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أكد أن التكامل االقتصادي أصبح رديف ًا لـ«البقاء»

الروضان :دول الخليج حققت قفزات في إزالة عقبات العمل التجاري والصناعي
الفاضل« :مجلس التعاون»

أقر عدداً من األنظمة لتعزيز

المواطنة االقتصادية

• خالد الروضان متحدثا ً خالل املؤمتر

كتب حممد �إبراهيم:
قال وزير التجارة وال�صناعة ،خالد الرو�ضان:
�إن د�ستور الكويت الذي كتب يف �سنة  62حوى
يف املادة  20ما ن�صه �أن «االقت�صاد الوطني
�أ�سا�سه العدالة االجتماعية ،وقوامه التعاون
العادل بني الن�شاط العام واخلا�ص ،وهدفه
حتقيق التنمية االقت�صادية وزيادة الإنتاج
اخل��ا���ص» ،وك���أن امل�رشع الأول كتب هذه
املادة ملثل هذا اليوم.
و�أ���ض��اف الرو�ضان يف كلمته خ�لال اللقاء
امل�شرتك بني وزراء التجارة وال�صناعة بدول
جمل�س التعاون اخلليجي ور�ؤ�ساء االحتادات
والغرف التجارية اخلليجية� ،أم�س� ،أنه يف
زمن التكتالت الكربى مل يعد التكامل خيار ًا
�أو اقرتاح ًا �أو فكرة نغرقها يف التفا�صيل
ونقتلها بالدرا�سات ،التكامل �أ�صبح بكل
ب�ساطة واخت�صار رديف ًا لكلمة واح��دة هي
البقاء.
وزاد« :البقاء ك�أع�ضاء فاعلني باقت�صادات
خليجية قوية لن ي�ستقيم بال تكامل ،والتكامل
لن ي�ستقيم اال ب�رشاكة نوعية بني القطاعني
العام واخلا�ص ،ت�ساعد يف بناء رافعة قوية
تقي اقت�صادياتنا من العرثات».
وا�ستطرد الرو�ضان قائ ً
ال «هنا ال�س�ؤال يكون
م�رشوع ًا م��ن �أج���در بالتكامل االقت�صادي
وبت�ضافر اجل��ه��ود ب�ين القطاعني العام
واخل��ا���ص م��ن �شعب اخلليج؟ ،فتاريخنا

• جانب من االجتماع

واح��د ،وم�صاحلنا م�شرتكة ،ومع احلر�ص
الذي يبديه �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ
�صباح الأحمد واخوانه قادة الدول ال�شقيقة
على بقاء هذا الكيان يجب �أن نرتجم فعل ًيا
�آم���ال مواطني دول اخلليج ال��ذي��ن مينون
النف�س بتحوله �إل��ى كيان دويل عمالق من
خالل تكامل �أطره االقت�صادية عرب توظيف كل
الإمكانات املوجودة يف خطط وا�ضحة حتفظ
لنا مكانً ا يف القطار العابر من احلا�رض �إلى
امل�ستقبل».
و���ش��دد على �أن التكامل االق��ت�����ص��ادي بني
الدول اخلليجية بات يف اّم�س احلاجة �إلى
زيادة قاعدة ال�رشاكة بني القطاعني العام
واخل��ا���ص ،وه��ذا ما يتطلب اهتمام ًا �أكرب
من قبل احلكومات واملجتمعات واملراكز
البحثية بت�سليط ال�ضوء على متطلبات
هذه ال�رشاكة وكذلك النظر بجدية �أكرب يف
املعوقات املختلفة.
ولفت �إل��ى �أن��ه من �أج��ل حتقيق هذا الهدف
يتعني �أن نكون ج��زء ًا رئي�سي ًا من التحول
العاملي ال خارجه من خ�لال العمل على
تهيئة البيئة املنا�سبة واال�ستمرار يف حت�سني
بيئة الأعمال خليجي ًا و�إزالة �أي عقبات �أمام
تقوية جدار ال�رشاكة بني القطاعني العام
واخلا�ص.
و�أكد الرو�ضان على دور املبادرين و�أ�صحاب
امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة الذين باتوا
يحظون باهتمام وا�سع يف خمتلف �أنحاء

