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دشن مكتب الهيئة العامة لالستثمار في شنغهاي

الحجرف 400 :شركة صينية كبرى تشارك في منتدى االستثمار الصيني الكويتي

• جانب من االفتتاح

د�شن وزير املالية رئي�س جمل�س �إدارة
الهيئة العامة لال�ستثمار نايف احلجرف
ام�س مكتب الهيئة مبدينة �شنغهاي
ال�صينية توثيقا للعالقة اال�ستثمارية بني
اجلانبني.
وقال احلجرف على هام�ش حفل التد�شني
ال��ذي ح�رضه الع�ضو املنتدب للهيئة
العامة لال�ستثمار فاروق ب�ستكي ونخبة
من رجال الأعمال ال�صينيني وال�شخ�صيات
املالية واال�ستثمارية العاملية�« :إن

افتتاح املكتب ي�أتي ا�ستكماال جلهود
كانت الهيئة قد بد�أتها عام  2011عندما
افتتحت مكتب متثيل لها يف العا�صمة
ال�صينية بكني».واو�ضح �أن افتتاح مكتب
اال�ستثمار يف �شنغهاي جاء بعد موافقة
ال�سلطات ال�صينية على منح مكتب
اال�ستثمار الكويتي رخ�صة ملزاولة �إدارة
اال�ستثمارات نيابة عن الهيئة العامة
لال�ستثمار.
وبني ان هذا املكتب يعترب �أول مكتب

• الكويت وال�صني� ...رشاكة ا�سرتاتيجية

ا�ستثمار خارجي تفتتحه الهيئة منذ
�إن�شاء مكتب اال�ستثمار يف لندن عام 1953
م�ؤكدا ان افتتاحه «ي�أتي توثيقا للعالقة
اال�ستثمارية التاريخية املميزة التي
تربط الكويت بجمهورية ال�صني والتي
متتد عقودا من الزمن».
واف��اد ب��أن افتتاح املكتب ي�أتي نتيجة
للزيارة الناجحة ل�سمو �أم�ير البالد
ال�شيخ �صباح الأحمد لل�صني يف يوليو
املا�ضي ولقائه الرئي�س ال�صيني �شي

جني بينغ ،م�شريا الى حر�ص �سمو الأمري
الدائم على تعزيز التعاون مع ال�صني يف
جميع املجاالت.وذكر ان مكتب اال�ستثمار
ب�شنغهاي �سيكون من�صة لتدريب الكوادر
الوطنية يف امل��ج��االت اال�ستثمارية
املختلفة يف �إطار حر�ص الهيئة العامة
لال�ستثمار على تنمية املوارد الب�رشية
وت ��أه��ي��ل ال�شباب الكويتي بال�شكل
املنا�سب.واكد �أن اختيار الهيئة العامة
لال�ستثمار لل�صني لتكون مقرا ملكتب

ا�ستثمارها اخلارجي «�إمنا جاء ا�ستجابة
طبيعية للمكانة العاملية التي يحتلها
االقت�صاد ال�صيني» .وا���ش��اد بالطفرة
االقت�صادية الكبرية والتطور الهائل
الذي �شهدته ال�صني يف معظم املجاالت
االقت�صادية والتجارية لترتبع على عر�ش
االقت�صاد بعد الواليات املتحدة «�إذ تعد يف
طليعة الوجهات اال�ستثمارية يف العامل».
و�أ�ضاف ان اختيار �شنغهاي لتكون مقرا
ملكتب اال�ستثمار الكويتي ي�أتي �أي�ضا

باعتبارها العا�صمة التجارية لل�صني
وترتكز فيها معظم ال�رشكات اال�ستثمارية
العمالقة ف�ضال عن �أن البيئة اال�ستثمارية
يف �شنغهاي �أق���رب لبيئة العوا�صم
اال�ستثمارية العاملية كنيويورك ولندن.
وبني انه مت توجيه الدعوة لـ � 400رشكة
�صينية كربى للم�شاركة يف اعمال منتدى
اال�ستثمار ال�صيني الكويتي االول داعيا
ال�رشكات ال�صينية كافة �إلى امل�شاركة
بفعالية يف خطة التنمية بالكويت.

