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«اللجنة الدائمة» بحثت سبل حتسني وتطوير 
بيئة األعمال وتعزيز التنافسية بالكويت

عقدت اللجنة الدائمة 
لتحســني بيئــة األعمال 
التنافســية في  وتعزيز 
الكويت (اللجنة الدائمة) 
اجتماعهــا يــوم الثالثاء 
تقنيــة  عبــر  املاضــي 
االتصــال املرئــي، حيث 
ترأس االجتمــاع رئيس 
اللجنة الدائمة مدير عام 
هيئة تشجيع االستثمار 
املباشر الشيخ د.مشعل 
اجلابر، بحضور األعضاء 
املمثلني في اللجنة الدائمة 

من اجلهــات احلكومية املعنية من كل من 
بلديــة الكويــت، وبنك الكويــت املركزي، 
واإلدارة العامة للجمارك، وهيئة أســواق 
املال، ووزارة الكهرباء واملاء، ووزارة املالية، 
ووزارة العدل، ووزارة التجارة والصناعة، 
واألمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط 
والتنمية، والهيئة العامة للمعلومات املدنية، 
والهيئــة العامة للقــوى العاملة، واجلهاز 
املركزي للمناقصات، إضافة الى غرفة جتارة 
وصناعة الكويت، وجلنة الكويت الوطنية 

للتنافسية.
وأوضحت الهيئة في بيان صحافي، أن 

رئيس اللجنة الدائمة رحب في بداية كلمته 
باحلضور شاكرا لهم جهودهم التي قاموا بها 
مع فرق عمل املكونات املنبثقة عن اللجنة 
الدائمة في حتقيق اإلصالحات التي ساهمت 
في تثبيت اجتاه التحسن في بيئة األعمال 
وانعكاسها في حتســني وضع الكويت في 
مؤشر سهولة ممارسة أنشطة االعمال، داعيا 
ملواصلة تكثيف اجلهود لتحسني وتطوير 
بيئة االعمال وتعزيز تنافسية الكويت. وقد 
مت فــي االجتماع اســتعراض ما مت إجنازه 
ومناقشة األمور املستجدة وتبيان اخلطوات 

املخطط لتنفيذها في الفترة املقبلة.

خالل اجتماعها عبر تقنية االتصال املرئي برئاسة الشيخ د.مشعل اجلابر

الشيخ د.مشعل اجلابر مترئسا اجتماع اللجنة عبر تقنية االتصال املرئي

«هواوي» تدمج منتجاتها الذكية وخدماتها 
السحابية معًا وتوفر جتربة أكثر اتصاًال

مع التأكيد العام املاضي 
علــى احلاجة إلــى العمل 
املنزل وسيناريوهات  من 
التعلم اإللكتروني، شــهد 
األجهــزة  علــى  الطلــب 
اللوحية وأجهزة احلواسيب 
احملمولــة طفــرة هائلــة. 
تتطلب كل أسرة اآلن جهاز 
حاسوب محموال واحدا على 
األقل لكل شــخص، سواء 
أكان للعمل أو للدراســة، 
والــذي ميكــن اســتكماله 

بجهاز لوحي وهاتف ذكي لدمجهما معا. إلى 
جانب زيادة الطلب على أجهزة احلواســيب 
احملمولة، كانت هناك أيضا زيادة على األجهزة 
اللوحية. ومع ذلك، مع كال اجلهازين معا، يتم 
حتسني جتربة املستخدم بشكل أكبر من خالل 
ربطهمــا في نظام بيئي واحد. هذا هو املكان 
الذي يأتي فيه الهاتف الذكي كجهاز مركزي 
للتحكم في كليهما والعمل كمصدر للتكامل 
السلس. حدث هذا التغيير الصناعي بقوة مع 
هواوي، التي تدمج منتجاتها الذكية وخدماتها 
السحابية جميعها في إطار إستراتيجية حياة 
سلسة مدعمة بالذكاء االصطناعي كجزء من 
خطة n+8+1 لتزويد املســتخدمني بتجربة 
غامرة ومتصلة. حتافظ هذه االستراتيجية 
بشــكل أساســي على الهاتف الذكــي (1) في 
 ،Mate 40 Pro مركز كل شــيء، مثل هاتــف
لالتصال بـــ (8) فئات مختلفة من منتجات 
هواوي، ومجموعة واسعة من أجهزة إنترنت 
 Huawei من خالل طبقات مثل (n) األشــياء

