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الياقوت: مطلوب دراسة قانونية واقتصادية 
شاملة ملعرفة أثر فرض رسوم اإلغراق

قال رئيس مجموعة 
والفــوزان  الياقــوت 
القانونية خليفة الياقوت 
القــرارات اخلاصــة  إن 
بفرض رســوم اإلغراق 
على مواد البناء، جاءت 
في إطــار حماية املنتج 
احمللي املماثل للمستورد 
والــذي أدت سياســات 
الدول  اإلغراق لبعــض 
إلى تضرره بشكل كبير 
ترتب عليه تكبد احمللي 
خســائر كبيرة بســبب 
غياب املنافسة الشريفة 

في هذا القطاع.
وأضاف الياقوت في 
بيــان صحافي أن قطاع 

مواد البناء يعد من أهم القطاعات احليوية 
للعديد من الشركات الصناعية وراغبي 
بناء القســائم الســكنية مــن املواطنني 
وللمقيمني العاملــني في مجال املقاوالت 
والذي بدورة ميثل شريان احلياة للقطاع 
العقاري السكني والتجاري واالستثماري 
ومن ثم فإن فرض رسوم اإلغراق سيتضرر 
منها العديد مــن القطاعات االقتصادية، 
حيــث ان قطــاع مواد البنــاء يرتبط به 
العديد من القطاعات األخرى املرتبطة به.

دراسة قانونية

ودعا الياقوت احلكومة لوضع دراسة 
قانونية واقتصادية الستبيان أثر فرض 
الرســوم ومنهــا رســوم اإلغــراق على 
القطاعات احليوية ومعرفة مدى انعكاسها 
علــى األوضاع االقتصادية واالجتماعية 
للمواطنني واملقيمني وأصحاب الشركات 
وكيف ميكن أن يؤدي تطبيقها إلى تعزيز 

االيرادات وحماية املنتج احمللي.
حماية املنتج احمللي

وطالــب احلكومــة بضــرورة توفير 
احلمايــة الكاملــة للمنتــج الوطني من 
خالل ضوابط تقر بالتنسيق مع اصحاب 
الشركات واملصانع احمللية، مؤكدا أن تلك 
الضوابط تتمثل في العمل على احلد من 
ارتفاع االسعار وتعزيز مبدأ التنافسية 
بني املنتجات احمللية، موضحا أن من بني 
الضوابط فتح األســواق اخلليجية أمام 
الشركات لتحقيق التوازن واملنافسة في 
السوق احمللي واتاحة العديد من اخليارات 

أمام املستهلكني لالختيار فيما بينها. 
زيادة اإلنتاج

وأضاف الياقوت أن الشركات الوطنية 
ال تستهدف زيادة االسعار في ظل احلماية 
من قبل احلكومة لكنها تســتهدف زيادة 
االنتــاج بالدرجة االولى، حيث ان زيادة 
اإلنتاج يؤدي إلى خفض التكلفة وبالتالي 
ال تســعى الشــركات لرفع االسعار وفي 
نفــس التوقيــت تزيــد الربحية بشــكل 
كبير، مع ضرورة احملافظة على اجلودة 
لزيادة القدرة على املنافسة مع املنتجات 

املستوردة.
وطرح الياقوت تصورا للتوفيق بني 
ضــرورة االلتزام بقــرارات دول مجلس 
التعاون اخلليجي حلماية املنتج الوطني، 
وكيفية احملافظة على االسعار وذلك بفتح 
حوار بني املنتجني احملليني لكل منتج على 
حدة ووضع تعهدات وضوابط تقرها جلنة 

مختصة حلماية املنتجات على أن تكون 
تلك التعهدات أساس لتنفيذ القرارات في 

ذلك الشأن.
منافسة غير عادلة 

 وقال إن االغــراق يعني التنافس غير 
الشريف بني الشركات، غير إن إثباته صعب 
جدا ألبعد احلدود والتي ال ميكن إثباتها إال 
إذا كان اإلغراق فاحش جدا، وإلثباته البد من 
وجود محقق عاملي وفي هذه احلالة تأخذ 
عملية التحقيق أكثر من عامني والتي من 
خالله يتم اثبات اإلغراق ونسبته والتي من 
املفروض وضع رســوم عليها حتى تكون 

