
اقتصـاد
االحد ٢٥ اكتوبر ٢٠٢٠

18

إصالح االقتصاد الكويتي.. يبدأ بوقف «الهدر» وينتهي بنظام ضريبي صارم

أحمد مغربي

ال يخفى للمتابع للشــأن 
االقتصادي فــي الكويت ان 
االدارة االقتصادية تعمل على 
حتســني مركــز الكويت في 
سلم التنافسية الدولية، عبر 
تطوير بيئة االعمال وتعزيز 
مستويات الكفاءة والشفافية 
واحلوكمة واحلد من تفشى 
البيروقراطية والهدر املالي.
وتتبنــى اإلدارة املاليــة 
برنامــج إصالح مالي يهدف 
الى تعزيز وتنويع مصادر 
غيــر  العامــة  اإليــرادات 
النفطية، ورفع كفاءة القطاع 
احلكومــي، واحلد من الهدر 
فــي املصروفــات والنفقات 
احلكوميــة، حيــث يتطلب 
تنويــع مصــادر االيــرادات 
برنامج اصالح اقتصادي مواز 
يعيد هيكلة االقتصاد، ويخلق 
بيئة فعالة وجاذبة ملمارسة 
األعمال، ويدعــم دورا رائدا 
للقطاع اخلاص في النشاط 

االقتصادي.
غياب الضرائب 

وفي هــذا الســياق، قال 
املســتوى  رفيــع  مصــدر 
لـ«األنبــاء» ان اإلنفاق العام 
هو االداة الرئيسية للسياسة 
املالية بالكويت، وذلك بسبب 
غياب الضرائب املباشرة على 
الشركات واألعمال واألفراد، 
الدخل  باســتثناء ضريبــة 
على االستثمارات األجنبية، 
ومحدوديــة الضرائب غير 
املباشرة ويستهدف االنفاق 
العام احملافظة على االستقرار 
االقتصــادي، ودعــم ســبل 
احليــاة الكرميــة، وتوفيــر 
العامة  املنافــع واخلدمــات 

االساسية.
وقــال ان اإلنفــاق العام 
بشقه اجلاري، املكون بنسبة 
كبيرة من املرتبات واألجور 
الدعومات، يلعب دورا مهما 
في احملافظة على اســتقرار 
مســتوى املعيشة، وحتفيز 
الطلب احمللي، بينما يستأثر 
الشق الرأسمالي مع اإلنفاق 
العام بــدور تنموي هام من 
خالل متويل مشاريع البنية 
التحتية، كما حترص الدولة 
علــى تعزيــز دور القطــاع 
اخلــاص فــي املشــروعات 
األساســية والتنمويــة عبر 

مع االنخفاض احلاد ألسعار 
النفط، وانخفاض في حصة 
إنتــاج النفــط الكويتي في 
ضوء االتفاق األخير املبرم بني 
منظمة أوپيك وحلفائها، قامت 
اإلدارة املاليــة بإعادة تقدير 
الســعر التحوطــي لبرميل 
النفط فــي امليزانية العامة 
من ٥٥ دوالرا الى ٣٠ دوالرا، 
مما أدى الى انخفاض اجمالي 
االيرادات العامة التقديرية من 
نحو ١٤٫٨ مليار دينار الى ٧٫٥ 

مليارات دينار.
وفي جانب املصروفات، 
مت تخفيــض مخصصــات 
عدد من بنود انفاق اجلهات 
احلكومية بنسب تراوحت بني 
٣٠٪ و ٥٠٪ واكثر من ذلك في 
بعض احلاالت، حيث شملت 
البنود التي طالها التخفيض 
املهمات الرسمية، والتدريب 
احمللي واخلارجي واملؤمترات 

بهــدف احلد مــن الضغوط 
التضخمية، ويتيح نظام سلة 
العمالت، الذي يتم من خالله 
الدينار  حتديد سعر صرف 
الكويــت  الكويتــي، لبنــك 
املركــزي قــدرا كبيــرا مــن 
املرونة ميكنه من تعزيز مناخ 
االستقرار النقدي، واملساهمة 
في امتصــاص اثر التقلبات 
احلــادة فــي أســعار صرف 

