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حظر تصدير األسماك الكويتية
أحمد مغربي - علي إبراهيم

أصدرت اإلدارة العامة للجمارك تعليماتها 
بحظر تصدير األســماك والقشريات التي 
مت صيدها من املياه اإلقليمية سواء كانت 

طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مصنعة.
ووفقا للتعليمات اجلمركية التي حملت 
رقم ٤٧ لســنة ٢٠٢٢ بشأن تسويق املواد 
الســمكية، يجوز إعادة تصدير األســماك 
والقشريات املستوردة بعد احلصول على إذن 
مسبق من هيئة الزراعة والثروة السمكية، 

وجاء نص القرار كالتالي:
مادة أولى: مع عدم اإلخالل بأحكام القوانني 
املعمول بها في هذا الشأن يجب على الشركات 
واملؤسســات ومصانع األســماك الوطنية 
واألفراد املرخص لهم باالستيراد والتصدير 
احلصول على إذن مسبق من الهيئة العامة 
لشؤون الزراعة والثروة السمكية باستيراد 
وتصدير املوارد الســمكية وفــق القواعد 

الواردة بهذا القرار ويجوز للهيئة في مواسم 
حظر صيد الربيان واألسماك ان حتدد منافذ 
االستيراد واجلهات املسموح لها باالستيراد 

من خالل القرارات الصادرة بهذا الشأن.
مادة ثانية: استيراد األسماك والقشريات: يسمح 
للشركات واملؤسسات واألفراد املرخص لها 
(باالستيراد والتصدير) باستيراد األسماك 
والقشــريات الطازجة واملبــردة واملجمدة 
واملصنعة ســواء املصادرة او املستزرعة 
بعد احلصول على إذن مســبق من الهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية 
وفقا لقرارات حظر الصيد املوســمي وأي 
قــرارات أخرى بهذا الشــأن التي تصدرها 
الهيئة وطبقا لإلجراءات التي تطبقها اجلهات 

الرسمية املعنية بالدولة.
كما يســمح ألصحاب املزارع السمكية 
باستيراد البيض املخصب ويرقات وزريعة 
وإصبعيات األسماك املستزرعة بعد احلصول 
على إذن مسبق من الهيئة العامة لشؤون 

الزراعة والثروة السمكية.
مادة ثالثة: تصدير األسماك والقشريات: يحظر 
تصدير األســماك والقشريات املصادة من 
املياه اإلقليمية الكويتية بصورتها الطازجة 

أو املبردة او املجمدة او املصنعة.
مادة رابعة: إعادة تصدير األســماك والقشريات: 
يجوز للهيئة السماح للشركات واملؤسسات 
املرخص لها (اســتيراد وتصدير األسماك 
والقشــريات) بإعــادة تصديــر األســماك 
والقشريات املستوردة بكل أشكالها وصورها 
التسويقية (مبردة - مجمدة - مجففة - 
شرائح - بإضافات غذائية - معلبة) بعد 
احلصول على إذن مسبق من الهيئة ووفقا 

للشروط التالية:
١ - أن تلتزم الشركات واملؤسسات املصدرة 
بوضع ملصق بيانات الشحنة ويحدد به 

بوضوح بلد املنشأ.
٢ - أن تتــم إعادة تصديــر نفس األنواع 
واألحجام من األسماك والقشريات الواردة 

في مستندات اإلدارة العامة للجمارك للشحنة 
املســتوردة مع عدم خروجهــا من الدائرة 

اجلمركية.
٣ - أن تلتزم الشركات واملؤسسات بنسبة 
(٥٠٪) من الشحنات املســتوردة إلنزالها 
بالسوق احمللي وفقا ملتطلبات السوق احمللي 
وأنواع األسماك والقشريات املستوردة فقط.
مادة خامسة: اســتيراد وتصديــر الكائنات 
واألحياء البحرية أو أجزاء منها في اتفاقية 
السايتس: يســمح للشركات واملؤسسات 
واألفراد باستيراد وتصدير الكائنات واألحياء 
البحرية احلية واملجففة واملجمدة أو أجزاء 
منها او مشتقاتها لألنواع الواردة مبالحق 
باتفاقية السايتس بعد احلصول على إذن 
من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة 
السمكية وفقا للشروط والضوابط الواردة 

باتفاقية السايتس.
مادة سادسة: في جميع األحوال للهيئة العامة 
لشــؤون الزراعة والثروة السمكية احلق 

في السماح للشركات واملؤسسات واألفراد 
باستيراد وتصدير املوارد السمكية والكائنات 

واألحياء البحرية وفقا لألغراض اآلتية:
١ - للدراسات العلمية والبيولوجية.

