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العجمي: محالت استثمارية جديدة
في جمعية علي صباح السالم

قــال رئيس مجلــس ادارة 
جمعيــة علــي صباح الســالم 
التعاونيــة محمــد العجمي ان 
اجلمعيــة وفــي إطار ســعيها 
لتشجيع املســاهمني من أبناء 
املنطقــة علــى االســتثمار بها 
وحرصهــا على توفيــر جميع 
اخلدمــات ملســاهميها وأبنــاء 
املنطقة، قامت بطرح أنشــطة 
لالستثمار ألصحاب املشروعات 
الصغيرة واملتوسطة في السوق 
املركــزي الرئيســي، وعدد من 
األنشطة ألصحاب االختصاص 

بالظرف املغلق. وأوضح العجمي أنه مت االعالن 
عن طرح نشاطي «العطور» و«األحذية واحلقائب» 
ألصحــاب املشــروعات الصغيرة واملتوســطة 
وأنشطة «مكتب سفريات وكلف ولوازم اخلياطة» 
مبيزانني مركز الضاحية، ونشاط «مصور» في 
قطعة ٢ ألصحاب االختصاص بالظرف املغلق.

وأضاف العجمي إن مجلس 
إدارة جمعية علي صباح السالم 
ســيواصل مســيرة اإلجنــاز 
والتميز من خالل خطط مدروسة 
تهــدف الى االرتقاء مبســتوى 
املقدمــة ملســاهمي  اخلدمــات 
اجلمعية وأهالي املنطقة تشمل 
عــــــدة محاور منها اجلانــــب 
التسويقي من خالل العودة لعمل 
املهرجانــات املتنوعــة، وكذلك 
اجلانب اخلدمي من خالل ابتكار 
أساليب حديثة لتقدمي خدمات 
تتماشى مع مستجدات الوضع 
الراهن واجلانب الصحي والوقائي حرصا على 
ســالمة مرتادي اجلمعية، وذلك رغم التحديات 
التي تواجه املنطقة، والتي استطاع مجلس اإلدارة 
أن يواجه تلك التحديات بحكمة وحسن تصرف 
وتخطيــط جيد وعمــل دؤوب، لتثمر جناحات 

على كل األصعدة.

محمد العجمي

«نفط الكويت»: خفض املوازنة الرأسمالية 
بنحو ٢٥٪.. والتشغيلية ١٨٪

«التركية» تنظم ٣ رحالت من الكويت إلى إسطنبول

اعلنت شــركة نفــط الكويت عــن حتقيقها 
انخفاضا بنحو ٢٥٪ في ميزانيتها الرأســمالية 
ضمــن خطتها اخلمســية، واتخاذهــا خطوات 
أخرى لترشيد املوازنة التشغيلية للعام املالي 
٢٠٢١/٢٠٢٠ بخفضها قرابة ١٨٪ بغية االسهام في 

تأمني االستقرار للمالية العامة للدولة.
وأكدت الشركة في بيان لـ «كونا»، حرصها 
لتنفيذ خطتها االستراتيجية الرامية إلى احملافظة 
على الطاقــة اإلنتاجية ورفعها من خالل تنفيذ 
سلســلة من املشاريع. وأوضحت انها كانت قد 
أعدت سلفا خطتها اخلمسية لتنفيذ تلك املشاريع، 
إال أن أزمــة الركود العاملي الناجمة عن تفشــي 
جائحة ڤيروس كورونا املستجد (كوفيد - ١٩) 
هبطت بأسعار النفط بشكل قياسي ما أدى إلى 
تراجــع اإليرادات للدولة بشــكل كبير. وبنيت 
ان هــذه الظروف املســتجدة وغيــر املتوقعة، 
دعت مجلس الوزراء إلى إصدار توجيهاته لكل 
اجلهات احلكومية ومن بينها مؤسسة البترول 
الكويتية وشركاتها التابعة إلى مراجعة ميزانياتها 

