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بهدف تسريع اإلجراءات واإلنجاز

الحكومة تضع ضوابط صارمة للمشاريع التنموية
كتبت �سمر �أمني:

اجتهت احلكومة �إل��ى و�ضع �ضوابط
م�شددة على م�شاريع خطط التنمية
حتقيقا لتكاف�ؤ ال��ف��ر���ص وتطوير
وحت�سني الإجن��از ،حيث اعتمدت يف
خطتها ال�سنوية  2020/2019ادلة
دولية تناف�سية لقيا�س اثرها التنموي
يف تقدم الكويت نحو حتقيق الر�ؤية
ال�سامية ،ال�سيما و�أنها متيزت عن
بقية اخلطط ال�سنوية ال�سابقة كونها
تقوم على معايري اكرث �رصامة وجدية
يف اختيار امل�رشوعات التنموية ذات
العوائد التنموية املالية املبا�رشة
وغ�ي�ر امل��ب��ا��شرة ،ب��ه��دف حت�سني
ترتيب الكويت يف جميع امل�ؤ�رشات

الدولية لت�صبح �ضمن ال��دول الـ 35
الأول بحلول عام .20.35
وق����درت ج��ه��ات ا���س��ت�����ش��اري��ة حجم
ا�ستثمارات اخلطة ال�سنوية احلالية
بنحو  3.5مليارات دينار ،وذلك عن
�سبعة ركائز �أ�سا�سية لإجمايل 135
م�رشوعا لعدد  32برناجم ًا تنموي ًا،
حيث ي�شمل ك��ل برنامج حزمة من
امل�رشوعات املتجان�سة للو�صول �إلى
و�ضع الكويت يف التناف�سية العاملية
ويف جمموعة من االدلة الدولية التي
ترتبط بالر�ؤية ،ويبلغ عددها 33
دليال وحتتوي على  66م�ؤ�رشا.
واو�ضح تقرير متابعة امل�رشوعات
املدرجة �ضمن خطة التنمية ،ان ركيزة
«اقت�صاد متنوع م�ستدام» تت�ضمن 28

م�رشوعا بتكلفة  1.477مليار دينار،
تليها «بنية حتتية متطوره» وت�شمل 26
م�رشوعا بنحو  852.1مليون ًا ،تليها
«بيئة معي�شية م�ستدامه» وتت�ضمن 16
م�رشوعا بحوايل  427.5مليون دينار،
تليها «ر�أ�س مال ب�رشي �إبداعي» لعدد
 27م�رشوع بنحو  294مليون ًا ،وتاتي
بعدها «رعاية �صحية عالية اجلوده»
لعدد  18م�رشوعا ب��ح��وايل 366.1
مليون دي��ن��ار ،ث��م «ادارة حكومية
فاعلية» وت�شمل  13م�رشوعا بنحو
 16.5مليونا ،و�أخ�يرا «مكانة دولية
متميزة» لعدد  ٧م�رشوع بتكلفة 5.6
ماليني دينار.
و�أ�����ض����اف ان اخل���ط���ة ال�سنوية
 2020/2019تعد احللقة اخلام�سة

مركز الكويت لألعمال تلقى  5241طلب ًا لتأسيس شركات األشخاص

«التجارة» :أصدرنا  1759ترخيص ًا
للشركات في أبريل الماضي
ك�����ش��ف��ت وزارة ال��ت��ج��ارة
وال�صناعة �إ�صدارها 1759
ترخي�صا ل��ل����شرك��ات عرب
مركز الكويت للأعمال خالل
�شهر �أبريل املا�ضي تنوعت
بني  1635ترخي�صا ل�رشكات
الأ�شخا�ص و 25ترخي�صا
لل�رشكات احل��رة متناهية
ال�����ص��غ��ر و 99ترخي�صا
للمركبات املتنقلة.
وقالت الوزراة يف بيان �أم�س
�إن مركز الكويت للأعمال
«النافذة الواحدة» التابع لها
تلقى  5241طلبا لت�أ�سي�س
�رشكات الأ�شخا�ص اعتمدت
منها  3414مبينة �أنه مت ت�أ�سي�س � 1719رشكة وجار
ت�أ�سي�س � 1799أخرى.
وذك���رت �أن امل��رك��ز تلقى  2472طلبا لرتخي�ص
�رشكات الأ�شخا�ص �أ�صدرت منها  1635ترخي�صا
وهناك  710تراخي�ص قيد الإ�صدار .و�أو�ضحت �أن

