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العسعوسي :السوق الكويتي
تنافسي ويتسع للمنتجات العالمية
¿G ,»°Sƒ©°ù©dG ó``©°S É``jõ«dÉe ió``d â``jƒµdG ô«Ø°S ó``cCG
»dhódG …QÉéàdG ¢Vô©ªdG »a ,áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh ácQÉ°ûe
لمنظمة التعاون الإ�صامي ،فر�صة كبيرة للتبادل التجاري بين
الدول الأع�صاء في منظمة التعاون الإ�صامي.
و أا�صاف قائ��ا ،في ت�صريح خا�ش ل�«كون��ا» ،على هام�ش
حفل افتت��اح الموؤتم��ر والمعر���ش التج��اري الدول��ي لمنظمة
التعاون الإ�صامي الخام���ش اإن الم�صاركة في المعر�ش فر�صة
لإقامة �صراكات تجارية بين دول المنظمة ،وتتيح فر�صة للتبادل
الثقافي والتجاري ،خا�ص��ة اأن ال�صفارة ت�ص��ارك في المعر�ش
بجناح ي�صم نح��و � 14صركة كويتية مختلف��ة ،متخ�ص�صة في
ال�صناعات التحويلية و�صناعة ا أل�صمنت و�صناعة البا�صتيك
والألمنيوم ،كذلك �صناع��ات المنتجات الغذائية والمن�صوجات
.Égô«Zh
واأك��د الع�صعو�ص��ي اأن ال�ص��وق الكويتي �ص��وق تناف�صي،
حيث ي�صمح بدخول الكثير م��ن الب�صائع والمنتجات العالمية
المختلفة ،كما قال «ان �صفارة الكويت لدى ماليزيا ،كانت حري�صة
على حث الم�ص ؤوولين في وزارة التج��ارة وال�صناعة الكويتية،
على الم�صاركة في فعاليات هذا المعر�ش المهم ،الذي يحت�صن
عددا كبيرا من ال�صركات المختلفة.
واعرب عن �صك��ره وتقدي��ره للجه��ود التي بذلته��ا وزارة
التجارة وال�صناعة الكويتية ،من خال م�صاركتها في فعاليات
الموؤتمر والمعر�ش التجاري الدولي لمنظمة التعاون الإ�صامي.
يذك��ر ان الم ؤوتم��ر والمعر�ش التج��اري الدول��ي الخام�ش
لمنظمة التعاون الإ�صامي ،ي�صارك في��ه اأكثر من  500م�صوؤول
حكومي وقطاعات عامة و�صركات وم�صانع ،وموؤ�ص�صات كبرى
يمثلون اأكثر من  35دولة ،ومن المتوق��ع ان ي�صتقطب الموؤتمر
والمعر�ش ،نحو  80األف زائر.
من جه��ة اأخرى اأك��د م�ص��وؤولن تجاريان كويتي��ان اأم�ش،
أاهمية المعار�ش التجارية التي تقيمها منظمة التعاون ا إل�صامي
ودورها في تعزيز وتطوير التعاون التجاري بين الدول الأع�صاء.
وقالت م�صوؤولة ق�صم المعار�ش في وزارة التجارة وال�صناعة
و�صام جمعة ل�(كونا) على هام�ش الموؤتمر والمعر�ش التجاري

● الع�سع��سي خال افتتاح الم�ؤتمر والمعر�ض
الدولي لمنظم��ة التع��اون الإ�صامي الخام�ش ال��ذي انطلق في
كواللمبور إان مثل هذه المعار�ش تعد فر�صة للترويج للمنتج
الكويتي والبحث عن فر�ش تجارية جديدة.
ب��دوره اك��د م�ص��وؤول ق�ص��م المعار���ش ب��وزارة التجارة
وال�صناعة احم��د الزايد ف��ي ت�صري��ح مماثل اهمي��ة المعر�ش

التج��اري الدول��ي الخام���ش لمنظم��ة التع��اون ف��ي التروي��ج
للمنتجات وال�صناع��ات الكويتية ،وا�صاف ان ال��وزارة تهدف
من خال م�صاركتها اإلى ا�صتقطاب اكب��ر عدد من رجال الأعمال
في ماليزيا ومن مختلف الدول ال�صامية لعقد �صفقات تجارية
مهمة لكا الجانبين.