.(+) HiLinkو Share
وبالعودة إلى أجهزة احلواسيب احملمولة 
واألجهزة اللوحية، تعمل هواوي على حتسني 
جتربة املستخدم من خالل دمجها مع الهاتف 
الذكي لتوفير تفاعالت سلسة وحلول ذكية. 
على ســبيل املثال، فــإن العمــل والرد على 
الدردشــات وحتى الرد على رســائل البريد 
اإللكترونــي تتم بســهولة أكبر على الهاتف 
الذكي، ولكن التقاط الهاتف الذكي باستمرار 

أثنــاء العمل ميكن أن يكــون مزعجا للغاية 
لإلنتاجيــة. حل هذا هــو ميزة العرض على 
Multi-Screen Collabora- – عــدة شاشــات

tion من هواوي. ميكن للمستخدمني ببساطة 
أخذ هاتف هــواوي الذكي والنقر عليه على 
 MateBook احلاســوب محمول متوافق مثل
X، لبث شاشة الهاتف الذكي على الفور على 
احلاســوب احملمــول. بهــذه الطريقة، ميكن 
للمســتخدمني التحكم في كال اجلهازين في 
وقــت واحد، وفتح نوافذ متعددة لتشــغيل 
املزيد من التطبيقات من الهاتف الذكي في آن 
واحد، وحتى سحب امللفات وإفالتها لسهولة 
نقل امللفات. ميكن للمستخدمني أيضا الرد على 
املكاملات الواردة على الهاتف الذكي مباشرة 
على احلاســوب احملمول بدال من ذلك، حتى 
باســتخدام األجهزة الطرفية املتصلة. ميزة 
أخرى هي كيف ميكن االستمتاع باحملتوى من 
الهاتف الذكي على شاشة احلاسوب احملمول 

األكبر حجما.
كما مت بنــاء عالقة مماثلة بــني الهواتف 
الذكيــة واألجهزة اللوحيــة من هواوي مثل 
Multi- اللوحي، مع ميزة MatePad Pro جهاز

Screen Collaboration حتت تصرف املستخدم. 
يأتي هذا أيضا قيد االســتخدام فيما يتعلق 
بالتعليم، حيث يكون من األسهل فتح العديد 
مــن التطبيقات جنبا إلى جنب، ســواء كان 
ذلك حلضور الفصول الدراســية واملراجع، 

للحصول على جتربة دراسية غامرة.

١٠٫٣ مليارات دوالر استثمارات «الصناديق السيادية» بالنفط والغاز خالل ٢٠٢٠
محمود عيسى

قــال معهد صناديق الثروة 
السيادية في تقرير حديثه له، 
ان صناديق الثروة الرئيســية 
الكبرى في العالم ومنها صندوق 
الثروة الكويتي تبني ثرواتها من 
عائدات الهيدروكربونات، برغم 
املنطق املغاير الذي يتحدث عن 
االستثمار في الطاقة املتجددة. 
واضــاف املعهد ان عــددا قليال 
فقــط مــن صناديــق الثــروة 
الســيادية وجه جزء كبير من 
أصولها نحو االســتراتيجيات 
املتعلقة باملناخ، حيث ان العديد 
من هذه الصناديق الكبرى في 
العالــم تســتمد متويلهــا من 
الوقود األحفــوري مثل النفط 
والغاز الطبيعي، وعلى رأسها 
صنــدوق املعاشــات احلكومي 
النرويجــي، والهيئــة العامــة 
لالســتثمار الكويتيــة، وهيئة 
أبوظبي لالستثمار، وجهاز قطر 
لالســتثمار، وصندوق أالسكا 
الدائــم. وهي بعــض صناديق 
الثروة الســيادية التي حتصل 
على متويل من مصادر الوقود 
األحفــوري، وقــد شــارك عدد 
السيادية  الثروة  من صناديق 
فــي إنشــاء إطــار صناديــق 
الثروة السيادية لتسريع دمج 
حتليــل تغير املنــاخ في إدارة 
االستثمارات، فيما انضم خمسة 
عشر صندوقا للثروة السيادية 