املركز تلقى �أي�ضا  182طلبا
لت�أ�سي�س ال�رشكات احلرة
متناهية ال�صغر اعتمدت منها
 66طلبا يف حني مت االنتهاء
من ت�أ�سي�س � 32رشكة وجار
ت ��أ���س��ي�����س �� 32شرك��ة من
الطلبات يف حني تلقى 41
طلبا لرتخي�ص ال�رشكات
احل����رة م��ت��ن��اه��ي��ة ال�صغر
�أ�صدرت منها  25طلبا وجار
�إ�صدار .16
وق���ال���ت وزارة ال��ت��ج��ارة
وال�صناعة �إن املركز تلقى
 203ط��ل��ب��ات لرتاخي�ص
املركبات املتنقلة �أ�صدرت
منها  99ترخي�صا وجار �إ�صدار  104تراخي�ص.
وبينت �أن املركز تلقى �أي�ضا  1106طلبات لت�أ�سي�س
�رشكات املركبات املتنقلة اعتمدت منها  723طلبا
يف حني جار ت�أ�سي�س � 528رشكة فيما مت ت�أ�سي�س
� 156رشكة.

الدوالر استقر أمام الدينار
عند  303فلوس
ا�ستقر �سعر ��صرف ال��دوالر
م��ق��اب��ل ال��دي��ن��ار ام�����س عند
م�ستوى  0.303دينار يف حني
ا�ستقر ال��ي��ورو عند 0.340
دينار مقارنة ب�أ�سعار �رصف
الأ�سبوع املا�ضي.
وقال بنك الكويت املركزي يف
ن�رشته اليومية على موقعه
الإل��ك�تروين �إن �سعر �رصف
اجلنيه الإ�سرتليني ارتفع �إلى
م�ستوى  0.400دينار يف حني
ارتفع الفرنك ال�سوي�رسي �إلى
م�ستوى  0.299دينار فيما ظل
ال�ين الياباين عند م�ستوى
 0.002دينار دون تغيري.

الدوالر حقق
مكاسب جديدة
أمام العمالت
الرئيسية

ارتفع ال��دوالر الأمريكي �أمام
ال��ع��م�لات الرئي�سية خالل
ت��ع��ام�لات �أم�����س م��ع ترقب
ال��ت��ط��ورات ال��ت��ج��اري��ة عقب
تعهدات الرئي�س الأمريكي
بزيادة التعريفات اجلمركية
�ضد ال�����ص�ين.و��صرح ترامب
�أن اجلمعة املقبل �سي�شهد
زي��ادة التعريفات اجلمركية
على واردات من ال�صني بقيمة
 200مليار دوالر م��ن %10
�إلى  .%25وت�أتي ت�رصيحات
الرئي�س الأمريكي على الرغم
من ا�ستمرار املفاو�ضات بني
ممثلي الدولتني بهدف التو�صل
التفاق جتاري.و ارتفع الدوالر
�أمام اليورو بنحو � %0.06إلى
 1.1191دوالر ،فيما هبط �أمام
الني بن�سبة  %0.3عند 110.75
ي���ن.وزادت العملة الأمريكية
�أمام اجلنيه الإ�سرتليني بنحو
� %0.4إل���ى  1.3121دوالر،
فيما ا�ستقرت �أم���ام الفرنك
ال�����س��وي����سري ع��ن��د 1.0167
فرنك.وخالل تلك الفرتة زاد
م�ؤ�رش الدوالر الرئي�سي الذي
يقي�س �أداء العملة �أم���ام 6
عمالت رئي�سية بنحو %0.07
�إلى .97.592
ويف نهاية الأ�سبوع املا�ضي
ك�شفت الواليات املتحدة عن
تقرير الوظائف وال��ذي �أظهر
انخفا�ض معدل البطالة لأدنى
م�ستوى يف  50ع��ام � ًا خالل
�أب��ري��ل املا�ضي عند .%3.6
وم��ع ذل��ك ف ��أن متو�سط �أجور
العاملني يف الواليات املتحدة
ارتفع � 6سنتات �أو ما يوازي
 %0.2خالل �أبريل املا�ضي،
وهو م�ستوى �أقل من التوقعات
ب�أن يزيد بنحو .%0.3

