الكويت غري النفطية وخلق
تناف�سية �أكرب يف ال�سوق ال�صناعي،
م��ع��رب��ا ع��ن �أم��ل��ه مب��وا���ص��ل��ة هذه
االجتماعات واللقاءات التي تهدف
�إلى تعزيز �أوا�رص التعاون الثنائي
ب�ين اجلانبني لتحقيق امل�صالح
امل�شرتكة والرفاهية ل�شعبي كال
اجلانبني ال�صديقني.
وم��ن جهته ق��ال الوكيل امل�ساعد
ل�ش�ؤون املنظمات الدولية والتجارة
اخلارجية بوزارة التجارة وال�صناعة،
منر ال�صباح ،انه مت التوقيع على
حم�رض اجتماع اللجنة ال��وزاري��ة
الكويتية ال�رسيالنكية امل�شرتكة التي
جمعت جمموعة من اجلهات احلكومية
ال�رسيالنكية من بينها وزارة التجارة
وامل��ال��ي��ة وهيئة ال��زراع��ة وهيئة
اال�ستثمار املبا�رش.
و�أ���ض��اف ان��ه مت عقد اتفاق ما بني
اجلانبني �شمل اتفاقية يف جمال
ال�سياحة والزراعة والغذاء و�سيتم
ا�ستكمال تفعيل هذه الإجراءات عقب
االنتهاء من توقيعها.

«جي بي مورغان» :الطلب النفطي «قوي» نسبي ًا
جدد بنك «جي بي مورغان» الدويل توقعاته بانخفا�ض
الطلب على النفط قبل نهاية العام احل��ايل ،ب�سبب
التباط�ؤ االقت�صادي يف الدول النامية ،لكن اعترب الطلب
«قويا ن�سبيا» حتى الآن.ورج��ح تقرير حديث للبنك
�أن ينمو الطلب العام املقبل بنحو  1.1مليون برميل
يوميا ،وهو �أقل من م�ستوى العام ال�سابق البالغ 1.5
مليون برميل يوميا.
وتوقع التقرير ا�ستمرار حالة عدم اليقني يف ال�سوق
ب�سبب تعدد املخاطر واملتغريات ال�رسيعة امل�ؤثرة على
ا�ستقراره ،م�شريا �إلى �أنه �أبرز عن�رصين من عنا�رص عدم
اليقني الرئي�سية يف ال�سوق يتمثالن يف غياب ا�ستقرار
م�ستوى العر�ض �إلى جانب ال�شكوك املحيطة بالقدرة
االحتياطية الفعلية يف العامل والقدرة الفعلية لبع�ض
دول «�أوبك» على فتح ال�صنابري �رسيعا يف مو�سم ال�شتاء
املقبل.

واعترب التقرير �أن الغمو�ض امل�ستمر يف جانبي العر�ض
والطلب يجعل ال�سوق يف حالة توتر م�ستمر خا�صة مع
اقرتاب موعد العقوبات الأمريكية على �إيران يف غ�ضون
�أقل من �أربعة �أ�سابيع.يف ال�سياق ذاته ،قال تقرير «�أويل
براي�س» ان �سوق النفط يجتاز حاليا حالة من التوترات
النف�سية ،وبالرغم من جهود زيادة الإنتاج يف «�أوبك»
ورو�سيا وبقية ال�رشكاء� ،إال �أن ذلك ال ي�ستبعد معه �أن
ت�صل �أ�سعار النفط �إلى  100دوالر للربميل.
و�أ�ضاف �أن م�ستثمري الطاقة الأكرث جناحا يف العامل
حققوا �أرباحا جيدة ب�سبب �صعود الأ�سعار ،ولكن ال ميكن
جتاهل �أن الأ�سعار املرتفعة لي�ست جيدة للم�ستهلكني،
م�شريا �إلى �أن قوة الدوالر جتعل النفط �أكرث تكلفة يف
الدول امل�ستوردة للنفط ،وهو ما �سي�ؤدي �إلى تباط�ؤ
الطلب كما �سبق و�أن حدث يف الدورتني ال�سابقتني يف
عامي  2008و.2013

والزراعة والغذاء
الكويت وضعت
خطة إصالح

شاملة لزيادة

مشاركة القطاع
الخاص المحلي
واألجنبي

• جانب من االجتماع

�شارك وزير املالية نايف احلجرف
يف االجتماعات ال�سنوية ل�صندوق
النقد والبنك ال���دويل  2018يف
جزيرة بايل الإندوني�سية ،حيث
التقى بالوفد الرئا�سي لـ «البنك
الآ���س��ي��وي لال�ستثمار يف البنية
التحتية» وهو ثالث �أكرب بنك تنموي
بالعامل ،والكويت من الأع�ضاء
امل�ؤ�س�سني فيه مبوجب توقيعها
مل��ذك��رة التفاهم يف ع��ام 2014
وموافقة جمل�س الأم��ة الكويتي يف
 25يونيو  2018على م�رشوع قانون
م�ساهمة الكويت يف البنك.
وقد �شارك باالجتماع كل من نائب
املدير العام ل�ش�ؤون العمليات
يف ال�صندوق الكويتي للتنمية
االقت�صادية العربية ،مروان الغامن،
والع�ضو املنتدب للهيئة العامة
لال�ستثمار ،فاروق ب�ستكي ،ومدير

