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هذه هي الطريقة 
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مدينه الحرير، تنويع 
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الخصخصة واستراتيجية 
التنمية الوطنية في 

الكويت





ت�ؤثر على جاذبية  التي  الرئي�سية  الع�امل  ما  الم�ستثمر: 

الك�يت ك�جهة لال�ستثمار الأجنبي المبا�سر )FDI(؟

الأجنبي  ال�ستثمار  تدفقات  تزال  ل  مارك�فيت�ش:  ب�بان   

الأعمال  مناخ  �سوء  ب�سبب  تتعثر  الكويت  اإلى  المبا�سر 

تعرقل  التي  العوامل  ومن  المحدودة.  ال�ستثمار  وفر�ص 

ب�سكل خا�ص حقيقة اأن ال�سركات والأفراد الأجانب الذين 

يرغبون في ال�ستثمار اأو اإقامة اأعمال تجارية في الكويت 

القانون  عليها  ين�ص  كويتية  �سراكة  لديهم  يكون  اأن  يجب 

تمتلك ح�سة ل تقل عن 51 ٪. يعد اإدخال قانون ت�سجيع 

بال�ستثمار  ي�سمح  والذي  الكويت،  المبا�سر في  ال�ستثمار 

بع�ص  في   ٪100 بن�سبة  الأجنبية  والملكية  المبا�سر 

القطاعات، تطوًرا اإيجابًيا ولكنه قد ل يكون كافًيا لزيادة 

التح�سن في  ال�ستثمارات الأجنبية ب�سكل كبير. ول يزال 

مناخ الأعمال والقدرة التناف�سية وا�ستعداد القوى العاملة 

و�سنع ال�سيا�سات من ال�سروط الم�سبقة لزيادة ال�ستثمار 

الأجنبي المبا�سر.

بيئة  اإلى  الأجانب  الم�ستثمرون  ينظر  كيف  الم�ستثمر: 

ال�ستثمار في الك�يت؟ ما القطاعات اأو الأق�سام الرئي�سية 

ال�ستثمار  تجذب  اأن  المرجح  من  التي  القت�ساد  في 

الأجنبي المبا�سر على المدى الق�سير اإلى المت��سط؟

الكويت واالستثمار األجنبي المباشر: 
الحاجة إلى مزيد من اإلصالح والتنظيم

 الكاتب: جيمي اإيذريدج

تحدثت “المستثمر” مع بوبان ماركوفيتش، كبير المحللين في معهد التمويل الدولي لسماع 
المتبقية  والتحديات   )FDI( المباشر  األجنبي  لالستثمار  كوجهة  الكويت  جاذبية  حول  رأيه 

وتوقعات االستثمار األجنبي المباشر على المدى القصير إلى المتوسط.

 بوبان ماركوفيت�ص
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مارك�فيت�ش: ل يزال ال�ستثمار الأجنبي المبا�سر )كح�سة 

في  الأدنى  هو  الكويت  في  الإجمالي(  المحلي  الناتج  من 

دول مجل�ص التعاون الخليجي. هذا لي�ص مفاجًئا نظًرا لأن 

الكويت تتخلف عن دول مجل�ص التعاون الخليجي الأخرى 

من حيث التناف�سية العالمية وممار�سة الأعمال التجارية. 

فالكويت، مثل المملكة العربية ال�سعودية، تحتاج اإلى جذب 

ما يكفي من ال�ستثمارات الأجنبية المبا�سرة خارج قطاع 

النفط  عن  بعيًدا  القت�ساد  تنويع  في  للم�ساعدة  الطاقة 

تكنولوجيا  فقطاعات  ديناميكي.  خا�ص  قطاع  واإن�ساء 

جذب  يمكنها  والتمويل  المتجددة  والطاقة  المعلومات 

فاإن  ذلك،  النفطي.ومع  غير  المبا�سر  الأجنبي  ال�ستثمار 

ال�سفافية  ونق�ص  الم�ستمرة  والإدارية  التنظيمية  العوائق 

جاذبية  اأقل  وجهة  الكويت  تجعل  البطيئة  والإ�سالحات 

مقارنة ببلدان مجل�ص التعاون الخليجي الأخرى.

