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أكد مسؤول الدائرة القانونية 
مبجموعة شــــركات كويتية سعد 
الريس أن خطــــة التنمية حتتاج 
الجناحها إلى غطاء تشريعي من 
خالل إقرار عدد من التشــــريعات 
التي تنقل تلــــك اخلطة الى واقع 
عملي وملمــــوس كأن ينم تنقيح 
التشريعات االقتصادية  عدد من 
والتشريعية. وأشار الريس الى ان 
ذلك يتطلب كذلك تكاتف القطاعني 
العام واخلاص من أجل اتخاذ تدابير 
سريعة وحاســــمة جتاه االنفتاح 
االقتصادي، مبا يسمح باالستثمار 
في البنية التحتية واخلدمات العامة 

وخفض هيمنة الدولة على املوارد االقتصادية واخلدمات ملصلحة القطاع 
اخلاص، والبدء بخصخصة قطاعــــات الدولة اخلدمية وأضاف من بني 
املتطلبات ايضــــا تدعيم النظام التجاري والنظام املصرفي في الكويت 
ليعمال في مناخ حر ونظم رقابية خالية من القيود غير الضرورية، مبا 
يساعد على سهولة انسياب األموال من وإلى الكويت مع مراعاة النظم 
والقواعد الدولية التي تضمن حســــن اســــتغالل تلك األموال وإن هذه 
املتطلبات حتتاج كذلك الى وجود اســــتعداد لدى الكويت للتحول على 
مستوى شفافية اإلجراءات والنظم والبنى املؤسساتية والبنى التحتية 
واخلبرات البشــــرية وبيئة األعمال والبيئة القانونية الداعمة، والنظر 
الى احترام التشــــريعات وتطويرها في الوقت املناسب إلصالح البيئة 

االقتصادية مبا يحقق اجلذب املستمر واملتنامي لرؤوس األموال.
وأوضح ان أهم التشريعات التي يتطلب إقرارها بالتزامن مع خطة 
التنمية هو قانون الشركات التجارية اجلديد واستحداث قانون ينشئ 

هيئة مستقلة لالستثمار وإقرار هيئة للشفافية ومكافحة الفساد.

أصبح ضروريا أن تقوم احلكومة 
باتخاذ إجراءات كفيلة بتعزيز قدرات 
قطـــاع املقاوالت احمللـــي وتقويته 
بحيث يكون مؤهال لتنفيذ مشاريع 
خطة التنمية احلالية واملستقبلية، 
وال يكون ذلك إال من خالل النشاط 
التنافسي البناء الذي يسمح للشركات 

األفضل بأن تبرهن جدارتها.
وقـــد يكون احد اهـــم اإلجراءات 
الالزمة لتحقيق اهداف خطة التنمية 
أو كفالة  قيام احلكومـــة بضمـــان 
املقاولـــني في حدود 80 الى 85% من 
قيمة االلتزامات املترتبة على املقاول 
في أول املشروع على ان يتحمل البنك 
املمول النسبة الباقية حتى يتمكن من 
احلصول على متويل مصرفي وحتى 
في حال املقاولـــني الذين يتمتعون 
بجدارة ائتمانية فإن ضمان احلكومية 
سيكون ايضا ضروريا لتجنب زيادة 
التركز االئتماني لدى البنوك مبا ال 
يتوافق مع الضوابط الرقابية. ومن 
منافع هذا التوجه تنفيذ املشـــاريع 
حســـب اجلدول الزمنـــي املقرر لها 
واحلفاظ على املال العام، حيث نقترح 
ان تغطي ضمان احلكومة 80 - %85 
من حجم التسهيالت الالزمة للمقاولني 

بحيث تكون البنوك شريكة في حتمل 
حصة من املخاطر ومـــن ثم تكون 
حريصة على حســـن إدارة مخاطر 
االئتمان، وذلك خالف مقترح التمويل 
عن طريق الصندوق الكويتي الذي 
سيحمل احلكومة كامل املخاطرة اي 

.%100
ولدى العديد من دول العالم وكاالت 
ضمان حكومية لدعم انشطة الشركات 
احمللية حيث تعتبرها اداة استراتيجية 
لتحقيق مصلحة اقتصادية عليا تعود 
بالنفع على االقتصاد احمللي والقطاع 
اخلاص واحلكومي سواء ومن األمثلة 