العامل بعد �أن �أ�صبحوا وق��ود ًا حقيقي ًا يف
�إحداث �أي تنمية اقت�صادية واجتماعية والتي
تتطلب ح�شد جميع �إمكانات املجتمع ،مبا
فيها من طاقات وم���وارد وخ�برات القطاع
العام وكذلك اخلا�ص ،لتت�شارك يف تنظيمات
م�ؤ�س�سية تتولّ ى �إن�شاء امل�شاريع مبختلف
�أنواعها وت�شغيلها.
وتطرق الرو�ضان �إلى احلاجة خللق تنظيمات
م�ؤ�س�سية وت�رشيعية من خالل الت�شارك الفعال
يف توجيه امل�شاريع والأع��م��ال و�إدارتها
وت�شغيلها وتطويرها وتنميتها من �أجل خدمة
�أغرا�ضها.
وبني �أن دول التعاون حققت قفزات نوعية
كبرية يف �سبيل ازالة عقبات العمل التجاري
وال�صناعي امل�����ش�ترك ،بف�ضل توجيهات
�أ�صحاب ال�سمو  ،وترابط �شعوبها اخلا�ص،
وهناك عناوين ب��ارزة للتكامل االقت�صادي
بينها الذي حتقق على مر العقود ال�سابقة،
بدء ًا بال�سوق اخلليجي امل�شرتك التي نعتز
به و�صوال �إل��ى االحت��اد اجلمركي ،والعمل
قائم للو�صول �إلى الوحدة االقت�صادية.
و�أو�ضح �أن اللقاء ميثل فر�صة ملناق�شة ق�ضايا
وحتديات القطاع اخلا�ص اخلليجي ،حيث
یتزامن مع العدید من التطورات وامل�ستجدات
والتحدیات التي تواجه اقت�صادات دول جمل�س
التعاون اخللیجي ما يتطلب منا زیادة ورفع
م�ستوى التن�سیق ،والعمل على م�سار تطوير
وتعظيم اال�ستفادة من الإيجابيات واملكا�سب

(تصوير حمدي شوقي)

التي حققتها دول املجل�س يف م�سريتها نحو
التكامل االقت�صادي جنب ًا �إلى جنب مع م�سار
تذليل ال�صعوبات والتحديات و�إيجاد احللول
املنا�سبة لها.
وم��ن جانب اخ��ر ق��ال الرو�ضان يف كلمته
خالل افتتاح �أعمال االجتماع الـ 56للجنة
التعاون التجاري� :إن جدول الأعمال يحوي
مو�ضوعات مهمة �أجنزتها اللجان الفنية
املخت�صة بالتن�سيق م��ع ج��ه��از الأم��ان��ة
العامة ،الأمر الذي يتطلب منا بحثا عميق ًا لها
لنتو�صل �إلى اتفاق حولها� ،إذ رفع لنا وكالء
وزارات التجارة تو�صيات عدة خالل اجتماعهم
التح�ضريي للجنة الأ�سبوع املا�ضي ،ومن
�أبرزها العمل على متهيد النظام الإلكرتوين
لقرارات العمل اخلليجي امل�شرتك يف جمال
التجارة ،واعتماد ا�ستخدام امللفات الإلكرتونية
يف كل اجتماعات جلان التجارة ،و تكليف
الأمانة العامة بف�صل املواد املتعلقة بالإفال�س
و�آثاره ،والأوراق التجارية ،والرهن التجاري
وامل�سائل التجارية وغريها .و�أكد الرو�ضان
على �أن كل ذلك يتطلب منا جميعا الإ�رساع
فيها ويف �إجناز قوانينها بناء على توجيهات
�أ�صحاب ال�سمو الذين ي�ضعون وعلى الدوام
ن�صب �أعينهم الإبحار ب�سفينته �إلى بر الأمان،
متكئني �إل��ى ج��ذور الرتابط واالخ��وة التي
جتمع دولنا و�شعوبنا وقيم ديننا الإ�سالمي
احلنيف التي حتث على الت�سامح والت�ضامن
وتعزيز اوا�رص الأخوة ووحدة امل�صري.

أكد الحاجة لمزيد من التعاون والتكامل االقتصادي

الغانم :يجب إشراك الغرف التجارية في اتخاذ القرار

• علي الغامن

قال رئي�س غرفة التجارة وال�صناعة علي
الغامن :ان ما حتتاجه دول اخلليج هو
املزيد من التعاون والتكامل االقت�صادي
خ�صو�ص ًا يف ظل الظروف ال�سيا�سية
واالقت�صادية ال�صعبة يف العامل كله ،ما
يتطلب معه العمل بكل جهد نحو املزيد
من التعاون.
و�أكد انه مل�س وجود روح جديدة جادة
لتفعيل التعاون ،معرب ًا يف الوقت ذاته
عن تفا�ؤله ب�أن هذا التعاون �سوف ي�ؤدي