قطاع التخطيط� ،أحمد ب�ستكي،
بينما تر�أ�س وفد البنك الآ�سيوي
لال�ستثمار يف البنية التحتية نائب
الرئي�س ،داين �ألك�سندر و�ضم ك ًال
من م�ست�شار الرئي�س ،زو يونغ
وقيادات �أخرى من البنك.
وق���ال احل��ج��رف خ�لال االجتماع:
«نطمح ال��ى امل�ساهمة يف تطور
وت��و���س��ع ال��ب��ن��ك يف امل��ج��االت
التنموية ،ومنها نقل خربة «الهيئة
العامة لال�ستثمار» و«ال�صندوق
ال��ك��وي��ت��ي للتنمية االقت�صادية
العربية» يف جماالت اال�ستثمارات
التنموية ،مبينا ان الهيئة هي �أقدم
�صندوق ا�ستثماري �سيادي يف العامل
�أن�شئ يف عام  ،1953وال�صندوق
هو من �أع��رق امل�ؤ�س�سات املالية
التنموية يف العامل وت�أ�س�س يف
 ،1962واليوم كالهما لديهم خربة

ميدانية يف دول خمتلفة ،بالإ�ضافة
ال��ى قدرتهم الكبرية والفعالة
بامل�ساهمة يف منو وتطوير البنك
الآ�سيوي».
وت�أتي ع�ضوية الكويت وم�ساهمتها
يف الوقت الذي حتر�ص فيه البالد
على االهتمام بتعزيز العالقات
الكويتية ال�صينية ك��ون ال�صني
ثاين �أكرب اقت�صاد عاملي ،ال �سيما
بعد الزيارة التاريخية ل�صاحب
ال�سمو �أم�ير البالد ال�شيخ �صباح
الأحمد الى ال�صني خالل �شهر يوليو
 ،2018والتن�سيق الوثيق الذي يتم
بني البلدين ب�ش�أن مبادرة «احلزام
والطريق» والتي تهدف �إلى تطوير
و�إن�����ش��اء ط��رق جت��اري��ة ومم��رات
اقت�صادية تربط ال�صني ب�أكرث من
 60بلد ًا ب��ر ًا وب��ح��ر ًا وم��ن �ضمنها
الكويت.

اإلمارات تتوقع زيادة إنتاج النفط
في أكتوبر ونوفمبر لتلبية الطلب

الكويت تزيد
سعر خام

نوفمبر آلسيا
قال م�صدر بقطاع النفط �أم�س
�إن الكويت رفعت �سعر البيع
الر�سمي ل�شحنات نوفمرب من
النفط اخل��ام املتجهة �إلى
�آ�سيا مبقدار � 75سنتا للربميل
مقارنة مع ال�شهر ال�سابق.
بهذا تبيع الكويت خامها �إلى
العمالء الآ�سيويني بعالوة 15
�سنتا للربميل ف��وق متو�سط
�أ�سعار عمان/دبي القيا�سية يف
نوفمرب مقارنة مع خ�صم 60
�سنتا يف �أكتوبر.

قال �سهيل املزروعي وزير الطاقة
وال�صناعة الإماراتي �أم�س «متا�شيا
م��ع متطلبات ال�����س��وق ،ب���د�أت
االم���ارات يف زي��ادة �إنتاجها من
النفط يف الربع الثاين وتتوقع
زيادة م�ستويات �إنتاجها يف �شهري
�أكتوبر ونوفمرب .»2018
و�أ�ضاف� :ستكون الطاقة االنتاجية
ل�لام��ارات بحلول نهاية العام
 2018نحو  3.5م�لاي�ين برميل
يوميا .مبينا �أن �إنتاج دي�سمرب
�سوف يخ�ضع لطلب العمالء.
و�أ���ش��ار �إل��ى �أن االم���ارات ال تزال
ملتزمة بالعمل مع �رشكائها يف
منظمة «�أوبك» ،وغري الأع�ضاء يف
املنظمة ل�ضمان التوازن واال�ستقرار
يف ال�سوق ،وذلك مل�صلحة كل من
املنتجني وامل�ستهلكني.
وكان الأمني العام ملنظمة الدول
امل�صدرة للنفط توقع يف وقت
�سابق �أن ي�صل ا�ستهالك النفط
عاملي ًا �إل��ى  100مليون برميل
يومي ًا يف وق��ت الح��ق من العام

احلايل.
وقال حممد باركيندو يف ت�رصيحات
مب����ؤمت���ر ل��ل��ن��ف��ط وال��ط��اق��ة يف
جنوب �أفريقيا ،يف مطلع �ستبمرب
املا�ضي� ،إن ه��ذا املوعد �أقرب
بكثري من التوقعات ال�سابقة.
وكانت منظمة �أوب��ك توقعت يف
تقريرها ال�شهري الأخري �أن يبلغ
الطلب العاملي على النفط 98.83
مليون برميل يومي ًا يف العام
احلايل بعد �أن خف�ضته مبقدار 20
�ألف برميل يومي ًا عن التوقعات
ال�����س��اب��ق.وك��ان �إن��ت��اج منظمة
«�أوب��ك» من النفط يف �شهر يوليو
املا�ضي مبقدار � 40.7ألف برميل
يومي ًا ،بدعم زيادة الإمدادات من
الكويت ونيجرييا والإم���ارات،
و�أ�شار التقرير ال�شهري للمنظمة
الى �أن متو�سط الإنتاج و�صل �إلى
م�ستوى  32.323مليون برميل
يومي ًا يف يوليو املا�ضي ،مقابل
 32.283مليون برميل يومي ًا يف
يونيو.2018
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