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عبدالكرمي تقي: «الصناعة» جنحت
في تأمني الغطاء التشريعي ملشاريعها 

«B.O.T»املستقبلية بنظام الـ
طارق عرابي

أكــد مدير عــام الهيئة العامة 
للصناعة عبدالكرمي تقي، جناح 
الهيئة في تأمني الغطاء التشريعي 
لطرح جميع مشاريعها الصناعية 
 .B.O.T املستقبلية ضمن نظام الـ
باستقاللية تامة عن جميع جهات 

الدولة ما عدا اجلهات الرقابية.
وأضــاف خــالل تصريحاتــه 
للصحافيــني علــى هامــش حفل 
تكرمي املصانع املســاندة للهيئة 
فــي مواجهــة جائحــة كورونا، 
والذي أقيم حتت شــعار «ذخر»، 
أن التحدي الكبير الذي كان يواجه 
الهيئة خالل السنوات السابقة، هو 
إيجاد الغطاء التشريعي خلططها 
املســتقبلية، حتــى تتمكــن من 
طرح مشــاريعها اجلديدة للمدن 
الصناعيــة التي ســيتم تنفيذها 
مبشاركة كاملة مع القطاع اخلاص.

وأوضح تقي ان الهيئة وصلت 
حاليــا إلى املرحلــة األخيرة من 
جتهيــز الئحــة االســتثمار التي 
سيتم عرضها على مجلس االدارة، 
على أن يتم طرح هذه املشــاريع 
بشــكل فوري بعــد اعتمادها ملن 
لديه الرغبة في االستثمار، سواء 
من داخل الكويت أو من أي دولة 

من دول العالم.
في اإلطار ذاته، كشف تقي عن 
تعاون كبير بني «هيئة الصناعة» 
واجلهاز املصرفي الكويتي خالل 
املرحلة القادمة، يدور حول مدى 
إمكانية اجلهاز املصرفي ورغبته 
في االستثمار في هذه املشاريع، 
مؤكدا عن استعداد الهيئة للنظر 
فــي أي مقترحات يقدمها القطاع 

املصرفي في هذا اخلصوص.
وتابع قائال: «أتوقع أن تكون 

هنــاك حتالفــات بــني القطاعات 
الكويتية-العاملية في  املصرفية 
تنفيذ مشــاريع املدن الصناعية 
اجلديدة في الكويت، لسبب بسيط 
أال وهو حجم هذه املشاريع الضخم، 
الســيما أن القطاعات الصناعية 
املستهدفة هي (البتروكيماويات 
- املواد االنشائية - املواد الطبية 
- الغذائيــة واجليــل الرابع من 
الصناعات)، فاجليــل الرابع من 
الصناعات يعتمد على الفكر، وهو 
أمر موجود لدى الكثير من الشباب 
واملبادرين واملفكرين الكويتيني».
ولفت إلــى أن حجم التمويل 
املبدئــي ملشــروع الشــقايا على 
ســبيل املثال يتــراوح بني ٧ و١٠ 
مليارات دينار، فيما تصل التكلفة 
املتوقعة ملشــروع مدينة النعامي 
الصناعية إلى مليار دينار لتنفيذ 
البنية التحتية فقط، وليس البنية 
التشــغيلية للمدينــة، مؤكدا أن 
ضخامة هذه األرقام تعتبر دليال 
واضحــا على أن دخــول القطاع 

اخلــاص لالســتثمار فيهــا، إمنا 
يــدل على مدى إميانــه بنجاحها 

وبعوائدها املالية.
وعودة إلى حفل تكرمي املصانع 
الكويتية، أكد تقي أن أقل ما ميكن 

أن يعبر عن تكرمي القطاع الصناعي 
هو كلمة الشكر، وأكثر ما يكافأ به 
هو تقدمي الدعم باملراحل املقبلة، 
خاصة أن هــذا القطاع أثبت أنه 
صمام األمان جلميع مكونات الدولة 

خصوصا فــي مواجهة الطوارئ 
واملخاطر الصحية وغير الصحية.