٢ - للعرض املتحفي.
٣ - كعينات جتارية.

٤ - لالســتهالك الشــخصي على أال يزيد 
إجمالي الشحنة على ٢٠ كيلوغراما.

مادة سابعة: تســويق املــوارد السمكية في 
املناطــق احلــرة: يخضع تســويق املواد 
السمكية بكل أشكالها وصورها التسويقية 
(مبردة - مجمدة - مجففة - شــرائح - 
بإضافــات غذائية - معلبــة) في املناطق 
احلرة للقواعد املنظمة للعمل في املناطق 

احلرة بدولة الكويت.
مادة ثامنة: للهيئة العامة لشــؤون الزراعة 
والثروة الســمكية احلق في منع استيراد 
او تصديــر او إعادة تصديــر اي نوع من 
األســماك والقشــريات واألحياء البحرية 

وفقا ملا تقرره الهيئة بالتنسيق مع اجلهات 
الرســمية املعنية بالدولة وعلى ضوء ما 
متليه وقائــع ومتطلبات الســوق احمللي 

وحماية املستهلك.
مادة تاســعة: تقوم الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية بتحصيل مقابل 
انتفــاع مقابل اخلدمات واألذونات الواردة 
في هذا القرار وفقــا لإلجراءات والقرارات 

املنظمة لذلك.
مادة عاشــرة: تقوم الهيئة العامة لشؤون 
الزراعــة والثــروة الســمكية بالتنســيق 
مــع اإلدارات املختصة فــي وزارة التجارة 
والصناعة واإلدارة العامة للجمارك والهيئة 
العامة للغذاء والتغذية في وضع هذا القرار 

موضع التنفيذ.
مادة حادية عشــرة: يضبــط كل من يخالف 
أحكام هذا القرار ويطبق في شأن اإلجراءات 
والعقوبات املنصوص عليها في املرسوم 

بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٠ املشار إليه.

سواء كانت طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مصنعة.. وإعادة تصدير املستوردة بإذن مسبق

سويسرا تدعو الكويتيني إلى زيارتها خالل الصيف
مع عودة احلياة الى طبيعتها في مختلف أنحاء العالم 
بعد عامني من االنغالق الكامل واجلزئي، ترحب سويسرا 
بلــد الطبيعة اخلالبة بالســياح من جميــع دول اخلليج، 
الســيما الكويت، حيث الكثير من العروض املميزة خالل 
الصيف املقبل في انتظارهم. وتتميز سويسرا بطبيعتها 
اخلالبة وفنادقها الفاخرة التي تتمتع بكل وسائل الراحة 
واالســترخاء، حيث متتزج الضيافة والتقاليد بسالســة 
مــع البنية التحتية احلديثة واألناقة املتميزة والهندســة 
املعمارية امللهمة والتصميم الراقي.  ويستطيع الضيوف 
من جميع أنحاء العالم تذوق أطايب املأكوالت وشراء السلع 
من العالمات التجارية احلصرية في املتاجر األنيقة احملاطة 
باملناظر الطبيعية اجلميلة والطبيعة اخلضراء. باإلضافة 
إلى ذلــك، ال ينبغي تفويت العديد من األنشــطة الفاخرة 
مثل املشي على قمة غالشييه ٣٠٠٠، أو ركوب حصري في 
تلفريك مخصص لكبار الشخصيات إلى يونغفرايوخ، أو 
التسوق في جنيڤ أو لوسيرن وزيوريخ، أو تناول أطايب 
املأكوالت في العديد من املطاعم الرائعة في مونترو ريفييرا. 
ومؤخرا نشرت هيئة السياحة السويسرية كتيبا يتضمن 
وجهاتها الست األكثر متيزا باإلضافة إلى ١٦ من أفخم فنادقها 
الفاخرة. تقودك جنيڤ عبر مواقع التسوق الساحرة التي 
تقدم عددا ال يحصى من العالمات التجارية الدولية الراقية 
مثل ســاحة التسوق ري باس، والتي تضم مصممني مثل 
بيربري وكارتييه وبولغاري وهاري وينستون، وغيرهم. 
أثناء وجودكم في شارع دو رون، أحد أفخم املواقع في املدينة.