العمالت العاملية املعومة.
كما تهدف هذه السياسة 
الى توجيه االنتماء املصرفي 
مبا يساعد على حتقيق التقدم 
االقتصــادي واالجتماعــي، 
وزيــادة الدخل القومي، كما 
تهــدف الــى احملافظــة على 
املالــي للنظــام  االســتقرار 
املصرفي من خالل استخدام 
األدوات التحوطية ومراقبة 
السيولة املصرفية واالئتمان 

املصرفي.

واملعــارض، وشــراء اآلالت 
واملعــدات واألثاث، ونفقات 

الضيافة، وبنود أخرى.
وقد نتج عن ذلك تخفيض 
تقديرات مصروفات امليزانية 
من ٢٢٫٥ مليار دينار الى نحو 
٢١٫٥ مليار دينار، أي تقليص 
مليــار دينار فقط، وفي هذا 
السياق أكدت االدارة املالية 
على مبدأ احملافظة على حقوق 
ومكتسبات موظفي الدولة، 
وعدم املســاس باملســتوى 
احلقيقي ملعيشة املواطنني.

االستقرار النقدي

وبالتوازي مع السياسية 
املاليــة املتزنــة، تســتهدف 
السياسة النقدية في الكويت 
بشكل أساسي احلفاظ على 
االســتقرار النقــدي وتأمني 
ثبــات العملــة الوطنية في 
مقابــل العمــالت الدوليــة، 

وعلــى الرغم مــن درجة 
االنفتــاح العاملية لالقتصاد 
النســبية  احمللي، واألهمية 
الكبيــرة للــدوالر األميركي 
فــي ســلة عمــالت الدينــار 
الكويتــي، اال أن السياســة 
تولــي  احملليــة  النقديــة 
اهتماما رئيسيا ملؤشرات اداء 
االقتصاد الوطني، وقطاعاته 
النفطيــة علــى وجه  غيــر 
اخلصوص، وتطور مؤشرات 
منــو االئتمان والودائع عند 
حتديدها لسعر خصم الدينار 
الكويتي، حيث يتمتع البنك 
املركــزي بقــدر ملموس من 
االســتقاللية عــن املنطقــة 

الدوالرية.
السياسة التجارية 

ونظـــــرا للظــــــروف 
التــي فرضتهــا الصدمتني 
اخلارجيتــني، الصحيــــة 

اإلدارة املالية تتبنى برنامج إصالح مالي يهدف لتعزيز اإليرادات غير النفطية.. وإعطاء املجال للقطاع اخلاص

برنامج الشراكة بني القطاعني.
وذكر ان املالية العامة في 
الكويت تعرضت على مدى 
الســنوات اخلمس االخيرة 
لضغوطــات هائلة بســبب 
الكبير ألســعار  االنخفاض 
النفط، وقــد تصدت االدارة 
املالية لهــذه الضغوط عبر 
احلد من جوانــب الهدر في 
التقديرات األولية ملصروفات 
اجلهات احلكومية، وترشيد 
النفقات اجلارية، وضبط آلية 
إنشــاء مؤسســات وهيئات 
عامة جديــدة، والعمل على 
املهــام  دمــج اجلهــات ذات 

املتشابهة او املتداخلة.
تعديل امليزانية

وفي هذا السياق، وبسبب 
التي  الضغوط االستثنائية 
فرضتهــا تداعيــات جائحة 
ڤيروس كورونــا، بالتزامن 