وأشار إلى أن القطاع الصناعي 
أثبت أنه القطاع املنتج الذي ميكن 
أن ميثــل قيمــة مضافــة للدخل 

القومي، كما أن هــذا القطاع وما 
مت االســتثمار فيه خالل املرحلة 
الســابقة، ســاعده على أن يثبت 
وجــوده فــي املرحلــة احلاليــة 
كذلــك، فجميــع  واملســتقبلية 
مكونات القطاع الصناعي تعاونت 
فــي مواجهة أزمة طارئة، ســواء 
مــن خــالل اخلبــرة أو اآلليــات 
واإلمكانيات واألفكار والعالقات 
مع الدول اخلارجية، وكل ذلك في 
سبيل حتقيق األمن االستراتيجي 

للكويت خالل املرحلة املقبلة.
وتابــع تقــي يقــول إن أزمة 
كورونا كانت مجرد سبب إلظهار 
قــوة وكفاءة القطــاع الصناعي، 
لــذا جــاءت توجيهــات القيــادة 
السياسية بضرورة تشجيع هذا 
القطاع لزيــادة طاقته االنتاجية 
واالهتمام بأدائه، وذلك من خالل 
تقــدمي الدعم الالزم له ليشــارك 
مــع باقــي القطاعــات فــي إثراء 
االقتصاد الوطني وحتقيق األمن 

االستراتيجي.

وأضاف: بعــد أزمة كورونا 
صعد مؤشــر التوجــه للقطاع 
الصناعي بشكل كبير من خالل 
استقطاب رؤوس األموال للتوجه 
نحو هذا القطاع، إلميانهم بأنه 
القطاع األسلم سواء في االستثمار 
أو في حتقيق االهداف الشخصية 
أو االقتصاديــة، لــذا نتمنى أن 
نواصــل مســيرة حتقيق األمن 
االستراتيجي ملختلف القطاعات، 
وأن يكون لــه البصمة القادمة 
في النقلة االقتصادية للكويت.

وقــال إن الكويــت شــهدت 
تأســيس مجموعة من املصانع 
وخطــوط اإلنتــاج اجلديدة في 
غضــون ٣ أشــهر فقــط، وذلك 
في ظل أصعب األوقات، خاصة 
أن جميــع دول العالم كانت في 
ذلك الوقت تطلب نفس خطوط 
االنتــاج، كمــا أن جميــع الدول 
كانت تطلب املواد األولية التي 
تنتج املواد الطبية، لكن احلكمة 
اخلارجيــة للكويــت، وعالقات 
احلكومة والقطاع اخلاص كانت 
هي املالذ إلجناح هذه التجربة، 
بعــد أن جعلت أولوية التعاون 
اخلارجي ينصب على الكويت.

وفي ختام تصريحه، أعرب 
تقــي عن أملــه في أن يســتمر 
التعاون مــع القطاع الصناعي، 
خاصة أن ما مت تأسيســه خالل 
املرحلة السابقة كان عبارة عن 
وثيقــة ملواجهــة الطــوارئ مع 
القطــاع الصناعي بالتعاون مع 
جميع مؤسســات الدولة، حيث 
اصبح لدينا اليوم خطة طوارئ 
ملواجهة كل أنواع املخاطر، كما 
أن لدينا معلومات واضحة عن 
إمكانيــات القطاع الصناعي في 

الكويت.

أقامت حفالً لتكرمي املصانع املساندة لها في مواجهة «كورونا» حتت شعار «ذخر»

مدير العالقات العامة بالهيئة سالم املهنا يكرم عبدالكرمي تقي بحضور حسني اخلرافي

(أحمد علي) عبدالكرمي تقي يلقي كلمته 

تكرمي مطلق الزايد

من اليسار حسني اخلرافي والسفير التونسي وعبدالكرمي تقي والسفير الهندي

«الصناعة» في املرحلة األخيرة من جتهيز الئحة االستثمار لعرضها على مجلس اإلدارة
تعاون بني «الصناعة» واجلهاز املصرفي حول رغبته في االستثمار في املشاريع