إلى هذا الكيان اإلطاري. 
ضآلــة  علــى  وللتدليــل 

صناديق الثروة الســيادية في 
العالــم تكونــت بشــكل كبير 
من الوقــود األحفوري كالنفط 
والغاز، واذا اخذنا املنطق القائل 
بأن تلوث النفط والغاز يسهم 
في االحتبــاس العاملي لكوكب 
اعتبــار  االرض، فإنــه ميكــن 
الســيادية  الثــروة  صناديــق 
مساهما ماليا في تغير املناخ، 
علــى غرار الشــركات النفطية 
الكبــرى مثل ايكســون موبيل 
وبي وشيفرون. وقد دأب صناع 
السياسة وأســاتذة اجلامعات 
الغربيــون منذ عام ٢٠٠٨ على 
حث صناديق الثروة السيادية 
على استخدام ثرواتهم من النفط 

املباشــر  بيانــات االســتثمار 
تروي قصصا مختلفة، ناهيك 
عــن أن هذا التحليل يســتثني 
أموال املديرين التي تستثمر في 
مصادر الطاقة املتجددة وشركات 
السيارات الكهربائية مثل شركة 
تسال وشركة لوسيد موتورز، 
فضال عن استثمارات السندات 
اخلضراء. وختم املعهد بالقول 
انــه مــن وجهة نظــر التنويع 
فــي االســتثمار، ميكن ملصادر 
الطاقة املتجددة ان متثل عامل 
حتــوط جزئيا لرأســمال هذه 
الصناديق السيادية من انخفاض 
أســعار النفط أو استمرار هذا 

االنخفاض.

والغاز لتمويل مشروعات الطاقة 
املتجددة وتقنياتها، حيث يرى 
العديد من األكادمييني واملنظمات 
مثل مركز التنمية التابع ملنظمة 
التعاون االقتصادي والتنميةـ  
االويســد ـ أن صناديق الثروة 
السيادية نظرا حلجمها الهائل 
وقوتها السوقية، متتلك القدرة 
علــى حتفيــز التبني األســرع 
للطاقــة املتجــددة لتحل محل 

الوقود األحفوري.
وعلــى الرغــم مــن اللغــة 
اخلطابيــة القائلة ان صناديق 
الثروة السيادية تخصص مبالغ 
كبيرة مــن رؤوس أموالها في 
مصادر الطاقــة املتجددة، فإن 

«معهد الصناديق السيادية»: استثماراتها بالطاقة املتجددة تراجعت إلى ١٫٢ مليار دوالر بالعام املاضي

استثمارات الصناديق السيادية 
في الطاقة اخلضراء قال املعهد 
ان الصناديــق فــي عــام ٢٠٢٠ 
اســتثمرت على ســبيل املثال 
وبشكل مباشر ١٠٫٢٦ مليارات 
دوالر فــي مجموعــة صناعــة 
الوقــود األحفــوري املختارة، 
بينما استثمرت ١٫١٧ مليار دوالر 
فقط في مجموعة مصادر الطاقة 
املتجددة، مقارنة مع عام ٢٠١٩ 
الذي شهد استثمارات مباشرة 
قدرهــا ٦٫١٨ مليارات دوالر في 
النفــط والغاز مقارنــة مببلغ 
٢٫٨٩ مليار دوالر في مجموعة 
مصادر الطاقة املتجددة.  ومضى 
املعهد الى القول ان ثروة أكبر 