املنافسة عادلة. 
وأضاف الياقوت أن هناك مأزقا متر به 
العديد من الشركات العاملة في مجال مواد 
البناء حاليا ومنها السيراميك واإلسمنت 
على سبيل املثال، مشيرا الى انه عند احلديث 
عن منتجي اإلسمنت والسيراميك تختلف 
املعطيات وعليه يجب ان تكون هناك دراسة 
متخصصة، الختالف املعطيات في التعامل 

بني املنتجني.
 دعم حكومي 

ولفــت الياقوت إلى عدد من املالحظات 
حــول دعم املنتج احمللي مــن بينها الدعم 
احلكومــي للصناعيني عبــر توفير أراٍض 
وطاقــة مدعومة وكذلك مــن خالل قانون 
جلنة املناقصات باألفضلية السعرية للمنتج 
الوطني وتوصيف املناقصات بفرض املنتج 
الوطني بدون االفراط في اجلودة والتكلفة 
وعملية وصف املنتج الوطني بشكل دقيق 
وحتديد نســبة القيمة املضافــة للتفريق 
بني التجميع واعــاده التعبئة والتصنيع 
احلقيقي، منوها الى ان دعم املنتج الوطني 
يفرض علــى املصنعني دعم االقتصاد من 
خالل ايجاد فرص عمل حقيقية للمواطنني 
وانعدام املنافســة لن يــؤدي إلى االرتقاء 

باملنتج الوطني وجودته. 
وأوضــح الياقــوت أن الكويــت عضو 
في منظمــة التجارة العامليــة وقد أعطت 
وبعض الدول النامية مهلة لعدة ســنوات 
لتوفيــق أوضاعها مبا نصت عليه قوانني 
املنظمة وأهدافها الرامية لتعزيز التنافسية 
االقتصادية بني الدول، كما أن قوانني املنظمة 
متنع القيام مبمارسات ضارة تضر العالقات 
التجارية الدولية، مشــيرا الى ان احلكمة 
تقضــي أن يكون قرار فرض رســوم على 
املنتجات املســتوردة «مــدروس» بجميع 
أبعاده وليس ردة فعل ألن القرار مهما كان 

صائبا في غير وقته جرمية.

أكد أن القرار مهما كان صائباً في غير وقته جرمية

خليفة الياقوت

«بلومبيرغ»: الكويت قد تضطر لالعتماد على «احتياطي األجيال»

مصطفى صالح

قالت وكالــة بلومبيرغ 
فــي تقرير حديــث لها عن 
البــالد تعاني  الكويت، إن 
مــن أزمــة مالية شــديدة، 
وإنها قــد تضطر الى البدء 
فــي االعتماد على صندوق 
الثــروة الســيادي، أو مــا 
يســمى صندوق احتياطي 
القادمــة، وذلــك  األجيــال 
املالية  التحديــات  ملواجهة 

املتزايدة.
وأشارت الوكالة الى أن 
التحديــات املالية احلالية، 
قد تتسبب في ارتفاع نسبة 
عجــز امليزانيــة الكويتية 
الــى ٤٠٪ من الناجت احمللي 
اإلجمالي للبالد، ما سيدفعها 
اللجــوء لصنــدوق  الــى 
القادمة،  احتياطي األجيال 
في ظل نفاد خيارات التمويل 
من احلكومة، وعدم قدرتها 
على إقنــاع مجلــس األمة 
بتمرير قانون الدين العام 

اجلديد.
ولفتت «بلومبيرغ» إلى 
أن الكويت قامت باستنفاد 
سيولة صندوق االحتياطي 
الســنوات  العــام، خــالل 
املاضية بشكل أساسي لسد 
عجوزات امليزانية املتراكمة 
منذ خمس ســنوات، حيث 
قاربت ســيولة الصندوق 
علــى النفاد خالل الســنة 
املاليــة احلالية، أو بحلول 

أبريل ٢٠٢١.
حلول مقترحة

وقالت الوكالة إن صندوق 
القادمة،  احتياطي األجيال 
هــو أقــدم صنــدوق ثروة 
ســيادية في العالم ويقدر 
بأنــه رابع أكبــر صندوق 
عاملي، مشيرة الى أن الهدف 
من تأسيسه يعود إلى تأمني 
رفاهية األجيال القادمة من 
الكويتيــني، الذين رمبا لن 
يكونوا قادرين على االعتماد 