الرأسمالية والتشغيلية «ملا تفرضه هذه الظروف 
االقتصادية القاسية من واقع جديد». وذكرت انها 
وفور تلقيها هذه التوجيهات بادرت الى مراجعة 
خطتها اخلمسية بتحديد األولويات من املشاريع 
للمضي بالتنفيذ وتأجيل عدد آخر منها متضمنا 
تلك التي أجريــت تصاميمها وذلك مبا ال يؤثر 
على أهدافها االستراتيجية على املدى املتوسط.
وأفادت بأنه واســتجابة لتلــك التوجيهات 
خفضــت ميزانيتها الرأســمالية ضمن خطتها 
اخلمســية بنحو ٢٥٪ واتخذت خطوات أخرى 
لترشيد املوازنة التشغيلية للعام املالي احلالي 
خلفضها بنحو ١٨٪. وأكدت انها لن تتوانى عن 
االستمرار بالقيام بواجباتها نحو تنفيذ مشاريعها 
ســعيا منها للحفاظ علــى اإلنتاج ورفع طاقته 
ومن هذا املنطلق ســتقوم باملراجعــة الدورية 
خلطتها اخلمسية بحسب متطلبات السوق العاملية 
وحتســن الفرص االقتصادية لتقرير متى يبت 
بتلك املشــاريع املؤجلة مبا في ذلك التي أعدت 

تصاميمها سلفا.

أكدت حرصها على تنفيذ خطتها اإلستراتيجية للمحافظة على الطاقة اإلنتاجية

باشبوغ لـ «األنباء»: نتطلع لرفع التبادل التجاري
بني الكويت وتركيا إلى مليار دوالر

«صندوق النقد»: أكبر تراجع باقتصادات الشرق األوسط منذ ٥٠ عامًا

«اجلمارك» ُتعفي البضائع األقل من ١٠٠ دينار من الرسوم

أعلن املستشار في املكتب 
التجاري في السفارة التركية 
اتيال أوغور باشــبوغ، عن 
قيام املكتب برعاية وتنظيم 
«منصات رقمية» ولقاءات 
افتراضيــة  عمــل ثنائيــة 
شــركات  بــني   «B٢B»
ومســتثمرين كويتيني مع 
نظرائهــم األتــراك للتغلب 
علــى ظروف احلظــر التي 
فرضتها اإلجراءات الصحية 
مع تفشي ڤيروس كورونا 
املســتجد، كاشفا عن إقامة 
معرض افتراضي للجامعات 
التركيــة قريبا، إضافة إلى 
«جسر التجارة اإللكترونية» 
مع دول مجلس التعاون. 

فــي  باشــبوغ  ودعــا 
«األنبــاء»  لـــ  تصريــح 
الشــركات واملســتثمرين 
الكويتيني، إلى عدم التردد 
في انتهاز هذا التطور بعالم 
التجارة للقيام باملزيد من 
األعمال واالســتثمارات مع 
األتــراك، مؤكدا  نظرائهــم 
اســتعداد املكتــب لتقــدمي 
جميع التسهيالت املمكنة. 
وحول تقييمه للعالقات 
االقتصادية والتجارية بني 
تركيــا والكويــت، أجــاب 
باشــبوغ: ميكننــا تقييــم 
االقتصاديــة  العالقــات 
التركيــة - الكويتية حتت 
٣ عناوين رئيسية: العنوان 
األول هو التجــارة: فطبقا 
ملؤشــرات املعهــد التركــي 
لإلحصاء (TUIK) لقد زادت 
صادرات تركيا إلى الكويت 
بشكل ملحوظ في السنوات 
األخيــرة، حيــث بلغت في 

أ.ف.پ: خفض صندوق 
النقد الدولي أمس مرة جديدة 
توقعات النمو في الشــرق 
افريقيا  األوســط وشــمال 
لتتراجع إلى أدنى مستوياتها 
منــذ ٥٠ عامــا، وذلــك على 
خلفيــة اســتمرار تداعيات 
تراجع أسعار النفط وانتشار 
ڤيروس كورونا املســتجد. 
وحذر الصندوق في تقرير 
مــن أن األزمــة االقتصادية 
فــي املنطقة التــي تعصف 
بها األزمات، ستشهد ارتفاعا 
في معدالت الفقر والبطالة 
ما قد يؤجــج االضطرابات 
االجتماعيــة ويزيــد عجــز 
الدين  امليزانيات وارتفــاع 

