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»الهيئة« تكرم د.علي املضف على اجنازاته

جانب من اللقاء املشترك بني أعضاء الغرفة والوفد اإليراني

رشيد الطبطبائي وبابك افقهي خالل املؤمتر الصحافي

الطبطبائي: 120 مليون دوالر صادراتنا إلى إيران
 ونسعى لتعزيز العالقات االقتصادية والتبادل التجاري 

النصف: إمكانيات إيران االقتصادية وقدرات الكويت االستثمارية 
تؤهلنا لمشاريع مشتركة على مستوى الطموح

فواز كرامي
وصف وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد للطبطبائي 
اجتماعات اللجنة الوزارية الكويتيةـ  اإليرانية املشتركة 
في دورتها التاسعة باملثمرة والناجحة والتي تنمو عن 
فهم مشترك بني البلدين الفتا الى أن استمرارية االجتماع 
في دورته التاسعة دليل واضح على سعي البلدين لتعزيز 
العالقات االقتصادية وتنمية التبادل التجاري بينهما األمر 

الذي يالقي الدعم من اعلى املستويات في الدولتني.
واكد الطبطبائي في مؤمتـــر صحافي عقد أمس بعد 
توقيع محضر اجتماع اللجنة الوزارية الكويتيةـ  اإليرانية 
املشتركة التي اختتمت اعمالها أمس على حرص اجلانبني 
على تنمية العالقات االقتصادية فيما بينهما الفتا الى أن 
اجتماعـــات اللجنة هدفت الى إزالة جميع املعوقات امام 
التبادل التجاري بني البلدين واقتراح الســـبل املناسبة 

لتعزيز العالقات االقتصادية.
وذكـــر أن الوفد الكويتي ضم فـــي عضويته ممثلني 
عن القطاعني العـــام واخلاص وذلك اميانا بدور القطاع 
اخلاص في تعزيز العالقـــات االقتصادية وزيادة حجم 

التبادل التجاري بـــني البلدين باإلضافة الى ممثلني عن 
الهيئة العامة لالستثمار والهيئة العامة للصناعة ومكتب 
االستثمار األجنبي واإلدارة العامة للجمارك واحتاد الشركات 
االستثمارية باإلضافة ملمثلني عن غرفة جتارة وصناعة 

الكويت وبنك الكويت املركزي.
وكشف الطبطبائي عن التحضير للعديد من مذكرات 
التفاهـــم بني البلدين تخص املوانئ واجلمارك باإلضافة 
الى توقيع مذكرة تفاهم بني غرف التجارة والصناعة في 
البلدين لتسهيل زيارات رجال االعمال واملستثمرين من 
كال اجلانبني. باإلضافة الى تفعيل بعض مذكرات التفاهم 

املتعلقة باجلانب الصناعي.
واوضح أن حجم الصادرات اإليرانية الى الكويت بلغ 
200 مليون دوالر في عام 2008 فيما بلغ حجم الصادرات 
الكويتية الى ايران 120 مليون دوالر الفتا الى أن الوزارة 
ستدرس االقتراح اإليراني بإنشاء مجمع جتاري يتم فيه 

عرض املنتجات اإليرانية في الكويت.
من جانبه قال معاون وزير التجارة اإليراني ورئيس 
الهيئة العامة لتنمية التجارة بابك افقهي ان مهمة احلكومات 

تتجلى في توفير األرضية املناســـبة للتنشيط القطاع 
االقتصادي وبذل اجلهود إليجاد بنية استثمارية لتعزيز 

التعاون بني البلدين.
واعتبر أن زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد الى ايران شـــكلت نقلة نوعية في مسيرة 
عالقة البلدين مشـــيرا الى أن اجتماع اللجنة املشتركة 
الكويتية ـ اإليرانية في دورته التاســـعة دليل على هذه 

العالقة املتميزة.
وقال افقهي ان استراتيجية ايران مبنية على تعزيز 
العالقات مع الدول االسالمية واجلارة مما يضع الكويت 
بني األولويات مؤكدا على عدم وجود أي عوائق امام تطوير 
النشاط التجاري واالستثماري في ايران السيما من جهة 
انتقال رؤوس االموال داعيا رجال االعمال الكويتيني لزيارة 
ايران واالطالع على املناخ االستثماري هناك خصوصا 

بعد اصدار قوانني اخلصخصة.
واختتم افقهي حديثه بالقول إننا نســـعى من خالل 
التوقيـــع على محضر االجتماعات الـــى تعزيز التبادل 

التجاري بني بلدينا ليصل الى مليار دوالر.