على ذلك ما يلي:
1ـ وكالة ضمان الصادرات الكورية 
KEIC: توفر برنامج ضمانات شامال 
لدعم األنشـــطة التجارية للشركات 
الكورية في اخلارج مبا فيها شركات 
املقاوالت وحتظى شركات املقاوالت 
الكورية بنصيب األسد من املشاريع 
احلكومية في الكويت، وتقدم جميع 
هذه الشركات ضمانات حكومية من 
KEIC مقابـــل التمويل التي حتصل 
عليه من البنوك الكويتية أو غيرها، 
تبلغ قيمة هـــذه الضمانات القائمة 
حاليا لدى بنك الكويت الوطني وحده 

مليار دوالر.
الفرنسية:   Coface 2ـ مؤسســـة
تساعد في إدارة ضمانات احلكومة 
للمخاطر السياسية أو التجارية التي 

تواجه الشركات الفرنسية.
3ـ دائرة Ecgd البريطانية: تساعد 
الشركات البريطانية من خالل توفير 
ضمانات قـــروض بحيث ال تتحمل 

اجلهة املقرضة اي مخاطرة.
4ـ بنك Hermes األملاني: يســـاعد 
الشركات األملانية على توسيع نطاق 
أعمالها من خـــالل ضمان القروض 
وتقييـــم املخاطر وحتصيل الديون 

العائدة لهذه الشركات على الغير.
5ـ بنك Exim احلكومي في الصني: 
يوفر ضمانات للشـــركات الصينية 
التي لها أنشطة في اخلارج وقروضا 

بأسعار فائدة تشجيعية.
6ـ بنك Exim األميركي: يســـاند 
الشـــركات األميركيـــة الصغيـــرة 

ومتوسطة احلجم.
إن وجـــود مثل هـــذه الضمانات 
احلكومية ستسمح للبنوك بالقيام 
بدورها التمويلي بشكل تام مع اشراك 
احلكومة في عملية حتمل جزء من 

مخاطر التمويل.

محمود فاروق
تواجه شركات املقاوالت الكثير من التحديات 
التي تتطلب منها مراجعة شاملة ألوضاعها املالية 
والفنية حتى تتمكن من تنفيذ املشاريع التنموية 
التي ستقع على عاتقها في حالة فوزها بإحدى 
املناقصات احلكوميـــة املتعلقة بخطة التنمية، 
خاصة أن كثيرا من شـــركات املقاوالت ال متلك 
اجلهاز املالي الذي ميكنها من تنفيذ هذا احلجم 

من املشاريع.
في هذا اإلطار قال رئيس مجلس إدارة شركة 
الصناعات الكويتية محمد النقي لـ »األنباء« إن 
من ابرز املشاكل التي تواجه شركات املقاوالت هي 
عدم قدرة غالبيتها على احلصول على الكفاالت 
البنكية الالزمة الســـتكمال إجراءات التعاقد مع 

اجلهات الرسمية، وبدء العمل باملشاريع إضافة الى عدم قدرتها على 
تأمني التمويل النقدي الالزم لها، الســـيما ان اغلب البنوك احمللية 
اعتمدت اجراءات صارمة ملنح تلك الشـــركات التســـهيالت الالزمة 
لتمويل تلك املشاريع، فضال عن عزوف البنوك عن تصدير خطابات 
الضمان للشـــركات املوجهة الى اجلهات احلكومية ضمن اإلجراءات 
االعتيادية التي تقوم بها اي شـــركة تفوز مبناقصة تنفيذ مشروع 
حكومي، موضحا ان حتفظ البنوك جاء نتيجة تعميمات بنك الكويت 
املركزي األخيرة للبنوك بشأن خطابات الضمان التي باتت تنعكس 
على كل القرارات التي تخص املنح والتسليف أو تتعلق بأي التزام 

مالي من شأنه ان يشكل عبئا على املوازنة او يتطلب 
مخصصات في املســـتقبل نتيجة اي ظروف ميكن 