وميكن للزوار استكشاف ماركات تيفاني أند كو، ولويس 
فوتون، وغوتشي، وفيرزاتشي، كما سعت عالمات شانيل 
وديور والعديد من أسماء األزياء األخرى إلى عدم نسيان 
الساعات اخلالدة في املدينة التي تتماهى مع عالم الساعات 
الفاخرة، حيث تطلق عالمات جتارية مثل أوميغا، وباتيك 
فيليب، ومون بالن وبوخرير وجيجر لوكولترو وبيغييه، 

وغيرها من املاركات احملسوبة على جنيڤ.

هي واحدة من أكثر مناطق التسوق الفاخرة في العالم، 
وتقدم كل ما يرغب فيه عشاق احلرفية السويسرية عالية 
اجلودة من محالت الســاعات واملجوهرات الشهيرة، مثل 

(باير) و(بوخرير).
وبطبيعة احلال، ميكن العثور هنا أيضا على عالمات 
األزياء الشــهيرة في العالم، مبــا في ذلك لويس فويتون، 
وهيرميس، ولورو بيانا، وديــور، وبوربيري، وأكثر من 
ذلك بكثير، كما توجد أفضل محالت احللويات في املدينة، 
ومعارض مثل هاوســر أند ويرث أو غمورزينسكا، فضال 

عن اصطفاف الفنادق الفاخرة في هذا الشارع العريق. 
والواقع أن املتاجر اخلاصة بالقسم السويسري، مثل 
غريدر، وجيلمولي، وغلوبوس، تكمل جتربة التسوق السعيدة 
في شــارع زيوريخ املرموق. وفي مطار زيوريخ مباشرة، 

مت إنشاء جنة أخرى للتسوق لعشاق األناقة. وإلى جانب 
التسوق، ميكن للزوار أيضا أن يتذوقوا شوكوالتة فريدة 
من نوعها من النديراتش أو تناول العشاء في مطعم وبار 
ســابلييه. ميكن للريڤيرا السويسرية أن تتباهى بعدد ال 
يحصى من العيادات الشهيرة في طليعة الرعاية الصحية 
واملباني املخصصة بالكامل للعافية والصحة. وتستضيف 
املنطقة ما ال يقل عن ستة مراكز ومنتجعات للعافية، ومنتجع 
صحي وأربع عيادات توفر جميعها بيئة هادئة تفضي إلى 
الشفاء.  ويبرز الرواد املتخصصون في عالجات التجديد 
وإعادة التأهيل واجلراحة التجميلية مهاراتهم في املقدمة 
لضمان رفاهية ضيوفهم كمكمل رائع، كما وتضم الوجهة 
أيضا ثالثة مطاعم حصلت على تصنيف ٣ جنوم ميشالن 

و٢٧ مطعما مدرجا في دليل «غو ايه ميو».

«الدولية الكويتية لالستثمار» تقفز بأرباحها إلى ١٤٫٧ مليون دينار في ٢٠٢١

طارق عرابي

أكــد رئيس مجلــس إدارة الشــركة 
الدولية الكويتية لالستثمار حامد محمد 
العيبان، أن الشــركة ســتواصل تنفيذ 
استراتيجيتها القائمة على االستثمار في 
األصــول ذات الدخل والقابلة للنمو في 
قيمتها السوقية، باإلضافة إلى مراجعة 
محفظتها االســتثمارية مبا يتماشى مع 
األوضــاع الراهنــة وانعكاســاتها على 

األصول.
وأضاف في كلمته أمام اجلمعية العامة 

من أجل حتقيق التوجهات االستراتيجية 
التي كان لها بالغ األثر في تعزيز قدرات 
الشركة على جتاوز العوائق والعقبات 
التي فرضتها أزمة كورونا على مختلف 