العام.
وتوقــع الصنــدوق أن 
تنكمــش اقتصادات منطقة 
الشــرق األوســط وشــمال 
أفريقيــا بنســبة ٥٫٧٪ هذا 
العام، بانخفاض عن توقعاته 
فــي ابريــل. وقــد تنكمش 
اقتصادات دول تشهد نزاعات 

بنسبة ١٣٪.
كمــا توقــع أن تنكمش 
االقتصــادات املعتمدة على 
الطاقــة فــي دول مجلــس 
التعاون اخلليجي بنســبة 
٧٫١٪، أي أقــل بنحــو ٤٫٤٪ 

تركيا ملستثمرين كويتيني، 
كما أن العديد من أصدقائنا 
الكويتيني يتجهون لقطاع 
العقارات التركية، وبحسب 
معهد (TUIK) فمنذ عام ٢٠١٥ 
حتى شهر مايو لعام ٢٠٢٠ 
بلغ عدد العقارات السكنية 
التــي متلكهــا أصدقاؤنــا 
الكويتيني فــي تركيا نحو 
٩٩٤٥ وحدة سكنية. كما أن 
شركات اإلنشاءات التركية 
ســاهمت بشــكل كبير في 
االقتصاد الكويتي من خالل 
استثمارها وتنفيذها لبعض 
املشاريع املهمة في الكويت، 
مما ساهم في تقارب الفكر 
بني رجال أعمــال البلدين. 
أمــا العنــوان الثالــث فهو 
السياحة، حيث يزداد عدد 
أصدقائنا الكويتيني الذين 
يقضون عطالتهم الصيفية 

أســعار النفط نحــو ثلثي 
قيمتها مع تراجع االقتصاد 
العاملي لوقف الڤيروس، قبل 
أن تتعافــى جزئيــا وتبلغ 
حوالى ٤٠ دوالرا للبرميل.

وتوقع أزعور أن تخسر 
الدول املصــدرة للنفط في 
املنطقة نحو ٢٧٠ مليار دوالر 
مــن عائــدات الطاقة «وهو 

انخفاض كبير».
وذكــر تقريــر صندوق 
البلــدان  أكثــر  أن  النقــد 
تضررا في املنطقة ستكون 
تلك «الهشــة وفــي حاالت 
الصــراع»، مــع توقــع بأن 
تنكمش اقتصاداتها بنسبة 
تصل إلــى ١٣٪، متوقعا أن 
يتراجــع نصيــب الفرد من 

فــي الربــع األول من ٢٠٢٠ 
بنحو ٤٫٥٪ لتصبح تركيا 
الدولة األكثر منوا بني دول 
منظمة التعاون االقتصادي. 
وفيما يخص الربع الثاني 
قطعا سيكون هناك انكماش. 
ولكــن ومــع بــدء العودة 
للحياة الطبيعية في شهر 
يونيو، بدأت تظهر إشارات 

االنتعاش االقتصادي. 
وتابــع: إن مؤشــر ثقة 
القطاع اخلاص ارتفع ٨٩٫٨ 
نقطــة بزيــادة ١٦٫٣ نقطة 
مقارنة بشهر مايو. عالوة 
على ذلك، ووفقا لالحصاءات 
املؤقتة لوزارة التجارة، فقد 
ارتفعت الصادرات بنسبة 
٣٥٫١٪ فــي يونيــو مقارنة 
بشهر مايو لتصل إلى ١٣٫٥ 
مليار دوالر. وبسبب اتخاذ 
التدابير الصحية العامة على 
مستوى العالم، مت إلغاء أو 
تأجيل رحالت العمل وتبادل 
الوفود التجارية، واملعارض. 
ورغم ذلك، فإن رجال األعمال 
األتــراك يحاولون التكيف 
مع الوضع الراهن مبواصلة 
مقابالتهم التجارية، وحتى 
املعارض في بيئة افتراضية 
من خالل منصات التواصل 

عبر االنترنت. 
وفي هذا الســياق، فإن 
مكتب املستشــار التجاري 
الذى يعمل من خالل السفارة 
التركية بالكويت، يواصل 
عمله فــي إتاحــة الفرصة 
للشــركات الكويتيــة فــي 
االلتقاء بالشركات التركية 
مــن خــالل االجتماعــات 
االفتراضية عبر اإلنترنت.