«كوفبك» حتقق أكبر اكتشاف
 للغاز بتاريخها في ماليزيا

أعلنت الشركة الكويتية 
البترولية  لالستكشــافات 
اخلارجيــة «كوفبك» أمس 
(األربعــاء)، أن شــركتها 
التابعة «كوفبــك ماليزيا» 
حققت أكبر إجناز استكشافي 
للغاز في تاريخ الشــركة، 
حيث قالت الشركة في بيان 
صحافي، إن االكتشــاف مت 
تأكيده عبر البئر التقييمية 
الثانية (Lang Lebah-2) في 
عقد مشاركة اإلنتاج بقطاع 

(SK-410B) في ماليزيا.
وبينت أنها شرعت بحفر البئر الثانية 
بعــد النتائج اإليجابية التي حققتها البئر 
التقييمية األولى (Lang Lebah-1RDR2) في 
عام 2019 بقطاع (SK-410B) الذي يبعد 
نحو 90 كيلومترا عن ســاحل ســيراواك 

في ماليزيا.
وذكرت كوفبك أنها متتلك حصة عاملة 
تبلغ %42.5 من القطاع باملشاركة مع شركة 
(بتروناس شــاريجالي) التي متتلك 15% 
واملشغل (بي.تي.تي.إي.بي. إتش.كي.أو) 

احملدودة، التي متتلك 42.5%.
وأضافت أنه بعد االنتهاء من حفر البئر 
التقييمي الثاني بعمق 4320 مترا تبني أن 
كثافة التكوينات املنتجة للغاز تبلغ أكثر من 

600 متر، ومتخضت نتائج 
اختبار إمكانيات البئر عن 
إنتاج مســتقر مبعدل 50 
مليون قدم مكعبة في اليوم.
النتائــج  أن  وذكــرت 
أكدت وجود كميات وفيرة 
من الغــاز قدرت بأكثر من 
ضعــف التقديرات األولية 
لعام 2019 مما ســيتطلب 
اإلســراع في خطة تطوير 

املشروع.
ونقل البيان عن الرئيس 
التنفيذي بالوكالة لكوفبك 
الشيخ نواف الصباح قوله إن هذا االكتشاف 
الناجح للغــاز يقدر على مســتوى عاملي 
ويأتي نتيجــة جلهودنا احلثيثة لتعظيم 
القيمة للقطــاع النفطي الكويتي وتوطيد 
دور «كوفبــك» فيــه عبــر استكشــاف 
الهيدروكربونــات فــي أحــواض غزيــرة 
اإلنتاج، مضيفــا أن «كوفبك» لعبت دورا 
مؤثرا ونشــطا في هذا االكتشاف الضخم، 
معربا عن فخره واعتزازه مبوظفي الشركة.

يذكر أن الشركة الكويتية لالستكشافات 
البتروليــة اخلارجيــة هي شــركة تابعة 
ملؤسسة البترول الكويتية وتعمل في مجال 
استكشــاف وتطوير وإنتاج النفط اخلام 

والغاز الطبيعي خارج الكويت.

 «Lang Lebah-2» االكتشاف تأكد عبر البئر التقييمية الثانية

الشيخ نواف الصباح

البنوك الكويتية تتمتع برسملة قوية.. رغم «كورونا»
عالء مجيد

تتمتع البنــوك الكويتية 
التقليدية مبستويات جيدة من 
كفاية رأس املال، حيث تشير 
وكاالت التصنيــف العامليــة 
إلى تفوق البنوك اخلمســة، 
إذ تتخطى الشــريحة األولى 
من رأســمالها وفقا التفاقية 
بازل٣ واملتطلبات الرقابية في 

ذلك الشأن.
ووفقــا لبيانــات حصلت 
عليهــا «األنبــاء» فانه  على 
الرغــم مــن الثبات النســبي 
للمتطلبــات الرقابيــة عنــد 
مستوى يقارب ٩٪ طوال تلك 
الفترة إال أن البنوك الكويتية 
التقليدية تتمتع بشريحة أولى 
لرأس املال تتراوح بني ١١ و١٨٪. 
وأوضحت وكاالت التصنيف 
ان مستويات الشريحة األولى 
لرأسمال البنوك التقليدية في 
الكويت وحتى نهاية سبتمبر 
املاضي كانت مقاربة بشــكل 
كبير لنفس مســتوياتها في 
العــام ٢٠١٤ علــى الرغم من 
جائحة كورونا وما ســببته 
مــن ضغــوط على رســملة 
املؤسســات طــوال الربعــني 
الثانــي والثالــث مــن العام 