«القرين للكيماويات»:

Economy@alkuwaityah.com

الكندري :يجب تكثيف ثقافة
إدارة المرافق في الشرق اأوسط
اأكد نائب رئي�ض مجل�ض الإدارة
والرئي�ض التنفيذي لل�سركة المتحدة
لإ دارة ا ل �م��را ف��ق ،اأ ح �م��د ي��سف
ا ل �ك �ن��دري ،اأ ن ا ل���س��ر ك��ة ب�سفتها
الراعي الذهبي للم�ؤ تمر ال�سن�ي
الثاني لإدارة المرافق والذي اأقيم
في دولة قطر ال�سقيقة خال الفترة
من  3اإل��ى  5اأكت�بر  ،2014على
اأ همية ه��ذا الم�ؤ تمر ل�ط��رح ك��ل ما
ه� جديد ومبتكر في كيفية اإدارة
المرافق في منطقة ال�سرق الأو�سط.
و ق��ال اإ ن تط�ير �سناعة اإ دارة
ال �م��راف��ق واله �ت �م��ام ب�ه��ا اأ��س�ب��ح
�سرورة ملحة في ال�قت الراهن،
ك�م��ا ف��ي ال� ��دول ال�م�ت�ق��دم��ة ،وذل��ك
لدورها الفعال والم�ؤثر في تط�ير
الم�ساريع و اإ ن�سائها والتخطيط
لها منذ البداية .واأو�سح الكندري،
اأن اإق��ام��ة ال �م ��ؤت �م��رات وال �ن��دوات
والفعاليات التي تعقد في منطقتنا
العربية اأمر في غاية الأهمية حيث
تقدم المعل�مة المفيدة والمثمرة
وال� �ب� �ن ��اءة ح� ���ل � �س �ن��اع��ة اإدارة
ال �م��راف��ق .وع �ل��ى اأث���ر ذل ��ك قامت
ال�سركة المتحدة لإ دارة المرافق
بتقديم عر�ض مف�سل عن تط�ير
اأ �ساليب اإ دارة المرافق من خال

● أاحمد الكندري

ا� �س �ت �خ��دام اأح � ��دث ال�ت�ك�ن���ل���ج�ي��ا
والبرامج المعتمدة عالميا.
واختتم الكندري مت�سائا :هل
من المعق�ل اأ ن يتم ت�سييد وبناء
ع��ق��ارات وم��راف��ق ب�م�ب��ال��غ طائلة
دون اأن تك�ن هناك اإدارة لها تعي
وت�ف�ه��م قيمة ه ��ذه ال �م��راف��ق وف��ق
اخت�سا�سها؟
وع�ل�ي��ه اأك���د اأن ��س�ن��اع��ة اإدارة
ا ل�م��را ف��ق اأ �سبح ل غنى عنها من
الناحية ال�ستراتيجية ل�سمان قيمة
العقارات والمرافق.