نواحي األنشطة االقتصادية.
وكانــت عمومية الدوليــة الكويتية 
لالســتثمار قد وافقت على جميع بنود 
جــدول األعمال مبا فيهــا تقرير مجلس 
اإلدارة وتقرير مراقبي احلســابات، كما 
وافقت على توصية مجلس االدارة بتوزيع 
أرباح نقدية عن السنة املالية املنتهية في 
٣١ ديسمبر ٢٠٢١ بواقع ١٥ فلسا للسهم، 

وتوزيع أسهم منحة بواقع ٢٠٪.
ووافقــت اجلمعية غير العادية على 
زيادة رأس املال املصدر واملدفوع من ٣٣٫٥ 
مليون سهم إلى ٤٠٫٢ مليون سهم، عن 
طريق توزيع اسهم منحة بنسبة ٢٠٪، 
كمــا وافقت على تعديل املادة ٦ من عقد 
التأسيس واملادة ٥ من النظام األساسي 
للشركة واملتعلقة برفع رأس مال الشركة 
من ٣٫٣ ماليني إلى ٤ ماليني دينار، فيما لم 
توافق على اقتراح مجلس االدارة بتعديل 
املادة ٢ من عقد التأســيس واملادة ١ من 

النظام األساسي.

ً عموميتها وافقت على توزيع ١٥٪ نقداً و٢٠٪ منحة وانتخبت مجلساً جديدا

(زين عالم) حامد العيبان خالل اجلمعية العمومية 

العادية وغير العادية والتي عقدت صباح 
أمس، أن الدولية الكويتية لالســتثمار، 
حققت أداء جيدا خالل العام املاضي ٢٠٢١، 
حيــث بلغ صافي أرباحهــا ١٤٫٧ مليون 
دينار مقارنة بـ٣ ماليني دينار في ٢٠٢٠، 
بربحية سهم وقدرها ٤٤٠ فلسا للسهم 
الواحد مقارنة بـ٩٠ فلسا في ٢٠٢٠، كما 
ارتفعت حقوق املساهمني من ٥١٫٨ مليونا 
في ٢٠٢٠ إلى ٦٦٫٨ مليون دينار في ٢٠٢١.
وأشــار العيبــان إلــى أن الشــركة 
ركزت فــي العام ٢٠٢١ علــى بذل املزيد 
من اجلهود للمحافظة على أداء متوازن 

املستشار الكويتي

إعادة هيكلة القطاع العام 
بانتظار حكومة الكفاءات

Abumishari١@yahoo.com د.عبداهللا فهد العبداجلادر
مستشار تطوير إداري وموارد بشرية 

منذ عام ٢٠١٦ هناك برنامج حكومي 
له أولويات ولكن لم يتم بسبب اخلالفات 
بني احلكومة ومجلس األمة، حيث استقالت 
احلكومة أكثر من مرة وتعطلت الكثير من 
األولويات، وأثرت بدورها على ميزانية 
الدولة والتوظيف واملشاريع التي كانت 
ســتطور البنية التحتيــة واالقتصاد 
وتســتوعب مصادر دخل بديلة مع أن 
مجلس الوزراء أقر بعضها وأحالها الى 

جهات االختصاص احلكومية.
من هذه األولويات التي أرى أن يتم 
البدء فيها بأسرع وقت ممكن هي إعادة 
هيكلة القطاع العام والسبب في أهمية هذا 

املشروع، أن اجلهاز احلكومي تضخم لدرجة أثرت 
على ميزانية الدولة مبصروفات كبيرة غير ضرورية، 
وخاصة أن احلكومة تريد التقشف وتقليل املصروفات 
لوجود عجز في امليزانية حسب تصريحاتهم بسبب 
زيادة اجلهات احلكومية من هيئات ومجالس، وأغلبها 
ال يوجد داع لها وغيــر منتجة، فقط هناك صرف 
رواتب ومكافآت ومزايا لها، وهناك جهات تدخل في 
تشابك وازدواجية مع اختصاصات جهات حكومية 
أخرى، وهناك جهات ال نعرف عنها شــيئا، بحيث 
ال تذكر في مناقشــات مجلس األمة وال في وسائل 