�سعر ال�رصف مقابل الدينار
الكويتي (فل�س/وحدة)
العمالت
303.95
دوالر
340.211
يورو
298.843
جنيه ا�سرتليني
2.7441
ين ياباين
299.163
فرنك �سوي�رسي
81.162
ريال �سعودي
82.764
درهم اماراتي
83.503
ريال قطري
808.378
دينار بحريني
790.507
ريال عماين

التغري
0.0000
0.31911.74770.0084
0.1619
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

ن�سبة
التغري
0.00
 0.090.440.31
0.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

والأخرية من اخلطة االمنائية متو�سطة
الأجل ،ال�سيما و�أنه مت ربط �سيا�سات
تلك اخلطة م��ع الأدل���ة وامل ��ؤ��شرات
الدولية واه��داف التنمية امل�ستدامة
وكذلك الربنامج الوطني لال�ستدامة
االقت�صادية واملالية ،وذلك عن كل
ماتت�ضمنه كل هذه الوثائق من برامج
و�سيا�سات ق�صرية ومتو�سطة الأجل.
و�أمل�����ح ال���ى ���ض��رورة ا�ست�شعار
امل�س�ؤولية التنموية لكافة اجلهات
امل�س�ؤولة ع��ن تنفيذ امل�رشوعات
ل�ضمان جناح اخلطة ،الفتا �إلى انها
تعد م�س�ؤولية م�شرتكة يتقا�سمها كل
�رشكاء التنمية وكافة املواطنني،
وذلك لتحقيق �إجنازات حقيقية تالم�س
تطلعات املجتمع الكويتي.

عدد الركائز

7

عدد الربامج

32

عدد امل�ؤ�رشات

66

عدد ال�سيا�سات

238

عدد امل�رشوعات

135

اال�ستثمار
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«اليونسترال» أشادت بجهود الكويت وقدمت توصيات ومقترحات للجهات المعنية

الياقوت :قانون اإلفالس الجديد يتضمن حلو ً
ال
جديدة ومبتكرة للمتعثرين
اختتمت ور�شة عمل تطوير �إطار
فعال للإع�سار امل��ايل واالفال�س
�أعمالها التي اقيمت بالعا�صمة
النم�ساوية فيينا مبقر الأم��م
املتحدة «اليون�سرتال» على مدى
يومني خالل الفرتة من � 2إلى 3
مايو احل��ايل،و�أك��د امل�شاركون
يف ال��ور���ش��ة على �أهمية الدفع
بقانون الإفال�س الكويتي باعتباره
�رضورة ملحة �ضمن �سعي الكويت
احلثيث نحو �إقامة نظام ت�رشيعي
متكامل هدفه و�ضع حلول متكاملة
للق�ضايا الإقت�صادية التي ت�شهدها
بيئة الأعمال يف الفرتة احلالية
وخ�لال ال�سنوات املقبلة .وقال
رئي�س جمموعة الياقوت وال�رشيك
اال�سرتاتيجي ملجموعة لك�سي�س
نك�سي�س ال��ع��امل��ي��ة املحامي
خليفة حامد الياقوت يف كلمة
له ،بالنيابة عن القطاع اخلا�ص
القانوين،تناولت قانون االفال�س
احلايل و�أبرز الإ�ضافات اجلوهرية
يف م�سودة القانون اجلديد �أن
القانون اجلديد مكون من 374
مادة وهو قانون م�ستقل عن قانون
التجارة  .وبني الياقوت ان هناك
 3تعديالت جوهرية يف اجلانب
الإجرائي تت�ضمن :ا�ستحداث �إدارة
خا�صة ب��الإف�لا���س يف املحكمة
على غرار �إدارة التنفيذ ،م�شري ًا
�إل��ى �أن ق��وان�ين الإف�لا���س ب�شكل
عام يف كل ال��دول تعترب قوانني