التجاري بني البلدين والتي وصفها 
بـ »دون مستوى الطموح وحتتاج 

الى إعادة النظر«.
افقهــــي بعض  واســــتعرض 
العالقات  املقترحــــات لتعزيــــز 
بــــني  االقتصاديــــة والتجاريــــة 
البلدين ومنها تفعيل دور اللجان 
بشكل أكثر وتكثيف الزيارات من 
اجلانبني، مطالبا بضرورة إنشاء 
مجلــــس جتاري مشــــترك وبنك 
القطاع  جتاري مشترك بواسطة 
اخلاص ما سيؤدي لرفع مستوى 
التبــــادل التجاري بــــني البلدين، 
داعيا الى إنشاء شركات مشتركة 
إيرانية ـ كويتية من دول اخرى 
ملمارسة األنشطة التجارية بشكل 
مشترك والى تكثيف عقد الندوات 
لتســــليط الضوء علــــى الفرص 
التجارية واالستثمارية وهي من 
مهمات ووظائــــف غرفة التجارة 

في البلدين.

على إنتاجها بشكل كبير وأكدت 
كذلك ان 90% من إنتاج الزعفران 
مصــــدره ايران الى جانب العديد 

من احملاصيل األخرى.
وأشار الى التسابق الكبير من 
قبل الشركات اخلارجية القتناء 
املصانع واملعــــدات في بالده في 
ظل رخص املواد األولية املتوافرة 
الى جانب اسعار الطاقة التي يتم 
منحها بشكل زهيد وتوافر العمالة 
املدربة واخلبراء ما يساعد على 
مضاعفة األرباح السيما في ظل 
قانــــون اخلصخصة الــــذي يتم 

تطبيقه اآلن.
ولفت الى وجــــود العديد من 
الكويت وإيران  بــــني  االتفاقيات 
لدعم وتشجيع االستثمار اخلارجي 
واالزدواج الضريبي، باالضافة الى 
العديد من اللجان املشتركة إال ان 
تلك اجلهود لم تساهم في زيادة 
أوجه التعاون االقتصادي والتبادل 

الى بلوغ معــــدل االنتاج القومي 
820 مليار دوالر ووصول حجم 
الصادرات الــــى 100 مليار دوالر 
والتجارة اخلارجية الى 153 مليار 
دوالر من قطاعات النفط والغاز 
الزراعية  واملنتجات واحملاصيل 
وان ايران حتتل املركز الرابع في 
جودة وإنتاج احملاصيل الزراعية 
واملرتبة الرابعة حتى التاسعة في 
املعادن كالزنك واألملنيوم  إنتاج 
والنحاس بحسب ما أكدته منظمة 

الفاو التابعة لألمم املتحدة.
وأكــــد ان املنتجــــات غيــــر 
النفطية متثــــل 57% من إجمالي 
الصادرات اإليرانية. مشــــيرا الى 
ان ايــــران لديها إمكانــــات هائلة 
ومجاالت واسعة لالستثمار في 
املجال الزراعي وإنتاج احملاصيل 
الزراعية والثروة السمكية، الفتا 
الى العديد من احملاصيل الزراعية 
التي أكدت منظمة الفاو قدرة ايران 

مجلس الوزراء لطهران والتي أكدت 
اإلرادة السياسية لتعزيز العالقات 

بني البلدين.
وأكد افقهي ان ايران بها العديد 
املتاحة  الفرص االستثمارية  من 
التي ميكــــن املشــــاركة فيها من 
خالل قانون اخلصخصة اجلاري 
تطبيقه حســــب الدستور والذي 
ميكن املستثمر الكويتي من متلك 
القطاعات واملصانع بنسبة %100 
ومكفول من قبل احلكومة اإليرانية، 
الفتا الى حرية املستثمر في انتاج 
ما يرغب به في ايران ومن ثم يقوم 