االعــالم، حيث وصل عدد اجلهــات احلكومية من 
وزارات وهيئات ومؤسسات ومجالس إلى ١٠٠ جهة 
تقريبا لدولة صغيرة عدد سكانها ٤٫٦٦٧ ماليني نسمة 
من كويتيني ومقيمني، ولو قارنتها مع دول اخرى 
وأكبر من الكويت مساحة وعدد سكان لوجدت عدد 

اجلهات احلكومية تصل من ٢٠ الى ٢٥ جهة فقط.
إذن، احلكومة تريد وبجدية اعادة هيكلة اجلهاز 
احلكومي، بحيث تهــدف الى تقليص ودمج وإلغاء 
الكثير من اجلهــات غير الضرورية وإحلاق عملها 
واختصاصاتها بوزارة، وقد يكون أغلبها سابقا ضمن 

عمل واختصاص الوزارة، كما يجب أن 
يتم اعادة حتديــث الهياكل التنظيمية 
والوظيفية ضمن مشروع اعادة الهيكلة 
لضمان جودة وجناح املشــروع وحل 
مشكلة تضخم اجلهاز احلكومي والتعديل 
على كثير مــن اجلهات احلكومية ذات 
امليزانية املســتقلة التي عدلت هيكلها 
التنظيمي والوظيفي بدون أخذ موافقة 
املدنيــة، وكان عليهم  مجلس اخلدمة 
التنسيق مع قطاع التطوير االداري في 
ديــوان اخلدمة املدنية حتى تضمن أن 
التنظيمي يتناســب  التحديث لهيكلها 
ويتفق مع إجــراءات وضوابط وقرار 

مجلس الوزراء ومجلس اخلدمة املدنية.
لذلك اقترح على احلكومة الكويتية التي سيتم 
تشكيلها بعد استقالة احلكومة احلالية أن تبدأ بهذا 
املشروع من بداية تشكيلها وال تتأخر، وهذا يعتمد 
على األشــخاص الذين مت اختيارهم كوزراء في 
احلكومة املقبلة بأن يكونوا ذوي كفاءات وخبرات 
تتعلق بعمل وزاراتهم وحتى تكون قراراتهم مناسبة 
وتهدف الــى حتقيق أولويــات برنامج احلكومة 
واالســتعانة بكفاءات وخبرات كويتية تساعدهم 

على جناح وتطبيق هذه املشاريع.

انتخاب مجلس جديد
العامــة  انتخبــت اجلمعيــة 
العادية للشركة الدولية الكويتية 
لالســتثمار مجلس إدارة جديدا 
للسنوات الثالث القادمة تألف من:
ـ شركة ضاحية اخلالدية العقارية.
ـ شركة النزهة الدولية العقارية.
ـ شركة ضاحية الفيحاء العقارية.
ـ شركة ضاحية الشامية العقارية.

ـ شركة ضاحية العديلية العقارية.

ـ شركة ضاحية الدسمة العقارية.
ـ محمد إبراهيم الهديب.

ـ غنيمة ناجم الناجم.
وجــاءت شــركة الضاحيــة 
أول،  كاحتيــاط  االســتثمارية 
وشــركة منارة األفــق العقارية 

كاحتياط ثان.

«وربة»: ٥ فائزين في سحب «احلصالة» األسبوعي
أعلــن بنــك وربــة عــن 
 «Bloom» فائزي ســحوبات
األســبوعية، وهو احلساب 
اخلــاص بالشــباب الذيــن 
تتــراوح أعمارهم ما بني ١٥ 
و٢٥ سنة، حيث يجري البنك 
ســحبا أســبوعيا كل يــوم 
أربعاء طوال العام على جميع 
عمالء شريحة Bloom وممن 
لديهم حصالة رقمية سارية 
طوال الشهر األسبق للسحب، 
ويتم السحب بحضور ممثل 
عن وزارة التجارة والصناعة 
وموظفي بنك وربة لتتويج 
٥ رابحــني بـ ١٠٠ دينار لكل 
منهم. كما يقــوم بنك وربة 
في أول يوم أربعاء من بداية 
كل شهر، بعمل سحب خاص 
لعمــالء Bloom ممــن قاموا 
بتحويــل املكافــأة الطالبية 