٩٦٠ مليون دينار.. 
االستثمارات األجنبية املباشرة

٢٠٠٠ بيان إلكتروني.. يوميًا 

كما حترص الدولة، ايضا، على املزيد من االنفتاح التجاري 
على أنشطة االستثمار األجنبي املباشر، وضمان ملكيته لكل 
حقوق التملك، وفق ضوابط تخدم االقتصاد الكويتي، وحتمي 
بعض األنشطة االســتراتيجية احمللية، حيث وصلت قيمة 
االستثمارات األجنبية املباشرة داخل الكويت، منذ األول من 
يناير ٢٠١٥ ولغاية اآلن حوالي ٩٦٠ مليون دينار، تضمن ٣٧ 
كيانا استثماريا أجنبيا. وقد حققت الكويت تطورا ملموسا 
في ترتيب الدول، البالغ ١٩٠ بلدا، ضمن مؤشــر ممارســة 
األعمال الصادر عام ٢٠٢٠، حيث كانت ضمن ٢٠ دولة ممن 
شهدوا حتسنا في ترتيب الدول. وجتسد ذلك في االنتقال 

من املرتبة ٩٧ الى ٨٣، مقارنة بالعام السابق.

ضمن توجهات السياسة التجارية احلالية، واملستقبلية، 
على معاجلة العديد من املشاكل املرتبة مبؤشر التجارة عبر 
احلــدود فوفقا ملوقع اجلمــارك االلكترونية للكويت، فإن 
اإلدارة العامــة للجمارك تعمل للتطوير ليشــمل عددا من 
اإلجراءات وهي: إمتام كافة إجراءات االستيراد والتصدير 
بشــكل إلكتروني ومعاجلة أكثر من ٢٠٠٠ بيان إلكتروني 
بشكل يومي، واعتماد واجهة واحدة للتصريح بتدفق البيانات 
بني القطاعات املختلفة، وحصول القطاعات اجلمركية بشكل 
مسبق على املعلومات، وتفعيل التكامل ألكثر من عشرة مواقع 
جمركيــة مختلفة برا وبحرا وجوا ومراكز البريد واملناطق 
احلرة واملستودعات اجلمركية، وغيرها من اإلجراءات التي 

من شأنها تيسير التجارة عبر احلدود.

والنفطيــة، فإن السياســة 
التجاريــة للدولــة، والتي 
تعمــل أساســا مــن خالل 
حسابات ميزان املدفوعات، 
واملشار إلى تطوراته أعاله، 
حترص على استمرار تعزيز 
املخزون االستراتيجي للسلع 
األساسية، السيما من خالل 
اجلمعيات التعاونية، ونقاط 
جتــارة اجلملــة والتجزئة 
األخرى. وذلك للتكيف مع 
فترة احتواء نتائج انتشار 
ڤيروس كورونا، واالنتقال 
الــى اســتعادة  تدريجيــا 

النشاط االقتصادي.
وعلى املستوى احمللي، 
مثال، تستمر توجهات «مركز 
الكويت لألعمال» في العمل 
على تعزيز ســرعة اتخاذ 
القرارات الهادفة الى املزيد 
البيئة املناسبة  من توفير 
إلدارة األعمال، وحسب آخر 

اإلحصاءات املتاحة، لغاية 
نهاية عام ٢٠١٩، فقد منحت 
وزارة التجارة والصناعة، 
من خالل املركز، حوالي ١٤٧٨ 
ترخيصا، توزعت بني ١٣٩٤ 
لشــركات األشخاص، و٢٣ 
للشــركات احلرة املتناهية 
الصغــر، و٦١ للمركبــات 

املتنقلة.
أما على املستوى الدولي، 
فتســتند توجهات تعزيز 
دور السياســة التجاريــة 
التجارة  الى حرية  للدولة 
اخلارجيــة، واالبتعاد عن 
احلمائيــة، واالنفتاح على 
بقية أنحاء العالم حيث إن 
الكويت متيزت منذ نشأتها 
بانفتــاح جتــاري واســع 
وتواصل مع ثقافات وبيئات 
حضريــة متنوعــة وذلــك 
بحكــم موقعهــا اجلغرافي 

املتميز.