الرقم القياسي ألسعار المنتجين
أكد أنها محطة مهمة تمر من خاللها االستثمارات الكويتية نحو آسيا
بستكي :اخترنا الصين لفتح مكتب استثماري في الكويت ارتفع %39.4
نظراً لما تملكه من مقومات كبيرة
قال الع�ضو املنتدب للهيئة العامة
لال�ستثمار فاروق ب�ستكي ام�س�« :إن
اختيار الهيئة لل�صني كثاين حمطة
الفتتاح مكتب خارجي لال�ستثمار
فيها ي�أتي نظرا ملا متتلكه من
مقومات اقت�صادية وا�ستثمارية
كبرية ومتنوعة».وا�ضاف ب�ستكي
على هام�ش حفل تد�شني مكتب
اال�ستثمار ب�شنغهاي ال��ذي اقيم
بح�ضور وزي���ر امل��ال��ي��ة نايف
احلجرف والوفد االقت�صادي الذي
ي��زور مدينة �شنغهاي ال�صينية
حاليا« :ان مكتب اال�ستثمار الكويتي
ب�شنغهاي �سيكون حمطة مهمة متر
من خاللها اال�ستثمارات الكويتية
نحو ال��ق��ارة اال�سيوية املليئة
بالفر�ص اال�ستثمارية الواعدة».
بدوره قال مدير مكتب اال�ستثمار
الكويتي يف �شنغهاي عبدالرزاق
البعيجان« :ان افتتاح املكتب �أتى
بعد ا�ستيفاء الهيئة جلميع متطلبات
ال�سلطات ال�صينية ومت منح مكتب
اال�ستثمار الكويتي رخ�صة ملزاولة
�إدارة اال�ستثمارات نيابة عن الهيئة
العامة لال�ستثمار».
وا�ضاف« :ان احل�صول على الرخ�صة
�أتى بعد مفاو�ضات امتدت �سنتني
مع حكومة �شنغهاي للح�صول على
ترخي�ص �إدارة �أ�صول ميكن املكتب
من خالله �إدارة جميع �أ�صول الهيئة
يف ال�صني والتو�سع م�ستقبال يف
ال���ق���ارة الآ���س��ي��وي��ة» .واو���ض��ح

• الوزير نايف احلجرف وفاروق ب�ستكي

البعيجان ان هذا مل يكن ليح�صل
لوال الزيارة الناجحة التي قام
بها �سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح
الأحمد لل�صني يف يوليو املا�ضي
ودف��ع��ه ال��ع�لاق��ات الكويتية -
ال�صينية �إلى م�ستويات جديدة من
التعاون امل�شرتك بني البلدين.
وذك��ر ان الكويت تعد �أول دولة
�أجنبية متنح ه��ذا الرتخي�ص ما
يعك�س عمق العالقة بني البلدين اذ
مينح هذا الرتخي�ص عادة لل�رشكات
ولي�س للدول.وبني البعيجان ان
اال�ستثمارات املتاحة واملتوافرة
يف ال�صني عديدة ومتنوعة وت�شمل
اال�سهم املطروحة يف البور�صات
ال�صينية وال�سندات واال�ستحواذات
املبا�رشة يف ال�رشكات ال�صينية

ومنها قطاع البنوك وامل�صارف
وقطاع تكنولوجيا املعلومات.
ولفت ال��ى ط��رح املكتب مبادرة
لل�رشكات ال�صينية لتقدمي برامج
تدريب للكوادر الوطنية الكويتية
بالتعاون معه ت�ؤهلهم لإدارة
الأ���ص��ول يف ال�سندات والأ�سهم
املبا�رشة.وافاد
واال�ستحواذات
البعيجان ب�أن رخ�صة مكتب الهيئة
العامة لال�ستثمار التمثيلي يف
بكني ال تزال قائمة لكنها �ستلغى
خالل املرحلة املقبلة الن دوره
يقت�رص على �إقامة العالقات العامة
وال يحق ل��ه م��زاول��ة اي ن�شاط
ا�ستثماري وانتهى دوره ببنائه
ج�سورا من التعاون واملعرفة مع
ال�رشكات ال�صينية.

�أ�صدرت الإدارة املركزية للإح�صاء
يف الكويت الرقم القيا�سي لأ�سعار
املنتجني للربع الثالث «يوليو -
�أغ�سط�س � -سبتمرب» لعام  ،2018وذلك
للقطاع ال�صناعي والذي ي�شمل �أن�شطة
ال�صناعات اال�ستخراجية وال�صناعات
التحويلية ب��الإ���ض��اف��ة �إل���ى �إنتاج
وتوزيع املاء والكهرباء.و�سجل الرقم
القيا�سي لأ�سعار املنتجني بالكويت
يف الربع الثالث من  2018ارتفاع ًا
بن�سبة  %39.41مقارنة بالربع الثالث
م��ن ع��ام .2017و�سجلت جمموعة
ال�صناعات اال�ستخراجية ارتفاع ًا
بن�سبة  ،%51.03وذلك نتيجة الرتفاع
�أ�سعار جمموعة «ا�ستخراج النفط»
بن�سبة .%51.62
و�سجلت جمموعة «ال�صناعة التحويلية»
ارتفاع ًا بن�سبة  %28.21نتيجه الرتفاع
�أ�سعار جمموعة «تكريرالنفط» بواقع
.%41.47وبح�سب ال��ت��ق��ري��ر ،بلغ
ال��رق��م القيا�سي لأ�سعار املنتجني
يف الكويت للربع الثالث من 2018
م�ستوى ُ 104م�سج ًال ارتفاع ًا بن�سبة
 %7.55مقارنة مع الربع الثاين من
�سنة .2018ومقارنة مع نف�س الفرتة،
�سجل ال��رق��م القيا�سي ملجموعة
«ال�صناعات اال�ستخراجية» ارتفاع ًا
بن�سبة  %9.26وذلك نتيجة الرتفاع
الرقم القيا�سي لأ�سعار «ا�ستخراج
النفط» بن�سبة .%9.36كما �سجلت
�أ�سعار «ال�صناعات التحويلية» ارتفاع ًا
خالل الفرتة بن�سبة  ،%5.90وذلك
نتيجة الرتفاع �أ�سعار جمموعة «تكرير
النفط» بن�سبة .%7.71جتدر الإ�شارة
�إلى �أن جمموعتي «ا�ستخراج النفط»
و«تكريرالنفط» لهما ت�أثري مبا�رشعلى
ال�صناعات اال�ستخراجية والتحويلية
على التوايل نظر ًا لأهميتهما الن�سبية
داخل �سلة ال�سلع�.أما جمموعة املاء
والكهرباء ،فظلت �أ�سعارها ثابتة.