النقد من أن التراجع احملتمل 
فــي العمالة الوافــدة، التي 
تشــكل أكثــر مــن ٧٠٪ من 
القــوى العاملــة في بعض 
البلــدان املصــدرة للنفط، 
ســيؤثر على إعــادة إحياء 
االقتصادات في هذه الدول. 
ويعمل حوالــي ٢٥ مليون 
مغتــرب فــي دول مجلــس 
التعاون اخلليجي، ويشكلون 
نحو نصف أعداد سكان هذه 

الدول.
«اكســفورد  وتوقعــت 
إيكونوميكس» في مايو أن 
ينخفض التوظيف في دول 
مجلس التعــاون اخلليجي 
بنســبة ١٣٪ هذا العام، مع 
فقدان نحو ١٫٧ مليون وظيفة 
في السعودية و٩٠٠ ألف في 
اإلمــارات. ورأى أزعور أنه 
مع ظل عدم اليقني احلالي، 
الوضــع  ميكــن أن يتجــه 
لألسوأ، موضحا «نحن في 
وضع غريب حيــث اليزال 
مستوى عدم اليقني مرتفعا، 
عــدم اليقني بشــأن القدرة 
على الســيطرة على الوباء 
وانتشاره وعدم اليقني بشأن 
التعافي االقتصادي نفســه 
وعدم اليقني بشــأن أسعار 

النفط».

قــررت اإلدارة العامة للجمارك 
إعفاء البضائــع الواردة الى البالد 
بقيمة ١٠٠ دينار أو أقل (نحو ٣٢٢ 

دوالرا) من الرسوم اجلمركية.
وقالت مديرة ادارة املكتب الفني 
باجلمــارك ورئيســة جلنة تقصي 
احلقائــق اخلاصة برســوم البريد 
السريع منى الرشــيدي ان االدارة 
اصدرت هــذا االعفــاء بالتعليمات 

اجلمركيــة رقــم (٢٠٢٠/٩٤) وفق 
ضوابط وشروط محددة.

وافادت الرشيدي بأن القرار يأتي 
بنــاء على توصيــة جلنة «تقصي 
للقانــون  واســتنادا  احلقائــق» 
(٢٠١٣/٤٢) باملوافقــة على انضمام 
الكويــت التفاقية (كيوتو) املعدلة 
وامللحــق العام دون االخالل بكافة 
القوانني السارية في البالد مشيرة 

الى ان العمل به ســيبدأ من تاريخ 
نشــره باجلريدة الرسمية (كويت 
اليوم). وبينــت ان هذه التوصية 
بداية لعدة توصيات عكفت اللجنة 
على دراســاتها وحصرهــا اليجاد 
احللول واعــادة النظر باالجراءات 
املتبعة مبا يخــدم املواطن واملقيم 
بالتعاون مع شركاء العمل واجلهات 
ذات الصلة التي تعمل معها اللجنة 

لوضــع اليــة خاصة بالشــحنات 
الشخصية. وذكرت ان اللجنة تسعى 
الى توضيح االجراءات املتبعة ونشر 
كل الرســوم التــي حتصل، مؤكدة 
الشــكاوى  االســتعداد الســتقبال 
واملقترحــات ســواء باحلضــور 
الشــخصي بعد حجــز موعد على 
املوقع االلكتروني او باالتصال على 

الرقم ٢٤٩٥٥٥٩٢.