املاضي.
وحدد بنك الكويت املركزي 
آلية ملعاجلة األثر الناجت عن 
قــرار البنوك بشــأن تأجيل 
أقساط القروض االستهالكية 
واإلسكانية وأقساط البطاقات 
العمالء  االئتمانيــة جلميــع 
مدة ٦ أشــهر، بحيــث تلتزم 
البنــوك مبعاجلــة خســائر 
تأجيل أقساط القروض حسب 
املعيار الدولي للتقارير املالية 
٩ ifrs وفق ما تظهره شــهادة 
مدققي احلسابات اخلارجيني، 

سنة خالل مهلة ٤ سنوات تبدأ 
في ٢٠٢١ وتنتهي في ٢٠٢٤.

وتتمتــع غالبيــة البنوك 
الكويتية مبستويات سيولة 
مريحة وقاعدة ودائع مستقرة 
إال أن هنــاك بعــض البنوك 
تعاني من تركز التمويل، الذي 

يبقى حتديا مهما.
وتوقعت الوكاالت استمرار 
الضغوط على ربحية البنوك 
الكويتية في ظل ما تعانيه من 
تأثير تداعيات جائحة كورونا 
التشــغيلية  علــى عملياتها 
وذلك بالتزامن مع استمرارها 

املتــاح للتمويل من ٩٠٪ إلى 
١٠٠٪. كمــا أفــرج «املركزي» 
الرأســمالية  املصــدة  عــن 
التحوطية ضمن قاعدة رأس 
املال مبا يخفــض املتطلبات 
الرأسمالية، وكذلك على صعيد 
القــروض املوجهــة لشــراء 
أو تطويــر عقارات الســكن 
اخلــاص والنموذجي، حيث 
شمل التعديل زيادة النسبة 
املسموح بها للتمويل املمنوح 
إلــى قيمــة العقــار أو تكلفة 

التطوير.

في بناء املخصصات وســط 
توقعــات «موديــز» بتزايــد 

معدالت التعثر.
وكان البنــك املركــزي قد 
أصدر تعليمات تتضمن خفض 
الرقابية للبنوك  املتطلبــات 
إلعطاء مســاحة إضافية لها 
للقيام بدورها احليوي جتاه 
القطاعات االقتصادية املنتجة 
والعمالء املتضررين في ظل 
أزمة ڤيروس كورونا تتضمن 
خفض وزن املخاطر للمشاريع 
الصغيرة واملتوسطة من ٧٥٪ 
إلى ٢٥٪ ورفع احلد األقصى 

احتفظت مبستويات قوية للشريحة األولى من رأس املال.. متخطية املتطلبات الرقابية

وذلــك خصما علــى األرباح 
احملتجــزة في بنــود حقوق 
امللكية، على أن تتم إعادة بناء 
املبالغ املستخدمة من األرباح 

احملتجزة.
ولغرض احتساب القاعدة 
الرأســمالية وفــق تعليمــات 
اتفاقيــة بــازل ٣ لــدى إعداد 
البيانــات اخلاصة بالضوابط 
الرقابيــة ذات العالقــة، أتاح 
«املركزي» للبنوك عدم االعتداد 
بأثر معاجلة خســائر تأجيل 
األقساط على النحو السابق، 
وذلك باحتسابه بواقع ٢٥٪ لكل 

«بيتكوين» قد تتجاوز الـ ١٠٠ ألف دوالر في ٢٠٢١!
تراجــع الــدوالر إلى أدنى 
مســتوياته في أســبوع يوم 
الثالثاء املاضي، إذ أثار انخفاض 
عوائد سندات اخلزانة األميركية 
شــكوكا بشــأن توقعات أداء 
العملة األميركية في ظل اقتراب 
إقرار حزمة حتفيز مالي كبيرة 