• امل�شاركون يف ور�شة العمل

�إجرائية وتت�ضمن بع�ض القواعد
املو�ضوعية ،وتكوين حمكمة
الإفال�س عبارة عن ت�شكيل خمتلط
يت�ضمن ق�ضاة و�آخرين من ذوي
االخت�صا�ص على غ���رار قانون
الأحداث يف الكويت الذي اعرتف
بالت�شكيل املختلط وا�ستبدال �إدارة
اخل�براء بلجنة الإف�لا���س ،حيث
جلنة الإفال�س مكونة من مراقبي
ح�سابات وم�ست�شاري ا�ستثمار
لتقدمي ال��دع��م الفني والتقني

للمحكمة.
و�أ���ض��اف الياقوت �أن اجلوانب
امل��و���ض��وع��ي��ة ال��ت��ي يت�ضمنها
قانون الإع�سار اجلديد ت�شتمل
على � :أهمية تقدمي م�س�ألة الإعفاء
من ال��دي��ون بالن�سبة للتفلي�سة
ال�صغرية �أواملتو�سطة  ،م�شدد ًا
على ان قوانني الإفال�س لها �أهمية
ك��ب�يرة ال��ت��ي ت�ستلزم الت�سهيل
على �أ�صحاب امل�شاريع ال�صغرية
واملتو�سطة خا�صة �أن � 70إلى ٪80

من امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة
نتيجتها يف نهاية املطاف الف�شل
 .وبني �أن م�رشوع القانون اجلديد
يقوم بعمل تفوي�ض ت�رشيعي للبنك
امل��رك��زي وهيئة �أ���س��واق املال
لإ�صدار قواعد وتعليمات تتعلق
بالبنوك وال�رشكات اخلا�ضعة
لهما ،مو�ضح ًا �أن التعامل مع
ال��ب��ن��وك وال����شرك��ات اخلا�ضعة
لهيئة �أ�سواق امل��ال لها طبيعة
خا�صة .

المعجل :الكويت تسعى إلى كسب ثقة المستثمر األجنبي
�أ���ش��ار امل�ست�شار يف حمكمة
اال�ستئناف امل�ست�شار طالل
املعجل �إلى �أنه قد مت الإلتقاء
بعدد من اخل�براء القانونيني
والق�ضاة الأمريكيني وممثلي
منظمة الأمم املتحدة على مدى
يومني خالل ور�شة العمل التي
اقيمت يف ڤيينا مبقر هيئه الأمم

الخطط طويلة األمد تحمي المستثمرين
من انهيارات األسواق
حتظى حوادث انهيار الأ�سواق برتكيز بالغ رغم
ندرتها ،وبالن�سبة �إلى اال�ستثمار ،ف�إن انهيارات
الأ�سواق وح��وادث الهبوط احلاد لها �أهميتها،
لكن �أمور ًا �أخرى مثل عدم دفع ر�سوم زائدة �أو بيع
الأ�صول بخ�سارة والتفكري يف امل�ستقبل ،قد تكون
�أكرث �أهمية بالن�سبة �إلى نتائج اال�ستثمار .كما قد
تعني اجلهود امل�ضنية لتجنب انهيارات ال�سوق،
م�سارا
عدم اللحاق بالركب عندما ت�سلك الأ�سهم
ً
�صعوديا �إذا كان مبقدور امل�ستثمر التم�سك بخطط
ً
طويلة الأمد ،فاملخاطرة جزء ال يتجز�أ من طبيعة
اال�ستثمار.وجميع املحافظ خمتلفة ،لكن �إذا كان
هناك مقيا�س واحد لتقييم املخاطر يف حمفظة
امل�ستثمر ،فمن املحتمل �أن يكون املبلغ الذي مت
تخ�صي�صه للأ�سهم ،وبا�ستخدام هذا الرقم ميكن
احل�صول على مقيا�س تقريبي لنتائج ال�سوق
ال�سيئة.وانخفا�ض الأ�سهم بنحو � %20أمر �شائع
ن�سب ًيا كما حدث يف �أواخر عام � ،2018أما هبوطه
مبقدار الن�صف كما حدث عام  2008فهو �أمر غري
دائما ،ويف الأوقات العادية من ال�شائع
مرجح
ً
هبوط الأ�سهم بن�سبة  %10يف مرحلة ما خالل فرتة
�شهرا .لذا� ،إذا كان ن�صف املحفظة اال�ستثمارية
12
ً
مكون ًا من الأ�سهم ،فعلى امل�ستثمر �أن
ً
انخفا�ضا ترتاوح ن�سبته
يتوقع
بني  %10و %25يف ن�صف
�أمواله امل�ستثمرة ،وي�شري
التاريخ �إلى �أن تراجع