ان حتدث.
من جهة اخرى قال مســـؤول في احدى شركات 
املقاوالت الكبرى، فضل عدم ذكر اسمه، ان الفهم الكامل 
لطبيعة املشاكل التي تواجه شركات املقاوالت يجعل 
من السهل معرفة وايجاد احللول لتلك املشاكل، حيث 
يجب على البنوك احملليـــة إيجاد اتفاق فيما بينها 
على إجراءات ميسرة لتمويل شركات املقاوالت التي 
يتبني من تاريخها أنها جادة بعملها، والتي تستطيع 
تنفيذ املشـــاريع املطروحة من خالل خطة التنمية 
املعتمدة، رافضني فكرة إدخال مقاولني أجانب بدون 
عمل دراسات مســـتفيضة عن ماهية تلك الشركات 
األجنبية، حيث إن هناك بعض شـــركات املقاوالت 
احمللية اجلادة، لديها القدرة على تنفيذ تلك املشـــاريع، كما ان ذلك 

يؤدي حتما الى ضياع الفائدة املرجوة من إقرار خطة التنمية.
وأوضحوا ان اعتماد اقل األســـعار في ترســـية اي مناقصة هو 
اســـلوب خاطئ ال يعني بالضرورة أن املقاول صاحب اقل االسعار 
ســـيتمكن من تنفيذها لذا فإننا نعتقد أنه يجب ان يتم عمل دراسة 
كاملة على طريقة واسعار املقاول الفائز قبل ترسية املناقصة عليه 
للتحقق من مدى إمكانية تنفيذ عقد املقاولة، وبالنهاية فإن ما تريده 
اجلهة الرســـمية صاحبة املناقصة هو تنفيذها خالل املدة احملددة 

وبالسعر املتعاقد عليه.

هل معوقات تنفيذ خطة التنمية تكمن في مدى قدرة البنوك على التمويل.. أم أنها الشماعة؟! الملف 
االقتصادي 

األسبوعي

أبرزها تقديم الحكومة ضمانًا أو كفالة في حدود 80 إلى 85% من قيمة االلتزامات

مقترحات لتعزيز قدرات قطاع المقاوالت المحلي

النقي : الشركات تواجه صعوبة في الحصول على الكفاالت البنكية 
الستكمال التعاقد مع الجهات الرسمية

شركات المقاوالت.. بين مطرقة الكفاالت البنكية وسندان الفوز لتنفيذ المناقصات الحكومية

محمد النقي

سعد الريس

تحديات تواجه قطاع المقاولين
المحلي في تنفيذ مشاريع التنمية

الريس: الخطة التنموية
 تحتاج إلى غطاء تشريعي إلنجاحها

إن غياب املشاريع التنموية وتأخير العديد منها على امتداد السنوات 
الـ 15 املاضية قد أثرت سلبيا على قطاع املقاوالت في الكويت، وأدت 
الى انكماشه بصورة ملحوظة، بحيث أصبح اليوم لدينا عدد محدود 
من املقاولني ممن يتمتعون باجلدارة االئتمانية وبالقدرات واخلبرات 
العملية في تنفيذ املشاريع، وبالتحديد املشاريع الكبرى، وقد أدى 
هـــذا الوضع الى ارتفاع درجة تركز التســـهيالت االئتمانية املقدمة 
لقطاع املقاوالت بسب حصرها في عدد ضئيل من الشركات املؤهلة، 
ما يشكل حتديا مهما في متويل تنفيذ املشاريع، كما تتردد البنوك 
احمللية في متويل معظم شركات املقاوالت الصغيرة وغير املؤهلة 
بسبب تدني جدارتها اإلئتمانية وقدرتها على سداد كامل التزاماتها 
املالية، أي ارتفاع درجة املخاطرة في تسليفها واحتمال حتمل البنوك 
خسائر كبيرة لو قامت بذلك، وقد ازداد مؤخرا عدد شركات املقاوالت 
الصغيرة وغير املؤهلة والتي اســـتطاعت احلصول على التصنيف 
املناســـب لدى جلنة املناقصات املركزية للتقدم بالعطاء للمشاريع 
املطروحة وذلك بســـبب عدم حتديث شـــروط التصنيف للتماشي 
مع نوعية املشـــاريع املطروحة، وأكبـــر دليل على ذلك التأخير في 
تنفيذ معظم مشاريع الدولة التي تطرح من خالل جلنة املناقصات، 
واملشـــاكل الفنية التي تواجهها الدولة فـــي مرحلة التنفيذ وحتى 
بعدها، ويســـتوجب هذا النظر في فتح املجال للشـــركات األجنبية 
مثل الشركات التركية أو الشركات الكورية التي تتمتع بكفاءة فنية 