�إلى نتيجة ايجابية جتعل لدول اخلليج
و�ضع اقت�صادي مميز يتحدى الكثري من
االقت�صادات الدولية.
و�أ�ضاف يف ت�رصيح على هام�ش اللقاء
امل�شرتك بني وزراء التجارة وال�صناعة
بدول جمل�س التعاون اخلليجي ور�ؤ�ساء
االحتادات والغرف التجارية اخلليجية
ان هناك حم���اوالت للو�صول لنتائج
ايجابية تزيد من وحدة ابناء اخلليج
والتعامل والتكامل االقت�صادي يف دول

اخلليج.
وعن العوائق التي تواجه القطاع اخلا�ص
يف دول اخلليج ومقرتحات تذليلها �أ�شار
الغامن :للأ�سف ال�شديد ان االجتماع تكرر
خالل ال�سنة املا�ضية لكن دائما القرارات
ت�صاغ من جهة االمانة العامة ملجل�س
التعاون باالتفاق مع الوزراء املعنيني
ويبلغ ر�ؤ�ساء الغرف بهذه القرارات،
م�ؤكد ًا ان هذا ال�ش�أن خط�أ كبري حيث
يجب ان نتعاون يف و�ضع القرارات.

�أكد وكيل وزارة التجارة
وال�صناعة خالد الفا�ضل،
خالل م�شاركته يف �أعمال
االجتماع ال��ـ  56للجنة
التعاون التجاري �أهمية
�إجن��از قانون املناف�سة
امل��وح��د ل����دول جمل�س
التعاون اخلليجي وقانون
التجارة املوحد والذي
مت االتفاق على تق�سيمه
الى �أربعة قوانني منف�صلة
وكذلك م�رشوع الالئحة
التنفيذية لقانون مكافحة
الغ�ش التجاري املوحد.
و�أع��رب الفا�ضل عن �أمله
باالنتهاء من هذه القوانني
• خالد الفاضل
وتلك الالئحة يف الفرتة
املقبلة القريبة ووف��ق معايري دولية وبرنامج زمني حمدد،
ال�ستكمال املنظومة الت�رشيعية االقت�صادية وحت�سني بيئة الأعمال
يف دولنا .و�أ�شار �إلى �أن جمل�س التعاون حقق خالل م�سريته
�إجنازات مهمة يف جمال التعاون التجاري ،متثلت يف �إقرار عدد
من القوانني والأنظمة التي تهدف �إلى تعزيز املواطنة االقت�صادية.
مبينا ان �شعوب دول املجل�س ما زالت تطمح �إلى املزيد واملزيد من
خطوات التكامل ،ال �سيما فياملجال االقت�صادي الذي يعترب حمور
االندماج وع�صب �أي وحدة وتكامل.

تقي« :الصناعة» ركيزة

رئيسية لتحقيق التكامل

االقتصادي الخليجي

�أك����د م��دي��ر ع���ام الهيئة
ال��ع��ام��ة لل�صناعة عبد
ال��ك��رمي تقي على �أهمية
التعاون ال�صناعي بني دول
جمل�س التعاون اخلليجي
باعتباره ركيزة رئي�سية
لتحقيق التكامل االقت�صادي
اخلليجي.
وب�ي�ن ت��ق��ي ع��ل��ى هام�ش
االجتماع يف كلمته التي
�ألقاها مبنا�سبة انعقاد
فعاليات جلنة التعاون
ال�صناعي الرابعة والأربعني
ل�ل�أم��ان��ة ال��ع��ام��ة ل��دول
جمل�س التعاون اخلليجي
يف  14نوفمرب احلايل� ،أن
• عبد الكرمي تقي
توجيهات ح�رضة �صاحب
ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد متثل نربا�س ًا ومنهاج عمل
حقيقي للحكومة يف �سبيل حتول الكويت ملركز مايل وجتاري
عاملي.و�أو�ضح �أن الكويت متتلك بنية حتتية قوية وقوانني مرنة
جعلها من بني �أكرث الدول جذب ًا لال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة،
بالإ�ضافة �إلى تقدمي ت�سهيالت للم�ستثمرين ت�ستهدف يف جمملها
تعزيز دور القطاع ال�صناعي يف دفع عجلة التنمية االقت�صادية.