هيكل الخطة السنوية 2020/2019

نادرا ما ي�شعر امل�ستثمر
الأ�سهم يكون م�ؤقت ًا ،لكن
ً
بذلك ،و�إذا مل يتمكن من التعامل مع هذا احلادث
بحكمة ،ف�سوف ينتهي به الأمر على الأرجح �إلى
جعل خ�سارته امل�ؤقتة خ�سارة دائمة ب�سبب البيع
الهلعي .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ميكن للتعامل مع
الن�سب املئوية تقليل الت�أثري العاطفي ،فمن املهم
�أن يتذكر امل�ستثمر ما يعنيه انخفا�ض ن�سبته %25
على �أ�سا�س نقدي ،فمثلاً لو املحفظة قيمتها 250
�ألف دوالر ،فهذا يعني خ�سارة تزيد قليلاً على 60
�ألف دوالر.والتفكري يف اخل�سائر بقيمتها النقدية
�أكرث واقعية من التعامل مع الن�سب املئوية،
قادرا على
�شعورا �أف�ضل �إذا كان
ومينح امل�ستثمر
ً
ً
ا�ستيعاب الهبوط.و يجدر بامل�ستثمر مراقبة
م�ستوى تعر�ضه للأ�سهم مبرور الوقت ،فبع�ض
الأ�سواق ال�صاعدة متتد لفرتات طويلة ،و�إذا كانت
ح�صة الأ�سهم يف املحفظة  %60فلرمبا قفزت �إلى
� %70أو  %80بعد ب�ضع �سنوات ،ويرجع ذلك �إلى
�أداء الأ�سهم املتفوق على ال�سندات ب�شكل عام.
و�إذا مل يرغب امل�ستثمر يف حتمل خماطر جديدة،
أمرا
فقد يكون بيع بع�ض الأ�سهم ل�رشاء ال�سندات � ً
حكيما ،وي�سمى هذا التكنيك بـ»�إعادة التوازن»،
ً
�وم��ا �إذا �أج���رى امل�ستثمر مراجعة
وع��م� ً
واحدة يف ال�سنة للمحفظة ،فهذا من
�ش�أنه �إبقاء الأم��ور يف ن�صابها
ال�صحيح.

• املخاطرة
جزء ال يتجز�أ
من طبيعة
اال�ستثمار

املتحدة بالتن�سيق مع وزارة
ال��ت��ج��ارة وال�صناعة لتناول
م�رشوع قانون الإفال�س اجلديد
وب��ح��ث ن�صو�صه ليتنا�سب
مع قوانني التجارة الدولية
والنموذج املعد من قبل الأمم
املتحدة.
وا�ضاف املعجل �إن ور�شة العمل

ج��اءت يف �ضوء �سعي الكويت
وتطلعها لك�سب ثقة امل�ستثمر
الأج��ن��ب��ي ل�لا���س��ت��ث��م��ار فيها
ول�ضمان تقدمي حماية كاملة
لأموال الدائنني من قبل الدائن
وت�سهيل االج����راءات كما هو
قانون اليون�سرتال كمثال بو�ضع
قانون التفلي�سة عرب احلدود،

م�ضيف ًا �إلى �أن احلا�رضين �أثنوا
على م�رشوع القانون اجلديد
واجل��ه��د امل��ب��ذول فيه و�أب���دوا
بع�ض االقرتاحات والتو�صيات
ليتالءم القانون اجل��دي��د مع
النموذج املعد من قبل هيئه
الأمم املتحدة وقوانني التجارة
العاملية.