ملشاهدة الڤيديو

«الفيدرالي» يخطط لزيادة أسعار الفائدة ٣ مرات خالل ٢٠٢٢
وكاالت: قــدم مجلــس االحتياطي 
الفيدرالــي مؤشــرات متعــددة خالل 
اجتماعه مساء أول من أمس، تدل على 
اقتراب نهاية سياسته الواسعة للتيسير 
الكمي، منــذ بداية جائحة كورونا، ما 
يشير إلى حتركات صارمة في السياسة 

النقدية استجابة الرتفاع التضخم.
وقال «الفيدرالي»، إنه سيسرع في 
خفض مشترياته الشهرية من السندات، 
والتي ســيقلصها إلى ٦٠ مليار دوالر 
بدءا من يناير، وهو انخفاض من ١٢٠ 
مليار دوالر شهريا قبل نوفمبر، فيما 
يعد تسريعا كبيرا للبرنامج الذي انطلق 
الشــهر املاضي عبر خفــض تدريجي 
بقيمة ١٥ مليار دوالر، وتضاعف اخلفض 
إلــى ٣٠ مليار دوالر في ديســمبر، ثم 
سيتضاعف من جديد في يناير املقبل.

كما يتوقع البنك املركزي األميركي، 
البدء في رفع أسعار الفائدة في أواخر 
الشــتاء أو أوائل الربيع، والتي ظلت 

ثابتة في اجتماع هذا األسبوع.
وتشير التوقعات الصادرة إلى أن 
مسؤولي االحتياطي الفيدرالي يتوقعون 
ما يصل إلى ٣ زيادات في أسعار الفائدة 
قادمة في عام ٢٠٢٢، يليها اثنتان في 
العــام التالي واثنتان أخريان في عام 
 ،«CNBC» ٢٠٢٤، وفقا ملا ذكرته شبكة

واطلعت عليه «العربية.نت».
من جانبه، قال رئيس مجلس اإلدارة 
جيــروم باول في مؤمتــره الصحافي 
بعد االجتماع: «التطورات والتغيرات 
االقتصاديــة في التوقعــات تبرر هذا 
التطور في السياســة النقدية، والتي 
ستســتمر في تقدمي الدعم املناســب 

لالقتصاد». ومتثل حتــركات اللجنة 
الفيدرالية للسوق املفتوحة، التي متت 
املوافقة عليها باإلجماع، تعديال جوهريا 
للسياســة التي كانت األقل مرونة في 
تاريخها البالغ ١٠٨ أعوام. وأشار بيان 

ما بعد االجتماع إلى تأثير التضخم.
وقال البيان: «اســتمرت اختالالت 
العرض والطلب املتعلقة بالوباء وإعادة 
فتح االقتصاد في املساهمة في ارتفاع 

مستويات التضخم».
ورفعــت اللجنة بشــكل حــاد من 
توقعاتها للتضخم لعام ٢٠٢١، إلى ٥٫٣٪ 
من ٤٫٢٪ جلميع البنود وإلى ٤٫٤٪ من 
٣٫٧٪ لباقي عناصر املؤشر باستثناء 
الغذاء والطاقة. وبالنسبة لعام ٢٠٢٢، 
تبلــغ التوقعــات اآلن ٢٫٦٪ لعناصر 
الرئيســية و٢٫٧٪ للتضخم  املؤشــر 

األساسي، وكالهما أعلى من سبتمبر.
وفــي الوقــت نفســه، انخفضــت 
توقعــات معــدل البطالة لعــام ٢٠٢١ 
إلى ٤٫٣٪ من ٤٫٨٪ في سبتمبر، فيما 
أشار البيان إلى أن مكاسب الوظائف 
كانت قوية في األشهر األخيرة، ومعدل 
البطالة انخفض بشكل كبير، ومع ذلك، 
خرج األعضاء على اجلانب املتشدد من 
حتركات السياسة، حيث مييلون بقوة 

نحو رفع أسعار الفائدة.
وأشارت عمليات التصويت إلى أن 
٦ فقط من أعضــاء اللجنة الفيدرالية 
للسوق املفتوحة البالغ عددهم ١٨ يرون 
فرصــة لرفع أســعار الفائدة بأقل من 
ثالث زيادات في العام املقبل، فيما لم 
يتوقــع أي من األعضاء بقاء املعدالت 

عند مستوياتها احلالية.