في تركيا عاما بعد عام. وقد 
ارتفع عدد الســياح الذين 
قدموا إلى تركيا من الكويت 
عام ٢٠١٩ إلى نحو ٣٧٤٫١٩١ 
ألــف ســائح بزيــادة ٢٦٪ 
مقارنــة بعــام ٢٠١٨ وكان 
عددهم يقدر بـ ٢٩٨٫٦٢٠ ألفا، 
لذلك فإن الســياحة تسهم 
بشــكل كبير فــي التجارة 

اخلارجية للبلدين.
مواجهة «كورونا» اقتصاديًا

وبــاء  تأثيــر  وعــن 
«كورونا» علــى االقتصاد 
التركي، أشــار املستشــار 
التجــاري إلى ان االقتصاد 
التركــي أيضا تأثر ســلبا 
بهــذه اجلائحــة العامليــة. 
ومع ذلك، وعلى الرغم من 
كل التطورات السلبية فإن 
االقتصاد التركي حقق منوا 

النــاجت احمللــي اإلجمالــي 
فــي تلك البلــدان من ٢٩٠٠ 
دوالر فــي ٢٠١٨-٢٠١٩ إلى 
٢٠٠٠ دوالر فقط هذا العام. 
وهــذا تراجع «ســيزيد من 
حدة التحديات االقتصادية 
القائمة ويرفع  واإلنسانية 
مســتويات الفقــر املرتفعة 
بالفعل»، بينما «قد تشتعل 
االضطرابــات االجتماعيــة 
من جديد مع رفع إجراءات 
اإلغــالق». ورأى أزعور أن 
فقــدان الوظائف إلى جانب 
الفقر وعدم املساواة  تفاقم 
ميكــن أن يخلــق حتديات 
فــي مجــال احملافظــة على 
االستقرار بالنسبة حلكومات 

املنطقة.
إن  الصنــدوق  وقــال 
العجز الكبير واملتزايد من 
املتوقع أن يدفع مستويات 
الديــن العام إلــى ٩٥٪ من 
الناجت احمللي اإلجمالي لدى 
مستوردي النفط في الشرق 
األوسط بحلول نهاية العام. 
وذكر أنه من املتوقع أن تزداد 
مستويات الديون بسرعة في 
السودان إلى ٢٥٨٪ من الناجت 
احمللي اإلجمالي ولبنان إلى 
١٨٣٪ ومصر أكثر من ٩٠٪.

كما حذر تقرير صندوق 

املستشار في املكتب التجاري بالسفارة التركية أكد أن هناك   منصات افتراضية ولقاءات عمل «B٢B»  لتنشيطها

اتيال أوغور باشبوغ

٢٠١٩ نحــو ٥٥٧٫٥ مليــون 
دوالر، كما أن وارداتنا من 
الكويــت بلغت نحو ١٤٦٫٨ 
مليون دوالر، ليبلغ حجم 
التبادل التجاري إجماال نحو 
٧٠٤٫٣ ماليني دوالر. وتقوم 
تركيا بتصنيــع وتصدير 
املفروشــات واملنسوجات 
واألدوات املنزليــة ومــواد 
الغذائية  البناء واملنتجات 
عالية اجلودة بأقل األسعار. 
وأضاف: إن «هدفنا هو 
زيادة حجم التبادل التجاري 
ليصل إلــى أكثر من مليار 
دوالر علــى املــدى القريب 
من خالل التعريف بجودة 
املنتجــات التركية بشــكل 

أوسع داخل الكويت».
أما العنوان الثاني فهو 
االســتثمار، حيث إن هناك 
أكثر من ٣٠٠ شــركة داخل 

من التوقعات الســابقة في 
ابريل املاضي.