الزياني :نمو حركة التجارة البينية الخليجية إلى  133مليار دوالر
قال الأمني العام ملجل�س التعاون لدول اخلليج
العربية ،عبداللطيف الزياين :اننا نتطلع �إلى
مزيد من اجلهود اخل�يرة التي تعزز التعاون
امل�شرتك ب�ين وزارات ال��ت��ج��ارة وال�صناعة،
والغرف التجارية ب��دول املجل�س ،وت�سهم يف
التعرف على التحديات والعقبات التي تواجه
القطاع اخلا�ص اخلليجي ،للعمل على تذليلها
و�إيجاد حلول ناجعة لها».
وذك��ر ال��زي��اين �أن الأم��ان��ة العامة تولت رفع
تو�صيات اللقاءات الت�شاورية �إل��ى املجل�س
الأعلى لإ�صدار التوجيهات ال�سامية يف �ش�أنها،
حيث �أبدى املجل�س الأعلى ارتياح �أ�صحاب ال�سمو
للتعاون القائم واملتوا�صل بني القطاعني العام
واخلا�ص.
و�أكد �أن الأمانة حر�صت على موا�صلة التن�سيق
والت�شاور يف القطاع اخلا�ص بدول املجل�س ،عرب

توا�صلها الدائم مع الأمانة العامة الحتاد غرف
التجارة بدول املجل�س� ،إميان ًا منها ب�رضورة دعم
القطاع اخلا�ص ومتكينه من �أداء دوره البناء يف
م�سرية التكامل االقت�صادي بني دول املجل�س.
و�أ�شار الزياين �إلى �أن قادة دول التعاون يولون
القطاع االقت�صادي والتجاري اهتماما كبري ًا،
و�أق���روا اتخاذ كل اخل��ط��وات ال�رضورية لدعم
جهود القطاع اخلا�ص اخلليجي يف تعزيز النمو
االقت�صادي وتذليل العقبات التي تعرت�ض
م�سريته ،وم��ن بينها ق��راره��م بان�شاء الهيئة
الق�ضائية االقت�صادية ،وهيئة ال�ش�ؤون االقت�صادية
والتنموية.
وذكر �أن القادة ي�ؤكدون دائم ًا على �أهمية تطوير
التعاون والتن�سيق والتكامل امل�شرتك بني دول
املجل�س يف كافة املجاالت االقت�صادية على وجه
اخل�صو�ص� ،سعي ًا لإقامة الوحدة االقت�صادية

املن�شودة بحلول عام .2025
ولفت �إل��ى �أن اللقاء ُيعد فر�صة لتبادل الآراء
والأفكار وتدار�س ال�سبل الكفيلة بتعزيز التعاون
امل�شرتك وتعميق الت�شاور بني القطاعني العام
واخلا�ص يف دول املجل�س بكل ما من �ش�أنه دعم
م�سرية النه�ضة والتقدم واالزدهار املن�شود.
وعلى �صعيد �آخر قال الزياين خالل م�شاركته
يف �أع��م��ال االجتماع ال��ـ  56للجنة التعاون
التجاري� :إن ما حققه التعاون امل�شرتك بني
دول املجل�س يف قطاع التجارة من �إجن��ازات
مهمة ،فتح �أفاق ًا وا�سعة يف كثري من املجاالت
االقت�صادية ،بني دول املجل�س خا�صة ،ودول
العامل عامة ،والف�ضل يف ذلك يعود �إل��ى ما
تبذله جلنتكم من جهود خمل�صة لتعزيز التعاون
والتكامل بني دول املجل�س وهو ما انعك�س يف
منو حركة التجارة البينية بني دول املجل�س

الكويتيون ثالث أكبر مشت ٍر للعقارات بتركيا في أكتوبر الماضي
اظهرت بيانات اح�صائية �أم�س �أن الكويتيني
ج���اءوا يف املرتبة الثالثة بعد العراقيني
وااليرانيني من حيث �رشاء الأجانب للعقارات
برتكيا يف �أكتوبر املا�ضي.
و�أو�ضحت البيانات التي �أ�صدرتها م�ؤ�س�سة
االح�صاء الرتكية ان املواطنني الكويتيني
ا�شرتوا  378عقارا يف �أكتوبر املا�ضي ليحتلوا
املرتبة الثالثة بعد العراقيني الذين ت�صدروا
قائمة الرتتيب ب�رشاء  1439عقارا يف حني جاء
االيرانيون ثانيا ب�رشاء  557عقارا ثم الأملان
رابعا بـ 341عقارا والرو�س خام�سا بـ 336
عقارا .وذك��رت البيانات �أن العدد االجمايل
ملبيعات العقارات للأجانب يف تركيا خالل
�أكتوبر املا�ضي بلغ  6276عقارا م�سجال ارتفاعا
بن�سبة  %134.4مقارنة بال�شهر ذاته يف .2017
و�أ�ضافت ان مدينة ا�سطنبول كانت �أكرث املدن
الرتكية بيعا للعقارات للأجانب يف �أكتوبر
املا�ضي اذ بلغ عدد العقارات املبيعة 2283
عقارا تلتها «�أنطاليا» بعدد  1160عقارا ثم
«بور�صة» بـ  448عقارا تلتها �أنقرة و«ياالوا»
باجمايل  392و 321عقارا على الرتتيب.