إعادة تقييم سعر برميل النفط بامليزانية عند ٣٠ دوالرًا.. هبطت باإليرادات التقديرية إلى ٧٫٥ مليارات ديناراملالية العامة للكويت شهدت ضغوطًا غير مسبوقة بالسنوات اخلمس األخيرة نتيجة تذبذب أسعار النفط

الكويت ترفع االحتياطي األجنبي ٧٧٢ مليون دوالر
عالء مجيد

سجل االحتياطي النقدي 
للكويت أعلى مســتوياته 
التاريخيــة بنهايــة شــهر 
سبتمبر املاضي بعدما صعد 
خالل الشهر ليصل الى ١٣٫٧٩ 
مليار دينــار (٤٥٫١٤ مليار 
دوالر) بارتفاع شهري ١٫٧٤٪ 
أي بزيادة ٢٣٦ مليون دينار 
(نحــو ٧٧٢ مليون دوالر) 
لتتخطى أعلى مستوى على 
اإلطالق في أغسطس املاضي 
عندما وصل الى ١٣٫٥٥ مليار 
دينار (ما يعادل ٤٤٫٣ مليار 
دوالر). ويتزامــن ارتفــاع 
االحتياطي النقدي األجنبي 
للكويت مع التعافي امللحوظ 
من تداعيات ڤيروس كورونا 
وعودة احلياة االقتصادية 

بشكل تدريجي.
وتأتي هــذه الزيادة مع 
اســتمرار تدفقات األجانب 
الســتثماراتهم في بورصة 
الكويــت حقق االســتثمار 
األجنبي صافي شراء بقيمة 
٣٩٫٤ مليــون دينار (١٢٨٫٧ 

 ١٣ مــن  الــواردات ألكثــر 
شــهرا وهو ما يفوق املعدل 
العاملي بـــ٤ أضعاف، حيث 
يعتبر احلد اآلمن أن يغطي 
االحتياطي النقدي األجنبي 
السائل بعدم احتساب الذهب 
٣ اشــهر من متوسط قيمة 

الواردات.
احتياطي الذهب

وكعادة جميع السنوات 
السابقة، لم يتغير احتياطي 

الذي  الذهب  الكويت مــن 
استقر عند ٧٩ طنا بحسب 
الذهب  مجلس احتياطــي 
القيمــة  العاملــي وتبلــغ 
الكمية من  الدفترية لتلك 
الذهب لــدى الكويت ٣١٫٧ 
مليون دينار، وذلك حسب 
األسعار وقت الشراء وليس 
بالقيمة السوقية احلالية.
النشــرة  وبحســب 
الكويت  الشــهرية لبنــك 
املركــزي، وصــل إجمالي 
البنــك ١٣٫٩٦  موجــودات 
مليــار دينــار موزعة بني 
األجنبيــة  االحتياطــات 
السائلة التي متثل السواد 
األعظم بـ١٣٫٧٩٣ مليار دينار 
باالضافة الى االحتياطات 
الذهبية بقيمة ٣١٫٧ مليون 
دينــار واحتياطات اخرى 
مبقــدار ١٤٠٫٤٦ مليــون 

دينار.
وتقيــس املوجــودات 
األجنبية قوة املركز املالي 
اخلارجــي والقــدرة على 
التي  مقاومــة الضغــوط 
تتعرض لها العملة احمللية.

ً ليبلغ ٤٥٫١ مليار دوالر في نهاية سبتمبر املاضي بالتزامن مع عودة احلياة االقتصادية تدريجيا

مليون دوالر) خالل تعامالت 
سبتمبر من العام احلالي.

النقد  وميثل االحتياطي 
األجنبــي للبــالد إجمالــي 
األرصدة النقدية واحلسابات 
والسندات وشهادات اإليداع 
وأذونات اخلزانــة وودائع 
العملة األجنبيــة لدى بنك 

الكويت املركزي
وبحســاب االحتياطيات 
الســائلة جند أنهــا تغطي 
الكويــت مــن  احتياجــات 

«وسطاء العقار» يرفع مقترحًا إلى «التجارة» بخصوص 
نوعني جديدين لدفاتر الوساطة العقارية