يهدف لتسريع خفض مشترياته الشهرية من السندات.. ويقلصها إلى ٦٠ مليار دوالر بدءاً من يناير

بنك إجنلترا املركزي يرفع الفائدة إلى ٠٫٢٥٪.. في خطوة مفاجئة
رفع بنك إجنلترا املركزي أمس، سعر الفائدة 
إلى ٠٫٢٥٪ من ٠٫١٪، بشكل مفاجئ، بسبب ضغوط 
التضخم، فيما قفز اجلنيه اإلسترليني بنسبة 

٠٫٢٪ أمام الدوالر عقب القرار.
وصوتت جلنة السياسة النقدية املكونة من 
تســعة أعضاء في بنك إجنلترا بأغلبية ٨ إلى 
١ رفع ســعر الفائدة املصرفية بنحو ١٥ نقطة 
أســاس إلى ٠٫٢٥٪ من ٠٫١٪، وفقا لـ«رويترز»، 

وصوت جميع أعضاء جلنة السياســة النقدية 
على إبقاء بنك إجنلترا برنامج شــراء السندات 
بحجمه املستهدف ٨٧٥ مليار جنيه (١٫١٦ تريليون 

دوالر) دون تغيير.
وبذلك يصبح بنك إجنلترا أول بنك مركزي 
بني االقتصادات الرائدة في العالم يفعل ذلك منذ 
أن بدأ جائحة ڤيروس كورونا، ومن املرجح أن 
تؤدي هذه اخلطوة يوم اخلميس إلى زيادة تكلفة 

الرهون العقارية والقروض، وفقا لفرانس برس.
ورفع البنك سعر الفائدة الرئيسي من مستوى 
منخفض قياسي بلغ ٠٫١٪ إلى ٠٫٢٥٪ لكبح جماح 
التضخم املتزايد الناجم عن ارتفاع تكاليف الطاقة 
ونقص العمالة وعوامل أخرى مع تعافي االقتصاد 
العاملي من الوباء، كان القــرار مفاجأة إلى حد 
الهائلة احمليطة  ما بسبب الشكوك االقتصادية 
بانتشار متحور «أوميكرون» لڤيروس كورونا.

أغنى رجل بالعالم يواجه أكبر ضريبة فردية 
بتاريخ أميركا.. قيمتها ١٠ مليارات دوالر!

تعزز عمليات بيع خيارات األسهم املكثفة 
التي ينفذهــا الرئيس التنفيذي لشــركة 
تســال إيلون ماســك، ادعاءه بأنه سيدفع 
ضرائب هذا العام أكثر من أي أميركي آخر 
في التاريخ، والتي كتبها أثناء شجار على 
«تويتر» مع السيناتورة إليزابيث وارين 

حول عدم املساواة في الثروة.
ويأتي ذلك، فيما قد يواجه أغنى شخص 
في العالم والرئيس التنفيذي لشركة تسال، 
فاتــورة ضريبية تزيد علــى ١٠ مليارات 

دوالر لعام ٢٠٢١، إذا مارس جميع خياراته 
التي من املقرر أن تنتهي في العام املقبل، 

وفقا حلسابات «بلومبيرغ».
في حــني أنه من الصعــب حتديد ما 
إذا كان هذا ســيكون رقما قياســيا - ال 
تكشــف خدمة اإليــرادات الداخلية علنا 
عــن اإلقرارات الضريبيــة الفردية - إال 
أنها ستصنف بالتأكيد كواحدة من أكبر 
املدفوعات على اإلطالق، وفقا ملا اطلعت 

عليه «العربية.نت».