لت�صل �إلى نحو  133مليار دوالر يف .2017
ولفت �إلى �أن جمل�س التعاون حقق مرتبة متقدمة
يف قائمة الدول امل�صدرة لل�سلع التجارية ،حيث
بلغت قيمة �صادراته نحو  536مليار دوالر يف
 ،2017فيما بلغت قيمة وارداته  450مليار دوالر
عن نف�س العام ،فيما بلغ �إجمايل قيمة التبادل
التجاري لدول املجل�س مع العامل نحو  985مليار
دوالر لنف�س العام.
و�أ�شار �إلى �أن �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ
�صباح الأحمد ،التقى ال��وزراء ور�ؤ���س��اء غرف
التجارة ،وتف�ضل �سموه بتوجيهات �سامية اكدت
على �أهمية دور القطاع اخلا�ص يف دول املجل�س ،
لتعزيز م�سرية التنمية االقت�صادية واالجتماعية
فيها ،وحر�صه على �رضورة العمل على تذليل �أي
معوقات تواجه القطاع اخلا�ص لتحقيق مزيد من
التكامل االقت�صادي بني دول املجل�س.

• عبداللطيف الزياني

عضو مجلس إدارة يرفع حصته في «الكوت»
�أعلنت �رشكة «الكوت» للم�شاريع ال�صناعية عن قيام
ع�ضو مبجل�س �إدارة ال�رشكة ،ممث ً
ال عن �رشكة بوبيان
للبرتوكيماويات ،ب�رشاء � 440أل��ف �سهم من �أ�سهم
ر�أ�سمال «الكوت».
وقالت «الكوت» يف بيان للبور�صة �إن عملية ال�رشاء
متت خالل تعامالت �أم�س الأربعاء ،وذلك على �أ�سا�س
متو�سط �سعر يبلغ  798.4فل�س ًا لل�سهم الواحد ،بقيمة
�إجمالية ت�صل لنحو � 351.3ألف دينار .اجلدير بالذكر،

�أن بوبيان للبرتوكيماويات متتلك ح�صة يف ر�أ�سمال
«الكوت» بن�سبة  ،%53.7وميثلها يف ع�ضوية جمل�س
الإدارة نواف �أرحمة.
ويبلغ ر�أ�سمال «الكوت» نحو  10.09ماليني دينار،
موزع ًا على  100.9مليون �سهم ،بقيمة ا�سمية تبلغ 100
فل�س لل�سهم الواحد .و�أنهى �سهم «الكوت» جل�سة �أم�س
بالبور�صة مرتفع ًا بن�سبة  %3.9عند �سعر  800فل�س،
وذلك بتداول � 440ألف �سهم بقيمة � 351.33ألف دينار.

 25ألف دينار خسائر «االستهالكية القابضة»

• املواطنون الكويتيون اشتروا  378عقارا ً الشهر الفائت

�أظهرت البيانات املالية لل�رشكة
الوطنية اال�ستهالكية القاب�ضة
حتو ًال �سلبي ًا يف نتائج الربع الثالث
من العام احل��ايل مقارنة بالفرتة
من نف�سها العام املا�ضي.وبح�سب
نتائج ال�رشكة للبور�صة �أم�س بلغت
خ�سائر الفرتة � 24.53أل��ف دينار
«� 80.9أل��ف دوالر» ،مقابل �أرباح
بنحو � 29.21أل��ف دي��ن��ار «96.3

�ألف دوالر» بالربع الثالث من عام
.2017
وحققت ال�رشكة �أرباح ًا بقيمة 1.24
�ألف دينار يف الت�سعة �أ�شهر الأولى
من العام احلايل ،مقابل �أرباح بنحو
� 49.25ألف دينار للفرتة املماثلة
من العام املا�ضي ،برتاجع ن�سبته
.%97.5
وقالت ال�رشكة يف بيان للبور�صة:

�إن تراجع نتائج الفرتة يعود �إلى
انخفا�ض �صايف الربح الت�شغيلي
بقيمة � 97.22أل��ف دينار مقارنة
بنف�س الفرتة من العام ال�سابق.
وبلغت �أرب��اح ال�رشكة يف الن�صف
الأول من العام احلايل نحو 25.77
�أل��ف دي��ن��ار؛ مقابل �أرب���اح بقيمة
� 20.04ألف ًا بالفرتة ذاتها من عام
 ،2017بارتفاع ن�سبته .%28.6