طارق عرابي

رئيــس  نائــب  كشــف 
الكويتي لوســطاء  االحتــاد 
العقــار عمــاد حيــدر، عــن 
مقتــرح جديد قدمــه االحتاد 
إلى جلنة تســوية املنازعات 
التي يرأسها الوكيل املساعد 
الفنيــة وتنميــة  للشــؤون 
التجــارة  بــوزارة  التجــارة 
والصناعــة محمــد العنزي، 
يتعلــق بتخصيــص نوعني 

من الدفاتر بعد انتشار ظاهرة 
تسجيل عقود أمالك الدولة في 
دفتر الوسيط العقاري، على 
الرغم من أن دفتر الوســيط 
مخصص لتسجيل عقد البيع 

االبتدائي فقط.
في الوقت نفســه، أشــاد 
حيدر بالدور الكبير الذي يقوم 
به الوكيل املســاعد للشؤون 
الفنية وتنمية التجارة محمد 
العنزي، في إطار تنظيم سوق 
الدخــالء  العقــار ومحاربــة 

ومنعهم من اإلساءة للسوق 
العقاري، مبينا أن الوكيل بات 
يلعب دورا رئيسيا في مكافحة 
اإلعالنــات العقاريــة الغيــر 
مرخصة، وتفنيد الســومات 
الوهميــة، حرصــا على عدم 
التالعب باألســعار وتنظيم 
الســوق العقــاري الكويتي، 
خاصــة أن تنظيــم الســوق 
سيصب في مصلحة اجلميع 
كون أن القطاع العقاري جزءا 

مهما من اقتصاد البلد.

الوســاطة  جديديــن لدفاتر 
العقاريــة إلى جانــب الدفتر 
احلالي اخلاص بتسجيل عقود 

البيع االبتدائي.
وقال حيــدر في تصريح 
خاص لـ «األنباء» إن املقترح 
الذي تقدم به االحتاد يتعلق 
بتخصيص نوعني آخرين من 
الدفاتــر حتت مســمى «عقد 
التنــازل عــن حــق انتفاع»، 
و«عقد اإليجار املوحد»، حيث 
برزت أهميــة هذين النوعني 

«التجارة»: السماح لشركات التأمني بتحويل ودائع القانون 
واألموال الواجب بقاؤها لوحدة تنظيم التأمني

.. وتصدر الئحة تنظيم الشركات املهنية للمحاماة

أصدرت وزارة التجارة والصناعة 
التأمني  قرارا سمح مبوجبه لشركات 
الكويتية  التأمــني  إعادة  وشــركات 
الشــركات األجنبية ووكالء  وفروع 
التأمــني بتحويل كل الرهون العقارية 
وحجوزات األسهم والسندات إلى وحدة 

تنظيم التأمني.
وقالت الوزارة في بيان صحافي، إن 
القرار الذي حمل الرقم ١٥٩ لسنة ٢٠٢٠ 

جاء في أربع مواد، عقب إنشاء وحدة 
تنظيم التأمني املســتقلة ماليا وإداريا 
مبوجب القانون رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٩ 

في شأن تنظيم التأمني.
وأضافت أن املادة الثانية من القرار 
نصت على اإلذن جلميع شركات التأمني 
وشركات إعادة التأمني الكويتية وفروع 
الشــركات األجنبيــة ووكالء التأمني 
بتحويل كل حجوزات األسهم والسندات 

- املقيدة لصالح وزارة التجارة والصناعة 
الى صالح وحدة تنظيم التأمني.

وأوضحت أن املادة الثالثة سمحت 
جلميع شركات التأمني وشركات إعادة 
التأمــني الكويتية وفروع الشــركات 
األجنبيــة ووكالء التأمني بتحويل كل 
ودائع القانون واألموال الواجب بقاؤها - 
املقيدة باسم الوزارة ألمر وحدة تنظيم 

التأمني.