بعد بيعه ماليني األسهم في شركة «تسال»

املستشار الكويتي

تخفيض أيام وساعات 
العمل في العالم

Abumishari١@yahoo.com
د.عبداهللا فهد العبداجلادر

مستشار تطوير إداري وموارد بشرية

أيام العمل الرسمية في حكومات العالم 
خمسة أيام ويومان عطلة أسبوعية وحتديدها 
يختلف حيث أغلب دول العالم تبدأ أيام العمل 
الرسمية يوم االثنني وتنتهي يوم اجلمعة 
ويكون السبت واألحد عطلة أسبوعية وهناك 
دول تبدأ أيام العمل الرســمية يوم األحد 
وتنتهي يوم اخلميس ويوم اجلمعة والسبت 
عطلة أسبوعية مثل الكويت. ولكن هناك دوال 
بدأت في تخفيض أيام وساعات العمل الى ٤ 
أيام و٣٢ ساعة عمل و٣ أيام عطلة أسبوعية 
مثل اليابان ونيوزيلندا وبريطانيا وإسبانيا 
ووجدت حتسنا ملحوظا في جودة العمل 

وتطور اإلبداع والتميز في األداء.
كما نشر في الصحف احمللية األسبوع 
الفائت أن دولة االمارات قررت تعديل أيام 
وساعات العمل احلكومية اعتبارا من يناير 
٢٠٢٢ من خمســة أيام اسبوعيا الى أربعة 
أيام ونصف يوم أســبوعيا يعني من يوم 
االثنني إلى اخلميس، ونصف يوم عمل في 
يوم اجلمعة، وتكون العطلة األسبوعية يومي 
السبت واألحد، حيث ستكون ساعات الدوام 
الرسمي بناء على القرار اجلديد من الساعة 
الـ٧:٣٠ صباحا إلى الـ٣:٣٠ بعد الظهر، من 
االثنني إلى اخلميس (٨ ساعات عمل)، ومن 
الساعة الـ٧٫٣٠ صباحا إلى الـ١٢:٠٠ ظهرا، يوم 
اجلمعة (٤ ساعات ونصف ساعة) بالتوقيت 
احمللي ما يعادل ٣٦٫٥ ساعة أسبوعيا. طبعا 
الهدف من تعديل نظام الدوام انه سيعمل 

علــى االرتقاء باألداء واإلنتاجية في العمل 
احلكومي، وسيعزز موقع دولة اإلمارات على 
خريطة األعمال كمركز اقتصادي عاملي، حيث 
سيسهم في تعزيز اندماج االقتصاد الوطني 
مع مختلف االقتصادات واألسواق العاملية، 
وســيعمل على املواءمة مع أيام العمل في 
البورصات وأسواق املال والبنوك العاملية.

كما سيسهم النظام اجلديد أليام العمل 
والعطلة األسبوعية في تعزيز الترابط األسري 
والتالحم املجتمعــي، وتعزيز جودة حياة 
املوظفني. طبعا هذه خطــوة جيدة لدولة 
االمارات وأقترح على الكويت أن تنتظر نتائج 
هذا القرار على العمل احلكومي وانتاجية 
املوظف واالقتصاد احمللي على األقل سنة 
واذا أظهرت النتائج إيجابية وحتققت أهدافها 
فهنا على الكويت دراســة جتربة االمارات 
وكيف ميكن تطبيقها على العمل احلكومي 
الكويتــي، وعلى فكرة اثبتت ازمة كورونا 
نتائج إيجابية فــي العمل احلكومي وهي 
أن العمــل عن بعد ممكــن إجنازه، كما لو 
أنت كنت تؤدي عملــك داخل جهة عملك، 
وكما ظهرت حتديثات في إجراءات العمل 
التطبيقات  املعامالت عن طريق  وتخليص 
االلكترونية دون مراجعة شخصية وهذه 
سهلت اجناز الكثير من األعمال الروتينية 
احلكوميــة وانت في املنزل وهذا يعني ان 
تخفيض ساعات العمل أو عدد أيام العمل 

سوف يؤدي الى نتائج مماثلة.