وقال مدير قسم الشرق 
آســيا  ووســط  األوســط 
الدولــي  النقــد  بصنــدوق 
جهــاد ازعــور إن «املنطقة 
تواجــه أزمــة ال مثيل لها.. 
صدمة مزدوجة أثرت على 
طبيعة عمل اقتصاداتها خالل 

إجراءات احلجر».
الشــرق  وطبقــت دول 
األوســط بعضــا مــن أكثر 
عمليــات اإلغــالق صرامــة 
املرتبطــة  واإلجــراءات 
انتشــار  منــع  مبحاولــة 
الڤيــروس، وعلقــت معظم 

األنشطة االقتصادية.
فــي الوقت ذاتــه، فقدت 

 ديبلوماسية جتارية «رقمية»
لدى االستيضاح أكثر حول «املعارض الرقمية» 
و«الوفود التجارية االفتراضية» وكيفية مقاربة 
السفارة لهذا التطور، قال باشبوغ: ميكننا أن نطلق 
عليها «اجليل اجلديد» للديبلوماسية التجارية. 
فقد أظهر لنا هــذا الوباء أنه ميكننا اآلن إدارة 
األعمال مــن منازلنا دون احلاجة الى الرحالت 
الطويلة. وقد تكيف املصدرون االتراك مع هذا 
الوضع بســرعة. وبدعم من وزارة التجارة، مت 
جمع شركائنا التجاريني في العديد من البلدان، 
وعقدت مؤمترات افتراضية بني شركات كويتية 
وشركات تركية. وفي الفترة ما بني ١ و٤ يونيو 
متت إقامة معرض «شوديكس» الرقمي لألحذية 
واملنتجات اجللدية في بيئة افتراضية عبر منصات 
االنترنت، وأصبح أول معرض افتراضي يقام 

في العالم. وشهد ما مجموعه ٥٫٨٠٠ تفاعل بني 
 «B٢B» رجال األعمال، وإجراء ٢٢٣ لقاء عمل ثنائي
عبر الڤيديو في هذا املعرض.  واضاف باشبوغ: 
نود رؤية املزيد من رجال األعمال الكويتيني في 
املعارض الرقمية التي ستقام في الفترة املقبلة. 
وكشف أنه سيتم قريبا تنظيم معرض افتراضي 
فيما يخص التعريف باجلامعات التركية للطالب 
األجانب الذين يرغبون في استكمال دراستهم 
في تركيا. وباإلضافة إلى ذلك، ســوف جنمع 
كل شــركات التجارة اإللكترونية الكويتية مع 
املصدرين االتراك في حــدث افتراضي حتت 
مسمى جسر التجارة االلكترونية والذى سوف 
يشمل جميع دول مجلس التعاون اخلليجي مبا 

ذلك الكويت. 

وذكر انه بخالف املعارض فإننا نواصل أيضا 
تقدمي خدماتنا للوفود التجارية من خالل املنصات 
االفتراضية. وخالل فترة الوباء متكنا من جعل 
بعض جتار املواد الغذائية، وموردي مواد البناء، 
يلتقون مع املصدرين األتراك من خالل منصات 
التواصل االفتراضية.  وقال باشبوغ: نأمل نحن 
مكتب املستشار التجاري بالسفارة التركية بالكويت 
بقيادة السفيرة عائشة كويتاك، بالنهوض بالعالقات 
التجارية واالقتصادية التركية- الكويتية إلى أعلى 
املستويات. وندعو الشركات الكويتية إلى مكتبنا، 
خاصة تلك التي ترغب في االلتقاء بالشــركات 
التركية في البيئة االفتراضية. وأكد أن الراغبني 
ميكنهم التواصل مع املكتب التجاري من خالل 
.kuwait@trade.gov.tr البريد اإللكتروني اخلاص

«جسر التجارة اإللكترونية» جلمع املصدرين األتراك «افتراضيًا» مع شركات التجارة اإللكترونية الكويتية واخلليجية

باهي أحمد

كشــف مدير العالقات 
اخلطــوط  فــي  العامــة 
التركية بالكويت  اجلوية 
أحمد يوكسل في تصريح 
خاص لـ «األنباء» عن قيام 
الشــركة بتظيم ٣ رحالت 
مغادرة إلى اسطنبول في 
أيام ٢٣ و٢٧ و٣٠ من الشهر 
اجلاري، وذلك في الساعة 
الواحــدة صباحًا بتوقيت 
الكويت. وأضاف يوكسل 
أن عدد املسافرين على منت 
الرحلة املغــادرة الواحدة 
وأن ســعر  ٣٤٩ مســافراً 
التذكرة يبدأ من ١٢٠ ديناراً.