التي يتســلمونها من الدولــة إلى بنك وربة 
لتتويج ٥ رابحني شهريا مببلغ ٢٠٠ دينار لكل 

منهم، والفائزون هم: فيصل 
صالح تركي الشمري، تركي 
طالل تركي العتيبي، جوزه 
خليف سعود املاجدي، منار 
أحمد محمد السعيدي، خالد 

فهد سالم العجمي.
مــن جانــب آخــر، أكــد 
عبداهللا الشعيل مدير إدارة 
واخلدمــات  الفــروع  أول 
املصرفيــة اخلاصة في بنك 
وربة أن البنك يقدم مكافأة 
تقديريــة للطالب املتفوقني 
واحلاصلــني علــى معــدل 
فصلي ٣٫٥ أو أكثر من أصل 
٤ نقاط مببلغ ٥٠ دينارا تودع 
على هيئة نقاط في برنامج 
الوالء «املخبة» املتوافرة على 
تطبيق بنك وربة، باإلضافة 
إلى إصــدار وجتديد مجاني 
لبطاقة VISA مســبقة الدفع 
بنســبة استرجاع ٣٪ بحد استرجاع شهري 
بقيمة ١٥٠ دينارا على هيئة نقاط في «املخبة».

عبداهللا الشعيل

فائض الكويت التجاري مع اليابان
يسجل ارتفاعًا بنسبة ٢٠٢٫٧٪

أظهرت بيانات حكومية يابانية ارتفاعا في 
فائض الكويت التجاري مع اليابان أكثر من ثالث 
مرات في مايو املاضي مقارنة بالفترة ذاتها من 
العام املاضي بنسبة ٢٠٢٫٧٪ ليصل الى ١١٢٫٩ 
مليار ين (ما يعادل ٨٤١ مليون دوالر) بفضل 

ارتفاع فواتير التصدير.
وذكرت البيانات التي أوردتها وزارة املالية 
اليابانية فــي تقرير أولــي أن فائض الكويت 
التجاري مــع اليابان ظل بذلك إيجابيا ملدة ١٤ 

عاما وأربعة أشهر.
وأضافت أن إجمالي الصادرات الكويتية الى 
اليابان ارتفع بنسبة ١٧٧٫٨٪ على أساس سنوي 
في الشــهر املاضي ليصل الى ١٢٧٫٣ مليار ين 
(٩٤٨ مليــون دوالر) في ارتفاع للشــهر الـ ١٤ 
على التوالي فيما ارتفعت وارداتها من اليابان 
للمرة االولى منذ شــهرين بنسبة ٦٩٪ لتصل 

الى ١٤٫٤ مليار ين (١٠٧ ماليني دوالر).
وأشــارت البيانات الى أن فائض الشــرق 
األوسط التجاري مع اليابان تضخم في الشهر 
املاضي بنسبة ١٥٥٫٨٪ ليصل الى ١٫١ تريليون 
ين ياباني (٨ مليارات دوالر) مع منو الصادرات 
املتجهة الى اليابان من املنطقة بنسبة ١٢٩٫٧٪ 

مقارنة بالعام السابق.

وأوضحت أن النفط اخلام واملنتجات املكررة 
والغاز الطبيعي املسال واملوارد الطبيعية األخرى 
التي متثل نســبة ٩٤٫٦٪ من إجمالي صادرات 
املنطقة الى اليابان ارتفعت في الشهر املاضي 
بنســبة ١٣٦٫٧٪ فيما ارتفعت واردات املنطقة 
من اليابان بنســبة ٤٣٫٤٪ بسبب الطلب على 
السيارات والسلع املصنعة واآلالت الكهربائية.

ووفقا للبيانات، ارتفعت صادرات ثالث أكبر 
اقتصاد في العالم بنسبة ١٥٫٨٪ مقارنة بالعام 
السابق بفضل الطلب القوي على شحنات الصلب 

والوقود املعدني ومكونات أشباه املوصالت.