على النفط باملستقبل.
وأشــارت الــى أن أحــد 
تتــم  التــي  اإلجــراءات 
مناقشتها حاليا بالكويت، 
هو إيقاف التحويل السنوي 
اإللزامــي بنســبة ١٠٪ من 
إجمالــي اإليــرادات، فــي 
السنوات التي تعاني فيها 
احلكومة من عجز، قد يسمح 
تعديل القانون احلالي أيضا 
بتحويل ما يصل إلى ٢٥٪ 

في سنوات الفائض. 
وأضافت أن هناك خيارا 
آخر، يتمثــل في احلصول 
على قــرض مــن صندوق 
احتياطــي األجيال القادمة 
يتم سداده الحقا، أو خيار 
آخــر، يتمثــل فــي شــراء 

احتاد مصارف الكويت: «أنت 
تتحدث عن بلد متتلك فيه 
ثــروة نفطيــة وصندوقــا 
سياديا وسكانه متعلمون، 
ولكن لســوء احلظ، لدينا 
سوء إدارة للسياسات املالية 
والكثير مــن اإلعانات غير 

الضرورية».
وأضاف الشطي: «حاولت 
احلكومة على مر السنني احلد 

وأشــار الــى انــه حتى 
عندمــا اتخــذت احلكومــة 
قرارات، مثــل تقدمي الدعم 
ملخصصات القطاع اخلاص، 
لم يتم تطبيق معظمها حتى 
اآلن. وفي هذه األثناء، تفلس 
الشركات وال يوجد قانون 
جديد يحكم عالقة أصحاب 
الذيــن  العمــل بالعمــال، 
اليزالون غير قادرين على 

حتمل املسؤولية.
اجلمود السياسي

ويقول احمللل السياسي 
عبدالوهاب العيسى: «بدال 
من عقد صفقة مع املشرعني، 
قد تختار احلكومة االنتظار 
حتى انتهــاء فترة البرملان 
التشــريعية، ثــم إصــدار 
مرســوم عاجل لسد فجوة 

امليزانية».
وقال إن هناك إصالحات 
أعمق رمبا تكون مطروحة 
علــى الطاولــة فــي الوقت 
احلالي، بالنظر إلى تصويت 
برملانــي قادم، مشــيرا الى 
أن أي إصــالح اقتصــادي 
في سنة انتخابية سيكون 
بالتأكيد صعبا للغاية، فيما 
تفتقر احلكومة إلى أدوات 
التسويق واإلقناع باإلصالح 

االقتصادي.

مــن اإلســراف فــي اإلنفاق، 
ولكــن مع انتشــار األضرار 
االقتصاديــة الناجمــة عــن 
جائحة كورونا، وانخفاض 
أسعار النفط، اتخذت الكويت 
أحد أصغر التعديالت املالية 
باخلليج، وطلب من الوزارات 
تخفيض ميزانياتها للسنة 
املالية احلالية بنســبة ٢٠٪ 

على األقل».

البالد تعاني حتديات مالية شديدة قد تصل بالعجز إلى ٤٠٪ من الناجت احمللي اإلجمالي

الصندوق ٢٫٢ مليار دينار 
(٧٫٢ مليــارات دوالر) مــن 
األصول اململوكة للخزانة، 

من أجل تعزيز السيولة.
اإلفراط في اإلنفاق

وفي تعقيــب له، يقول 
املستشار االقتصادي عبد 
املجيد الشطي، والذي كان 
يشغل سابقا منصب رئيس 

مقترح بقرض من «صندوق األجيال».. أو شرائه ٢٫٢ مليار دينار أصوًال مملوكة للخزانة لتعزيز السيولة
مناقشة تعديل قانون الصندوق إليقاف التحويل السنوي اإللزامي.. والسماح بتحويل ٢٥٪ في سنوات الفائض

طارق عرابي

بخطوات سريعة وثابتة، متضي 
الهيئة العامة للصناعة في طريقها نحو 
االعتماد على التكنولوجيا احلديثة في 
أمتتة أعمالها، وذلك بهدف التخفيف 
عــن املراجعني وتســهيل إجــراءات 
التراخيص الصناعية واالرتقاء ببيئة 
األعمال لديهــا من أجل الوصول إلى 
مصاف الدول املتقدمة في هذا املجال.
ولتسليط الضوء قامت «األنباء» 
بزيارة إلى مقر الهيئة العامة للصناعة، 