بتصديره الى الكويت.
واســــتعرض افقهــــي الوضع 
االقتصــــادي إليــــران التي تبلغ 
مســــاحتها 1.650 مليــــون كــــم2 
ويبلغ عدد ســــكانها 71.5 مليون 
الناجت احمللي  الى  نسمة، مشيرا 
الذي بلغ 817 مليار دوالر ووصول 
املعدل التجاري لـ +47%، مشيرا 

قــــال عضــــو غرفــــة التجارة 
والصناعــــة أســــامة النصف: ان 
العالقــــات الكويتيــــة ـ اإليرانية 
على املســــتوى السياسي تعتبر 
قدمية وتاريخية مؤكدا ضرورة 
تطوير العالقات التجارية لتصل 
الى املستوى الذي يرضي طموح 
البلدين. وأوضح النصف خالل 
التجاري  الغرفة للوفد  استقبال 
املمثــــل للجمهورية اإلســــالمية 
االيرانية امس ان اللقاءات الثنائية 
املشتركة تهدف الى تطوير التبادل 
التجاري والتعاون االقتصادي بني 
البلدين وتســــليط الضوء على 
املعوقات التي من شأنها أن حتول 

دون حتقيق هذا التطوير.
وقــــال انــــه وعلى مســــتوى 
الكويتية  العالقــــات االقتصادية 
االيرانية »لن نبدأ من الصفر« بل 
نهدف لتطوير ما نطمح لتحقيقه 
من أرقام جتارية وهذا هو املهم. 
وأضــــاف ان ايران لديها إمكانات 
كبيرة كما ان الكويت لديها إمكانات 
اســــتثمارية هائلة وهذا ما يعزز 
إمكانية الدخول في مشــــروعات 

بشكل مشترك بني البلدين.
بدوره قال نائب وزير التجارة 
رئيس الهيئة العامة لتنمية التجارة 
في اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية 
بابك افقهي ان الهدف من الزيارة هو 
بحث الفرص االستثمارية املتاحة 
وتهيئة مقومــــات تعزيز التبادل 
البلدين  التجاري بني  والتواصل 
فإستراتيجية السياسة اخلارجية 
إليران تعمل على تعزيز العالقات 
مع كل الدول اإلسالمية، السيما دول 
اجلوار لتأتي الكويت في طليعة 
هذه الدول، مشيرا الى زيارة رئيس 

زيارة رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد شّكلت نقلة نوعية في العالقات االقتصادية بين البلدين

اللجنة الوزارية الكويتية ـ اإليرانية المشتركة تختتم اجتماعها التاسع 

المضف: االنتهاء من مخططات »الشدادية« 
الصناعية فيما بين الـ 3 والـ 6 أشهر المقبلة

خالل الحفل السنوي الرابع لتكريم الموظفين المتميزين

أحمد يوسف
قال املدير العامة للهيئة العامة 
للصناعة د.علي املضف ان الهيئة 
بصــــدد توقيع عقد مــــع جامعة 
الكويت خالل األسبوعني القادمني 
إلعداد وثائــــق املناقصة اخلاصة 
بطرح القسائم الصناعية في منطقة 

الشدادية.
جاء ذلــــك أول من أمس خالل 
احلفل الســــنوي الرابــــع لتكرمي 
املوظفني املتميزين، مشيرا الى ان 
الهيئة تتعاون مع جامعة الكويت 
أيضا فيما يخص منطقة النعامي 
الصناعية والتي قد تسلمتها الهيئة 

منذ قرابة أسبوعني.
وأضاف ان الهيئة قد انتهت من 
جميع املالحظات والدراسات البيئة 
واملرورية التي قدمت للهيئة من 
كل البنــــك الدولي والهيئة العامة 
للبيئة وكذلك بلدية الكويت فيما 
يخص منطقة الشدادية الصناعية، 
وأيضــــا جميع املخططات قام بها 