عيادة 152 :مليون دوالر حجم التبادل التجاري بين الكويت وجنوب أفريقيا

• جانب من االجتماع

ا�ستقبلت غــرفـة جتـــارة و�صنــاعــة
الكـويت �أم�س وفد ًا جتاري ًا من جمهورية
جنوب �أفريقيا برئا�سة �سيما �ساردا – مدير
�إدارة ترويج ال�صادرات لل�رشق الأو�سط
بوزارة التجارة وال�صناعة بجنوب �أفريقيا،
وذل��ك بح�ضور �سفري جمهورية جنوب
�أفريقيا م�سوليزا بونا ،حيث �ضم الوفد 18
�رشكة تعمل يف جماالت خمتلفة وذلك يف
لقاء �أقامته الغرفة للفعاليات االقت�صادية
الكويتية مع اجلانب اجلنوب �أفريقي بهدف
مناق�شة �سبل توطيد العالقات االقت�صادية
بني البلدين ،وعر�ض الفر�ص اال�ستثمارية
املتاحة و�إقامة ال�رشاكات التجارية بني
الطرفني يف �شتى املجاالت.
و�أ�شاد �صالح عياده مدير �إدارة العالقات
اخلارجية بالغرفة ،بالعالقات التاريخية
التي تربط الكويت وجمهورية جنوب
�أفريقيا ،م�ؤكد ًا على الأثر الإيجابي املبا�رش
ملثل هذه الزيارات التي تعترب �إحدى �أدوات
التعاون امل�شرتك بني البلدين ال�صديقني
لزيادة حجم التعاون االقت�صادي ،مبين ًا �أن
حجم التبادل التجاري بني البلدين قد بلغ
 152مليون دوالر خالل عام  ،2017م�شري ًا
�إلى �أن هناك فر�ص ًا واع� ً
�دة لزيادة حجم
التبادل التجاري يف امل�ستقبل القريب .كما

ح�رض اللقاء العديد من ال�رشكات الأع�ضاء
لدى الغرفة.ومن جانبه �أع��رب ال�سفري
اجلنوب �أفريقي عن �سعادته بالتعاون
القائم بني الطرفني ،و�أ�شار �إلى االهتمام
الكبري الذي توليه حكومة جنوب �أفريقيا
لال�ستثمار امل�شرتك مع الكويت ،مو�ضح ًا
�أن الهدف الرئي�سي من هذه الزيارة هو
عر�ض بع�ض الفر�ص اال�ستثمارية املتاحة
يف ب�ل�اده ،وك��ذل��ك بحث �إق��ام��ة بع�ض
امل�رشوعات التي ميكن �إقامتها يف كال
البلدين.وبدورها قامت �ساردا بتقدمي عر�ض
حول املناخ اال�ستثماري ونبذة عن اقت�صاد
جمهورية جنوب �أفريقيا واحلوافز املقدمة
للم�ستثمر الأجنبي ،بالإ�ضافة �إلى القوانني
التجارية وال�رضيبية املنظمة لها.
بعد ذلك قام �أع�ضاء الوفد الزائر بتقدمي
�أنف�سهم ونبذة حول �أعمالهم واهتماماتهم
ح����ول ع��ق��د ال�����ش�راك���ات ال��ت��ج��اري��ة
واال�ستثمارية مع نظرائهم الكويتيني.ومن
جانب �آخر قدمت �سارة احل�سن ،من �إدارة
النافذة املوحدة بق�سم تقييم امل�شاريع
ومنح املزايا بهيئة ت�شجيع اال�ستثمار
املبا�رش ،عر�ض ًا حول املناخ اال�ستثماري
يف الكويت ،ونبذة عن القوانني اجلاذبة
لال�ستثمار الأجنبي.