ومالية تؤهلها لتنفيذ خطة التنمية.
ولو افترضنا ان الصندوق ســـيقوم بتمويل شـــركات املقاوالت 
مباشـــرة، فإن املقترح التشـــريعي يركز على تقدمي القروض ـ أي 
التسهيالت النقدية ـ لتمويل تنفيذ املشاريع، إال ان اجلزء األكبر من 
التســـهيالت املطلوبة للمقاولني )نحو 80%( تكون غير نقدية على 
شـــكل )أ( كفالة أولية، )ب( كفالة تنفيـــذ، )ج( كفالة دفعة مقدمة، 
و)هـ( خطابات االعتمادات للموردين، لذا لن يحل الصندوق اجلزء 

األكبر من املشاكل التي قد تواجه متويل املشاريع.

اقتصاديان : الكويت بحاجة لكّم هائل من التشريعات 
لجذب المستثمر األجنبي للمشاركة في المشاريع التنموية

منى الدغيمي
ما من زائــــر أجنبي يحضر للكويت إال ويكون 
هناك حديث عن االســــتفادة من مشاركة بالده في 
تنفيذ اخلطة، وال يخلو تصريح ملســــؤول كويتي 
في أي جولة خارجية من احلديث عن االستفادة من 
خبرات تلك الدول في تنفيذ اخلطة، وتصريحات وزير 
املالية املرافق لسمو رئيس الوزراء مثال على ذلك. 
فإذا كانت الدعوة توجه ملعظم دول العالم للمشاركة 
فــــي تنفيذ اخلطة، فالبد من توفير البيئة اجلاذبة 
من قوانني وتشــــريعات وبيئة اقتصادية صحية 
تشجع الشــــركات األجنبية، فهل البيئة القانونية 

والتشريعية جاهزة لتنفيذ مشاريع التنمية؟
»األنباء« استطلعت آراء مجموعة من االقتصاديني 
حول مدى مالئمة البيئة التشريعية وقدرتها على 
جذب املســــتثمر األجنبي للمشــــاركة في مشاريع 
التنمية، حيث أجمعوا على ان الكويت بحاجة الى كم 
هائل من القوانني والتشريعات ليسهل على املستثمر 
األجنبي الدخول الى السوق الكويتي ومشاركة كل 
القطاعات احمللية، وطالبوا بأهمية تفعيل القوانني 
ال االقتصار على سنها وشددوا على ضرورة تعديل 
قانون الشركات باعتباره اللبنة التشريعية لقانون 
اخلصخصة وفصل مكتب املســــتثمر األجنبي عن 
الوزارة وحتويله الى هيئة مستقلة لتفعيل نشاطه، 

وفيما يلي التفاصيل:
بداية قال رئيس مجلس إدارة جمعية احملاسبني 
محمد الهاجري ان هناك عدة معوقات تواجه تنفيذ 
خطة التنمية السيما التشريعية منها، مشددا على 
ضرورة تنقيح التشريعات الضرورية للشروع في 
تنفيذ خطة التنمية كقانون الشــــركات مثال الذي 
اليزال قابعا داخل أدراج مجلس األمة، مشيرا الى ان 
هذا القانون سيساعد في أن يجعل القطاع اخلاص 

يلعب دورا أكبر في االقتصاد احمللي.
وطالب بضرورة التقليل من البيروقراطية للقدرة 
على جذب املســــتثمر األجنبي حتى تكون الكويت 

مركزا ماليا وبلدا جاذبا وليس طاردا لالستثمار.
وأكــــد الهاجري ان احلكومة ســــتحتاج الى كم 
هائل من التشريعات وتوفير بيئة قانونية خصبة 
وتهيئة مناخ جاذب لالســــتثمار األجنبي، مشيرا 
الــــى ان املجلس اســــتطاع أن ينجز قدرا قليال من 
التشريعات في دور االنعقاد املاضي، إال ان املشروعات 
الكبرى املقبلة ستحتاج الى تشريعات فاعلة وجاذبة 

للمستثمر األجنبي.
ورأى الهاجري ان التشريعات االقتصادية احلالية 
بحاجة الى غربلة وإعادة ضبط وفق املستجدات، 
مشــــيرا الى ان الكويت ال تفتقر الى تشريعات بل 

إلى إعادة هيكلة تشريعاتها.