البنك الدولي.
وأشار الى ان جامعة الكويت 
تعمل حاليــــا علــــى االنتهاء من 
مخططــــات املنطقة والتي يتوقع 
االنتهاء منهــــا خالل الفترة من 3 
الى 6 أشهر مقبلة، ثم يتم طرحها 
مبناقصة عامــــة واختيار املقاول 
الفائز بعملية التنفيذ، مشيرا الى 
الشــــدادية الصناعية  ان منطقة 
ستوفر قسائم تستفيد منها الكويت 
على مدى الـــــ 30 الى الـ 40 عاما 

املقبلة.
وعن منطقة النعامي الصناعية، 
قال املضف ان هنــــاك تعاونا مع 
جامعة الكويت ـ مركز الهندســــة 
ـ ومستشارين عامليني لتخطيط 
املنطقة والتي اســــتلمتها الهيئة 

قريبا.
وقال ان إغالق املصانع املخالفة 
قرار ملزم من املجلس األعلى للبيئة 
بحسب القانون الذي يتيح إغالق 
املصانع في حال وجود مخالفات، 
ونحن ملزمون بتطبيق القانون.

وأضاف ان قــــرار اإلغالق من 
3 الــــى 7 ايام وهنــــاك اجتماعات 
مســــتمرة مع أصحــــاب املصانع 
لتوضيح أسباب اإلغالق وكيفية 
تفادي هذه االغالقات والتي تتعلق 

أساسا باجلانب البيئي.
وقال ان اإلدارة القانونية بالهيئة 
العامة للصناعية تنظر في عدد من 
املخالفات الصناعية للمصانع وقد 
تؤدي الى سحب هذه القسائم وان 
هذا اإلجراء يتخذ في اجتماع مجلس 
اإلدارة متبوعا بعدد من اإلجراءات 

القانونية الالزمة لذلك، مؤكدا على 
ان عدد القسائم املنظور أمام اإلدارة 

اقل من 10 قسائم.
وأضاف ان هذه القســــائم قد 
أعطيت إنذارا من قبل الهيئة ملدة 
محددة، وان املصانع التي التزمت 
بالتعليمات قد سمح لها مبمارسة 
أعمالها، مقابــــل املصانع األخرى 
التي يتم نظرهــــا اآلن في اإلدارة 

القانونية. 
وعن التعاون مع البنك الدولي، 
قال املضــــف ان خبراتــــه كبيرة 
ومتعددة خاصة في الدول النامية 
وتطويــــر املناطق الصناعية بها، 
وان االستعانة مبستشاري البنك 
قــــد اتت بفائدة كبيــــرة وكثيرة، 
خصوصا فيما يتعلق بالصناعات 
اخلاصــــة للمناطــــق الصناعية 
ونوعية الصناعات.ولفت الى انه 
من بني الصناعــــات التي حددتها 
دراســــة البنك الدولي في منطقة 
الشــــدادية الصناعية 6 صناعات 
تخص املجاالت الكيمائية، املعدنية، 
التعدينية، اإلنشــــائية والغذائية 
مؤكدا ان هذه الصناعات صديقة 
للبيئة وال خوف منها على الصحة 

العامة لألفراد واملواطنني.
وخــــالل احلفل أشــــاد املضف 
بجهود العاملني في الهيئة الذين 
ســــاهموا في االرتقــــاء باجنازات 
الهيئة وقدموا جهدا كبيرا طوال 

مسيرة نحو 25 عاما.
وقال ان الهيئة ال تألو جهدا في 
اإلنفاق على برامج تدريب وتطوير 
كوادرها البشرية لتحقيق اآلمال 
التي تصبو إليها في التطور املستمر 

مبسيرة الصناعات الكويتية.
وأكد على استمرار الهيئة نحو 
حتقيق املعادلة الصعبة التي تتمثل 
في ان تكــــون الصناعة الكويتية 

عصب االقتصــــاد القومي ورديفا 
مهمــــا في تنويع مصــــادر الدخل 

القومي.
وفــــي ختــــام كلمتــــه، شــــدد 
على أهمية البعــــد كل البعد عن 
البيروقراطيــــة التي متثل معول 
الهــــدم الذي يقوض ويهدم اآلمال 

واالجنازات التي ميكن حتقيقها.