أصدرت وزارة التجارة والصناعة 
قرارا تضمن الئحة تنظيم الشــركات 
املهنيــة للمحاماة، حيث قالت الوزارة 
ان القرار جاء في ٣٨ مادة موزعة على 
١٠ فصول، جاء بالتنسيق واالجتماعات 
املشتركة مع جمعية احملاميني الكويتية، 
حيث حددت الالئحة شكل الشركة املهنية 
للمحاماة إما تضامن، أو مساهمة مقفلة، 
أو توصية بســيطة، أو ذات مسؤولية 

محدودة.
وذكرت أن الشركات املهنية للمحاماة 
تخضع إلشراف جمعية احملامني، وينشأ 
لديها ســجل خاص تقيد به الشركات 

املهنية للمحاماة التي تؤسس وفقا ألحكام 
القانون والالئحة املشــار إليها وهذه 
الالئحة. وأضافــت أن الفصل الثالث 
حدد شروط التأســيس، مبينة أنه ال 
يجوز أن يقل رأسمال الشركة املهنية 
للمحاماة أيا كان الشــكل الذي تتخذه 

عن عشرة آالف دينار.
أنه يتولى  إلى  وأشارت «التجارة» 
إدارة شركة املساهمة املهنية للمحاماة 
مجلــس إدارة مكــون مــن عدد من 
املساهمني املقيدين في سجل احملامني 
املشــتغلني في جدول (ج استئناف-، 
د -دستورية ومتييز-)، ويحدد نظام 

الشركة األساسي صالحيات املجلس 
واألحكام املتعلقة بتشكيله.

وأضافت أن الشركة املهنية ال متارس 
مهنة احملاماة إال عن طريق شركائها أو 
مساهميها املرخص لهم، ومع ذلك يجوز 
أعمالها  املهنية االستعانة في  للشركة 
بأشخاص مرخص لهم مبمارسة املهنة 
املقيدين بجدول احملامني املشتغلني، على 
أن يخضعوا في ذلك إلشراف الشركة 

ومسؤوليتها.

«هيئة الصناعة» تغلق ٦ قسائم صناعية 
وتوقع جزاءات إدارية على ٣٠ قسيمة أخرى

طارق عرابي

العامة للصناعة حملة  الهيئة  شنّت 
تفتيشــية كبيرة على عدد من القسائم 
واملنشآت الصناعية في عدد من املناطق 
الصناعية املنتشرة في البالد، أسفرت عن 
إغالق ٦ قسائم صناعية، وتوقيع جزاءات 
إدارية على ٣٠ قسيمة أخرى ملخالفات 
متنوعة، كان أغلبها يتعلق بقسائم مغلقة 

وال متارس أي نشاط صناعي.
للقانون، أصدر مدير عام  وتطبيقا 
العامة للصناعة عبدالكرمي تقي،  الهيئة 

٣٦ قرارا إداريا تضمنت إغالق وتوقيع 
جزاء إداري على عدد من القسائم الواقعة 
فــي مختلف املناطــق الصناعية، كان 
أبرزها إغالق ٦ قسائم صناعية لقيامها 
مبخالفات تتعلق باستغالل القسيمة بدون 
ســند قانوني، وتصنيع بيوت جاهزة 
بدون ترخيص صناعي، وإضافة نشاط 
غير مرخص، ووجود سكن عمال غير 

مرخص.
في الوقت نفسه، أصدر تقي ٣٠ جزاء 
اداريا يتعلق مبخالفات متنوعة كان من 
بينها توقف العمل بالقسيمة وعدم وجود 

إنتاج، والتشوين خارج حدود القسيمة، 
التسبب في انسكاب زيوت على االرض 
نتيجة تبديل زيوت الســيارات خارج 
القسيمة، القسيمة مهجورة وفارغة من 

الداخل، القسيمة مسورة ومغلقة.
الالفــت للنظر أن أغلــب قرارات 
اجلزاءات االداريــة تضمنت مخالفات 
سببها أن القسائم كانت مغلقة وال تعمل، 
ما يدل على جدية الهيئة العامة للصناعة 
في تطبيق القانون على من يستغل قسيمة 
صناعية بدون وجه حق، أو من يستغلها 

باقي التفاصيل على موقع «األنباء»بهدف املضاربة واالستفادة املادية.