للناتج المحلي اإجمالي

السعودية :انخفاض نسبة
الدين العام أقل من % 3

حريصون على تطبيق مبادئ ونظم الحوكمة
اأكد نائب رئي�ض مجل�ض الإدارة الرئي�ض
ا ل�ت�ن�ف�ي��ذي ف��ي ��س��ر ك��ة ا ل�ق��ر ي��ن ل�سناعة
الكيماويات البترولية �سعدون عبداه
علي ،حر�ض ال�سركة على تطبيق نظم
ومبادئ الح�كمة والتزامها بها منذ فترة
ط�يلة ،اإ ذ قال ،بيان �سادر عن ال�سركة
اأ م�ض «ك�ننا ع�س�ا في مجم�عة �سركة
م���س��اري��ع ال �ك���ي��ت ال�ق��اب���س��ة (ك�ي�ب�ك���)،
وتما�سيا مع منتدى ال�سفافية ال�سن�ي
الذي اأ طلقته المجم�عة في عام ،2005
فقد كنا من اأولى ال�سركات التي حر�ست
ع �ل��ى ت �ب �ن��ي وت �ط �ب �ي��ق ن �ظ��م ال �� �س �ف��اف �ي��ة
والح�كمة ،التي من �ساأ نها خدمة �سالح
الم�ساهمين».
وا�ساف« :ان هذا الأمر ا�ستمر �سن�يا

ليعر�ض تطلعات ون�ساطات المجم�عة
و�سركاتها ،بما ي�سمن معايير ا لإ ف�ساح
ال�سليم وال�سفافية».
وفي ما يتعلق بح�س�ل ال�سركة على
ج��ائ��زة ال�م��رك��ز ال�ث��ان��ي ف��ي (ال�ت�م�ي��ز في
الح�كمة)� ،سمن م�ؤ تمر الح�كمة في
دول مجل�ض التعاون الخليجي ،الذي عقد
م ؤ�خرا بالك�يت تحت �سعار (الحاجة الى
ت�سميم معايير ح�كمة خليجية) ،فقد
اعرب علي عن �سعادته بمثل هذا التقدير،
م ��ؤ ك��دا ان الح�س�ل على ه��ذه الجائزة
يعك�ض مدى فعالية نظم الح�كمة المتبعة
في ال�سركة.
وقال « اإ ن الجائزة التي ح�سلت عليها
ال �� �س��رك��ة ال��ق��ري��ن ،م ��ن ب �ي��ن م�ج�م���ع��ة

مختارة من ال�سركات ،جاءت تاأكيدا على
مجه�دها والتزامها تجاه م�ستثمريها،
بت�فير نظم ومعايير الح�كمة وال�سفافية
الم أاخ�ذ بها عالميا ،التي عملت بها �سركة
القرين وحر�ست على تطبيق الكثير من
متطلباتها ،قبل اأ ن ت�سبح ملزمة قان�نيا
وفق قان�ن ال�سركات الجديد».
ج��د ي��ر ب ��ا ل ��ذ ك ��ر ،ان � �س��ر ك��ة ا ل �ق��ر ي��ن
ل�سناعة الكيماويات البترولية تاأ �س�ست
في ع��ام  ،2004ب��راأ���ض م��ال ق��دره 110
م��ا ي �ي��ن د ي� �ن ��ار ك��� ي �ت��ي ،م ���ز ع ��ة على
مليار ومئة ملي�ن �سهم ،وت�سم محفظة
ا�ستثمارات �سركة القرين ح�س�سا في
اأك �ب��ر م �� �س��اري��ع و� �س��رك��ات ال���س�ن��اع��ات
البتروكيماوية في الك�يت.

استقرار سعر الذهب بدعم
عمليات الشراء
ا�صتقر الذهب قرب  1150دولرا لاأوقية (الأون�صة) اأم�ش مع ارتفاع الطلب في ال�صوق
الحا�صرة بعد هبوط بلغ  2بالمئة في الجل�صة ال�صابقة لكن الأ�صعار ما زالت تتعر�ش ل�صغوط
من جراء �صعود الدولر والأ�صه��م .وقال المتعاملون اإن عمليات ال�ص��راء اكت�صبت زخما في
ال�صوق الحا�صرة في ال�صين الم�صتهلك الرئي�ش للمعدن ا أل�صفر ،وهو ما دعم ا أل�صعار بعدما
تراجعت ب�صكل حاد في الجل�صة ال�صابقة بفعل ارتفاع الدولر.
وا�صتقر الذهب في ال�صوق الفورية عند  1150.45دولرا لاأوقية ،بينما انخف�صت العقود
الأميركية ت�صليم دي�صمبر  9.90دولرات اإلى  1149.90دولرا لاأوقية ،وفق «رويترز».
وتراجع الذهب اإلى اأدنى م�صتوياته في اأربع �صنوات ون�صف ال�صنة عند  1131.85دولرا
لاأوقية الأ�صبوع الما�صي وانخف�ش  4.3بالمئة منذ بداية العام.
وهبط ال�صعر الفوري للف�صة  0.3بالمئة إالى  15.51دولرا ل أاوقية ،بينما تراجع الباتين
 0.2بالمئة إالى  1190.24دولرا ل أاوقية وانخف�ش الباديوم  0.2بالمئة أاي�صا إالى 757.35
دولرا لاأوقية.