قرار سياسي

من جانبــــه، اكد رئيس احتاد 
الصناعات حسني اخلرافي ان قرار 
اغالق املصانع املخالفة لشــــروط 
البيئة جاء نتيجة حلركة تسييس 
واضحــــة ولم تعــــط املصانع أي 
مهلة لتعديل أوضاعها أو معاجلة 

املخالفة.
وأوضح ان قرار الغلق مت وفق 
ضغوط كبيــــرة على »الصناعة« 
وهي التي حتملت هذه الضريبة 
بينما الشكل القانوني للغلق كان 
يفترض ان يأتي من مجلس ادارة 
الهيئة العامة للبيئة، نافيا ان يكون 
مجلس الوزراء قد أصدر قرارا بهذا 
الشأن خصوصا ان النواب هم من 
تصدوا لهذه احلملة رغم ان التلوث 
في منطقــــة أم الهيمان يراقب من 
جانب البيئة ولم تصدر عن الهيئة 
العامة للبيئة اي تقارير حتدد ان 
كان التلوث جاء من قبل املصانع 
في حني ان مصافي النفط هي األكثر 
ضررا على البيئة بشهادة مؤسسات 

وجهات عاملية.
وأكد ان هذه امور طبيعية يجب 
علينا تقبلها والتعايش معها قدر 
املستطاع مع عدم االستسالم ألي 
ضغوط قد تضر القطاع الصناعي 
والتصدي لهــــا بكل قوة في اطار 
االحتاد العــــام للصناعة والهيئة 

العامة للصناعة.

الفزيع: 55% نسبة التزام دول »أوپيك« بحصصها اإلنتاجية
قالـــت وكيـــل وزارة النفط 
للشؤون االقتصادية نوال الفزيع 
ان نســـبة التزام دول »أوپيك« 
بحصصها االنتاجية تبلغ %55 
االلتزام  آملة ان ترتفع درجـــة 
النه سيكون في مصلحة السوق 
النفطية وسيحافظ على االسعار 

في مستوياتها املرغوب فيها.
واضافت الفزيـــع لـ »كونا« 
امس ان النســـبة مســـتقاة من 
الثانوية املعتمدة من  »املصادر 

قبل سكرتارية أوپيك«.
واوضحت ان ســـوق النفط 
العاملي يشـــهد حاليا حالة من 
االستقرار النســـبي مقارنة مبا 

كان عليه الوضـــع في العامني 
املاضيني خصوصـــا عام 2008 
الذي ارتفعت فيه االســـعار الى 
147 دوالرا للبرميل ثم انخفضت 

الى 35 دوالرا للبرميل.
الى بوادر  وعزت االستقرار 
العاملي  االنتعاش في االقتصاد 
الســـيما في الصني التي وصل 
معدل منوها في الربع الرابع من 
العام املاضي 11% والهند التي منت 

مبعدل 7% خالل نفس الفترة.
واشارت الى وجود مؤشرات 
عديـــدة على تعافـــي االقتصاد 
األميركي والياباني واالوروبي 
كما ان صندوق النقد الدولي عدل 

توقعاته للنمو العاملي ليرفعها 
الى 4% خالل العام احلالي.

واكـــدت ان االنتعـــاش في 
االقتصاد العاملي من شـــأنه ان 
ينشـــط العديد مـــن القطاعات 
االقتصادية واهمهـــا الصناعة 
واملواصالت والطيـــران وكلها 
تعتمد بشكل اساسي على النفط 
وهو ما سيترجم في زيادة الطلب 
النفط اخلام ومشـــتقاته.  على 
واضافت ان التوقعات تقدر منو 
الطلب العاملي على النفط اخلام 
ومنتجاته مبا بني 800 الف برميل 
و1.5 مليون برميل يوميا خالل عام 
2010 مؤكدة ان النمو االساسي في 

الطلب العاملي سيكون من الدول 
النامية وخصوصـــا الصني اما 
الدول الصناعية فسيكون معدل 

منو الطلب لديها ضعيفا.
وحول التوترات احلادثة في 
مناطق رئيســـية لالنتاج مثل 
التوتـــرات االمنية في نيجيريا 
والتوتر السياســـي بني الغرب 
وايران في منطقة الشرق االوسط 
قالت الفزيع انه عندما يكون هناك 
عدم استقرار في أي بلد من البلدان 
املنتجة الرئيسية فان ذلك يؤثر 
في االسعار ويؤدي الى ارتفاعها 
انقطاع  نتيجة مخـــاوف مـــن 

االمدادات من هذه الدول. 