في الواليات املتحدة.
الرقميــة  العملــة  لكــن 
بيتكويــن قفزت ملســتويات 
قياسية جديدة وتتجه صوب 
مستوى رئيسي آخر هو ٥٠ ألف 
دوالر، لترتفع قيمتها بنسبة 
تزيد علــى ١٠٠٠٪ منذ مارس 
٢٠٢٠ في بداية جائحة «كوفيد 
ـ ١٩»، فيما يتوقع محللون بأن 
تتخطى حاجز الـ ١٠٠ ألف دوالر 

هذا العام.
ودفع املستثمرون الدوالر 
لالرتفاع في األسابيع األخيرة، 
الدميوقراطيــون  إذ يتحــرك 
سريعا إلقرار حزمة للتخفيف 
مــن تداعيات كورونــا بقيمة 

لها على اإلطالق بعد أن قالت 
شــركة تســال إنها استثمرت 
١٫٥ مليــار دوالر وســتبدأ في 
قبول العملة املشفرة كطريقة 
للدفع، وقفزت األسعار لتالمس 
مســتويات الـ٤٥ ألف دوالرا، 
في تعامالت االثنني املاضي في 
لندن. هذه القفزات جاءت بعد 
إعالن شركة تسال عن قبولها 
بيتكويــن كجــزء من حتديث 

وقالت وكالة «بلومبيرغ» 
في تقرير لها استعرضت خالله 
مقتطفات من التقرير إنه للمرة 
األولــى منذ العــام ٢٠١٧ التي 
يجمــع فيها عمــالء بنك أوف 
أميــركا والبالغــة أصولهــم 
نحو ٥٦١ مليار دوالر على أن 
بيتكوين هو األصل االستثماري 
األكثر تداوال وسط حالة غير 
مسبوقة من املضاربات جتتاح 
وول ســتريت علــى العملــة 

املشفرة.
وتابع التقرير «املستثمرون 
املســتطلعة آراؤهــم من قبل 
البنك هذا الشهر يرون إشارات 
علــى أن املراكز طويلة األجل 
فــي العملــة املشــفرة األكبر 
علــى اإلطالق قــد وصلت إلى 
مســتويات غير مسبوقة في 
وقت يتوجه فيه املستثمرون 
األفراد واملؤسســات على حد 
ســواء نحو اللحــاق مبوجة 

صعود العملة املشفرة».

لسياستها االستثمارية، وفقا 
إلحدى الوثائق. ويعتبر ذلك 
عالمة أخرى علــى أن العملة 
املشــفرة تكتســب قوة جذب 
واســعة كنوع من االستثمار. 
غالبــا ما يروج املتحمســون 
لألصل الرقمي باعتباره وسيلة 
حتوط ضد التضخم ومخزنا 
للقيمــة فــي عالم غــارق في 
احلوافــز وطباعة األموال من 

البنك املركزي املتفشي.
وقبل أيــام، أظهرت نتائج 
اســتطالع بنــك أوف أميــركا 
لعمالئــه مــن املســتثمرين 
والذين تتجاوز أصولهم حاجز 
النصف تريليون دوالر توقعات 
باستمرار الزخم على تداوالت 
بيتكوين خالل الفترة املقبلة 
بعد حمى الشراء التي انتابت 
املستثمرين العام املاضي والتي 
تســببت في مكاسب قياسية 
للعملة املشــفرة خــالل العام 

املاضي بلغت نحو ٤٠٠٪.

في ظل ارتفاعاتها القياسية خالل األشهر املاضي وتخطيها حاجز ٤٥ ألف دوالر

١٫٩ تريليــون دوالر يقترحها 
الرئيس جو بايدن، لكن بعض 
احملللني قالوا ان اإلنفاق املالي 
الكبيــر مصحوبا باســتمرار 
سياسة فائقة التيسير ملجلس 
االحتياطي االحتادي سيشكالن 
عاملــني معاكســني للعملــة 

اخلضراء.
وشــهد ســعر بيتكويــن 
ارتفاعــا إلــى أعلى مســتوى 