دور المجلس

ورأى اخلبير االقتصادي حجاج بوخضور ان 
التشريعات احلالية ال توفر نظاما ميكن الشركات 
من املســــاهمة في خطة التنميــــة باملرونة الكافية 
لتقدمي أفضل العروض وقــــد تكون هذه القوانني 
معيقة لعمل هذه الشــــركات وبذلك من الضروري 
جدا ان يتخذ املجلس عدة تشريعات لتسهيل مهمة 

هذه الشركات لتنفيذ مشاريع اخلطة.
وأشــــار الى ان التشريعات احلالية ال تتفق مع 
االتفاقيات الدولية التي وقعتها الكويت وتفتقر الى 
تشريعات حتصن املكتسبات الوطنية مما تشترطه 
هذه االتفاقيات الدولية التي وقعتها الكويت فيما 
يختص بالعمالة، الفتــــا الى ان هذه القضية رغم 
أهميتها إال ان السلطة التشريعية قد أغفلتها عند 

إقرارها للخطة.

نوع املشروع

مشغل خياطة وتطريز
قيمة الدعم املقدم للمشروع

1000 دوالر
العنوان: اوغندا

املشغل يقع في سوق كاسيرو 

بكمباال  التجارية  األحياء  بأشهر 

عمارة  بأنها  معروفة  بعمارة 

اخلياطني واملشغل يعمل به العديد 

السوق  طلبات  لتلبية  الفتيات  من 

واملشاغل ولكن  االخرى  واحملالت 

السوق يحتاج إلى الكثير وال يوجد 

مكائن كافية قادرة على إكمال حجم 

الطلب والعمل كما ال توجد أموال 

لشراء مزيد من املكائن لكن حيث 

إن كل الدخول توزع على الفتيات 

فتوجهنا  مدخرات  أي  توجد  وال 

إلى مكتب الهيئة الذي اقرضنا ألف 

دوالر لشراء مزيد من املكائن الزمة 

وبالفعل  املطلوب  العمل  لتغطية 

اخريات  فتيات  تشغيل  استطعنا 

ومت تنفيذ العديد من الطلبات التي 

ساهمت مساهمة مباشرة في زيادة 

بل ومضاعفت دخول كل العاملني 

في  القرض  نسدد  أن  واستطعنا 

الدخل  ذاد  وكذلك  احملدد  موعده 

املشغل  من  للفتيات  الشهري 

وأنعكس ذلك ايجابا على اسرهن 

وملكتبا  للهيئة  فشكرا  وحياتهن 

وملشرف املشروع في الهيئة.

قال رسول اهلل ] :

تعالى  اهلل  إلى  الناس  أحب   (

األعمال  وأحب  للناس  أنفعهم 

إلى اهلل سرور تدخله على مسلم 

تكشف عنه كربة أو تقضي عنه 

وألن  جوعًا  عن  تطرد  أو  دينًا 

أمشي في حاجة أخي أحب إلي 

من أن أعتكف في مسجدي هذا 

شهرا(.

املؤسسات  جهود  تتضافر 

الفقر باعتباره  اخليرية ملكافحة 

هدفا إستراتيجيا لتعزيز مفهوم 

التنمية البشرية املستدامة.

يأتي  السياق  ه��ذا  وف��ي 

مشروع التنمية املجتمعية الذي 

تنفذه الهيئة اخليرية اإلسالمية 

العاملية من أجل تنمية املداخيل 

واحملتاجني  للفقراء  املالية 

بعدها  ليصبحوا  وتطويرها 

أنفسهم  إعالة  على  قادرين 

وأسرهم دون احلاجة إلى سؤال 

التي  العمل  لقيم  ودعمًا   أحد 

وفي  احلنيف  ديننا  عليها  حث 

بعض  نسوق  العجالة  ه��ذه 

قصص النجاح التي حققها هذا 

املشروع...

إعداد: إدارة العالقات العامة واإلعالم

الهيئة اخليري���ة اإلسالمي�����ة العاملية