19 فلسًا أرباح »الصالحية«
وتوزع 15% نقدًا

»لوجستيك« تنفي دخولها 
بمفاوضات مع الجيش األميركي

مقابل 90 فلساً خسائر في 2008 24.4 فلساً أرباحها بـ 2009

..و»الهيئة« تبحث إغالقات المصانع المخالفة

ذكر ســـوق الكويـــت لـــألوراق املالية بان شـــركة الصاحلية 
العقاريـــه )صاحلية( ، افادت ان مجلـــس االدارة قد اجتمع امس 
واعتمد البيانات املالية الســـنوية للشركة للسنة املالية املنتهية 

 في   2009-12-31.
واظهرت نتائج أعمال الشـــركة انها حققت 7.248 ماليني دينار 
ارباحا عن الســـنة املالية املنتهية في 2009/12/31 بواقع 19 فلسا 
لكل ســـهم، مقابل خسائر عن نفس الفترة من العام املاضي تقدر 

35.494 مليون دينار بواقع 90 فلسا لكل سهم.
وأوصى مجلس إدارة الشـــركة بتوزيع أرباح نقدية: 15% من 
القيمة االســـميه للسهم 15 فلســـا لكل سهم للمساهمني املسجلني 

بسجالت الشركة بتاريخ انعقاد اجلمعية .

قال ســـوق الكويت لألوراق املالية ان مجلس اإلدارة شركة 
»كي جي ال« لوجستيك اجتمع أول من أمس وقرر توزيع أرباح 
بواقع 15% من رأس املال املدفوع عن السنة املالية املنتهية في 

.2009/3/31
وقال بيان الشركة انها حققت 4.882 ماليني دينار بواقع 24.41 
فلسا للسهم الواحد مقابل 2.383 مليون دينار بواقع 11.92 فلسا 

للسهم الواحد عن نفس الفترة من العام املاضي.
هذا، وقد نفت الشركة على موقع سوق الكويت لألوراق املالية 
ما تررد في وسائل اإلعالم احمللية دخول الشركة مبفاوضات   
للحصول على عقد مع اجليش األميركي تصل قيمته الى نصف 

مليار دوالر  . 

عقد أمـــس املدير العـــام بالهيئة العامة 
للصناعة د.علـــي املضف اجتماعا بحضور 
املدير العـــام للهيئة العامة للبيئة د.صالح 
املضحي وعدد من أصحاب املصانع املخالفة 
لبحـــث إزالة املخالفـــات املرصودة من قبل 

الهيئة العامة للصناعة.
وقال بيان صادر عن الهيئة العامة للصناعة 
ان االجتماع شهد تعاونا من جميع األطراف 
ذات الصلة باملخالفات، وهو ما ســـتتخذه 
املصانع املخالفة خالل الفترة املقبلة، وكذلك مت 

التطرق الستعداد الدولة للمساهمة واملساعدة 
في تطبيق املعاييـــر البيئية لتحقيق بيئة 
صناعيـــة تتوافق مع التنميـــة الصناعية 

املنشودة.
وأكدت املصانع املخالفة التزامها بتطبيق 
القوانني واالشتراطات لعدم خضوعها مجددا 

للمخالفات.
وانتهى البيان مشيرا الى انه في االجتماع 
مت التنســـيق خلطوات العمل الالزمة إلزالة 

جميع املخالفات السابقة.

)أسامة البطراوي(..ويتبادالن محضر االجتماعات للجنة الوزارية الكويتية ـ اإليرانية املشتركة

)محمد ماهر(د.علي املضف مكرما النائب م.خالد الطاحوس