● �سعدون علي

اأعلن وزير المالية ال�سع�دي د.اإبراهيم الع�ساف ،اأم�ض ،انخفا�ض ن�سبة
الدين العام اإلى الناتج المحلي الإجمالي ،في باده لأقل من  3بالمئة.
واأكد في كلمته الفتتاحية لأعمال الم�ؤتمر ال�سن�ي الخام�ض للمنتدى
ال�سريبي ،لل�سرق الأو�سط و�سمال افريقيا ،الذي تنظمه م�سلحة الزكاة
والدخل ،والمركز الدولي لل�سرائب وال�ستثمار في الريا�ض ،ان باده
�ست�ستمر في اتباع ال�سيا�سات القت�سادية وتنفيذ الإ�ساحات الهيكلية،
التي من �ساأنها تعزيز النم� وت�سجيع التن�ع القت�سادي ،ورفع معدلت
الت�ظيف ،والم�ساركة للم�اطنين ودفع م�سيرة التنمية الم�ستدامة.
وا�ساف الع�ساف «اأن هذه ال�سيا�سات المدع�مة ،اأ�سهمت في تب�وؤ المملكة
مركزا متقدما في جاذبية ال�ستثمار الأجنبي ،من خال مرونة ال�سيا�سة
ال�سريبية» ،لفتا اإلى اإحراز المملكة تقدما ملح�ظا في بناء م�ؤ�س�سات مالية،
تتمتع بالمتانة والمرونة.
وقد اعرب الع�ساف عن تفاوؤله بما حققه اقت�ساد المملكة من نم� ق�ي
في ال�سن�ات الأخيرة ،خا�سة في القطاع غير النفطي.
وا�سار اإلى ا�ستمرار �سيا�سة المملكة في اإعطاء الأول�ية لانفاق على
قطاعات التنمية الب�سرية والبنية التحتية ،لتن�يع القت�ساد واإيجاد فر�ض
العمل للم�اطنين ،مبينا انها تمكنت من تعزيز و�سع المالية العامة من
خال بناء الحتياطيات.
واأو�سح اأن نظام �سريبة الدخل في المملكة ،خ�سع اأخيرا لمراجعة
�ساملة ،و�سدر النظام في �سيغته الجديدة عاك�سا الم�ستجدات القت�سادية،
و م���ا ك�ب��ا اأ ف�سل الممار�سات العالمية م��ن حيث ال�سم�لية وال�سفافية
وال��س�ح ،مع مراعاة �سه�لة التطبيق واعتدال ن�سب ال�سريبة.
وا ك��د حر�ض المملكة على تعزيز التعاون في المجال ال�سريبي مع
الدول الأخرى ،ومنها عقد العديد من اتفاقيات تفادي الزدواج ال�سريبي،
والتعاون في مجال تبادل المعل�مات والخبرات ،مبينا اأن هناك  56اتفاقية
�سريبية للمملكة مع الدول الأخرى 36 ،منها م�قعة و 20بانتظار الت�قيع.
و�سدد على ال�سرورة الملحة لم�اكبة الأنظمة والإج��راءات ال�سريبية
الم�ستجدات ،وتط�رات ث�رة الت�سالت.