بهدف التعرف على هذه اخلدمات التي 
كان أحدثهــا جهــاز اخلدمــة الذاتية 
التفاعلي الــذي أطلقته الهيئة نهاية 
يونيو املاضي والذي يوفر أكثر من ٤٠ 
خدمة تفاعلية تتيح ملراجعي الهيئة 
واملتعاملني معها إجناز معامالتهم آليا 
وبدون احلاجة لالحتكاك مع املوظفني، 
وذلك متاشيا مع االجراءات االحترازية 
احلاليــة املطبقة فــي كل دول العالم 
إثر انتشار ڤيروس كورونا املستجد 

«كوفيد ١٩».
رئيس قســم تطوير النظم بالهيئة 

العامــة للصناعــة ســارة عبدالعزيز 
الوزان، أكــدت لـ «األنبــاء» أن الهيئة 
العامــة للصناعة أصبحــت أول جهة 
حكومية تطلق جهــاز اخلدمة الذاتية 
التفاعلي، والذي جاء بتوجيهات مباشرة 
من مدير عــام الهيئة العامة للصناعة 
عبدالكرمي تقي، الذي يســعى بشــكل 
دؤوب نحــو ميكنة جميــع اإلجراءات 
الداخليــة واخلارجيــة للهيئــة، حتى 
وصلت نسبة امليكنة احلالية إلى نحو 
٩٩٪، مبا يتماشى مع خطة عمل الدولة 
وبرنامج عمل احلكومة الرامي إلى حث 

جميع اجلهــات احلكومية على ميكنة 
إجراءاتها، ومبا من شأنه أن يرفع مؤشر 

الكويت في تسريع بيئة االعمال.
وأضافــت أن الهيئــة أطلقت في ٢٨ 
يونيــو املاضي جهاز اخلدمــة الذاتية 
التفاعلي الذي يوفر أكثر من ٤٠ إجراء 
صناعيــا مــا بــني عقــود وتراخيص 
وشهادات، األمر الذي يسهل على العميل 
الوقت والوقوف في طوابير االنتظار، 
فضال عن سرعة االجراءات، وذلك كله 

من خالل خدمة ذاتية تفاعلية.
وأوضحــت أن الهيئة لديها حاليا 

٥ أجهزة للخدمــة الذاتية التفاعلية 
التي سيتم توزيعها على اكثر األماكن 
احليوية بــدءا من املبنى الرئيســي 
للهيئــة العامــة للصناعــة، ومجمع 
الوزارات، ومجمــع األڤنيوز ومركز 
الكويت لالعمال ومطار الكويت الدولي.

وأكــدت الــوزان أنه بــات بإمكان 
شــريحة كبيــرة مــن املســتثمرين 
ومراجعي الهيئة إجناز معامالتهم عن 
طريق جهاز اخلدمة الذاتية املوجود 
لدى مدخل الهيئة في منطقة جنوب 
السرة، باإلضافة إلى االتصال املرئي 

مع موظفي الهيئة في حال وجود أي 
استفسار أثناء إجناز اخلدمة الذاتية.

وأضافــت انــه من خــالل اجلهاز 
اجلديــد، ميكــن لصاحــب العمل أو 
املندوب التقدمي للحصول على طلب 
عقد أو ترخيص أو شهادة، باإلضافة 
إلى العديد من اخلدمات األخرى، كما 
ميكن ملقدم الطلب إرفاق أي مستندات 
وتسليمها بشكل أوتوماتيكي من خالل 
نفس اجلهاز، هذا فضال عن إمكانية 
دفع الرسوم عن طريق خدمة الـ «كي 

نت» أو «نقدا» عبر نفس اجلهاز.

(قاسم باشا) جانب من املراجعني لهيئة الصناعة مع اتباع االجراءات االحترازية بالتباعد   ملشاهدة الڤيديوسارة الوزان

الوزان: اجلهاز سيتوافر مببنى الهيئة ومجمع الوزارات و«األڤنيوز» ومركز الكويت لألعمال واملطار

املصانع الوطنية تستهدف زيادة اإلنتاجية وخفض التكلفة

«الصناعة»: ٩٩٪ نسبة امليكنة بإجراءات ومعامالت الهيئة
أول جهة حكومية تُطلق جهازاً للخدمة الذاتية يقدم ٤٠ خدمة متنوعة