لتدفقات  الدولي  التم�يل  معهد  ت�قعات  ما  الم�ستثمر: 

وما   2020/2019 لعام  الك�يت  اإلى  الخا�ش  المال  راأ�ش 

التعاون  مجل�ش  دول  بقية  مع  هذه  تقارن  كيف  بعدها؟ 

الخليجي؟

ال�سيادية  اليورو  �سندات  اإ�سدار  با�ستثناء  مارك�فيت�ش:   

مقارنة  ن�سبًيا  المال �سغيرة  راأ�ص  تدفقات  فاإن  المحتملة، 

المتوقع  من  الأخرى.  الخليجي  التعاون  مجل�ص  بدول 

من   ٪  0.4 من  اأقل  المبا�سر  الأجنبي  ال�ستثمار  يظل  اأن 

التعاون  مجل�ص  بمتو�سط  مقارنة  الإجمالي  المحلي  الناتج 

الناتج المحلي الإجمالي. ومع  البالغ 1.3 ٪ من  الخليجي 

فوت�سي  موؤ�سر  وترقية  البور�سة  اإ�سالحات  فاإن  ذلك، 

وترقية موؤ�سر MSCI المحتملة �ستجذب تدفقات اأعلى من 

فاإن  الرغم من هذا،  المقبلين. وعلى  العامين  الأ�سهم في 

الحجم المحدود لل�سوق واعتماد البالد الكبير على النفط 

قد يمنعان مديري محافظ الأ�سواق النا�سئة المتنوعة من 

تخ�سي�ص المزيد من الأموال لأ�سهم الكويت. ومن المحتمل 

 J.P. Morgan EMBI موؤ�سر  في  الت�سمين  يجلب  اأن 

من المتوقع أن يظل االستثمار 
األجنبـــي المبـاشــر أقـــل 
من 0.4 ٪ من الناتج المحلي 
اإلجمالي مقارنة بمتوسط 
مجلس التعاون الخليجي 
البالغ 1.3 ٪ من الناتج المحلي 
اإلجمالي. ومع ذلك، فإن 
إصالحات البورصة وترقية مؤشر 
فوتسي وترقية مؤشر المحتملة 
ستجذب تدفقات أعلى من 
األسهم في العامين المقبلين
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تدفقات ديون اإ�سافية في الحافظة بقيمة 2.4 مليار دولر 

في  اإيجابية  الم�سرفية  التدفقات  كانت  لقد  العام.  هذا 

ال�سنوات الخم�ص الما�سية، ونتوقع اأن ي�ستمر هذا التجاه 

ما لم تتدهور معنويات ال�ستثمار العالمي ب�سكل كبير.  

الدولي  التم�يل  معهد  نظر  وجهة  هي  ما  الم�ستثمر: 

اإلى  الق�سير  المدى  على  للك�يت  القت�سادية  للت�قعات 

المت��سط؟

لل�سركات  العائد في نمو الئتمان  زيادة  اإن   مارك�فيت�ش: 

والأ�سر في الأ�سهر القليلة الما�سية اأمر م�سجع، وهو يب�سر 

بالخير بالن�سبة لالإنفاق ال�ستهالكي. كما اأن زيادة الإنفاق 

عن  التخلف  وتاأثير   ٪5 حوالي  بن�سبة  المتوقع  الحكومي 

الموقف المالي التو�سعي للعام الما�سي �سيدعم نمو الناتج 

المحلي الإجمالي غير النفطي الحقيقي، والذي قد يزيد 

من 2.6٪ في عام 2018 اإلى حوالي 3.0٪ هذا العام. ومع 

ذلك، ف�سيبقى النمو الكلي حوالي 1 ٪ ب�سبب تخفي�سات 

اإنتاج النفط في �سياق اتفاقية اأوبك+.اإن الإنفاق الحكومي 

الم�سروع  اأنابيب  وخط  القوية  الم�ستهلك  وثقة  الم�ستمر 

ال�سحي �سوف يدعمان النمو غير النفطي بنحو 3.5٪ على 

المدى المتو�سط.

التح�سينات  اأو  التغييرات  اأهم  ما  راأيك،  في  الم�ستثمر: 

التي اأدخلتها الك�يت في الت�سريع والإ�سالح التي �ستح�سن 

و�سع ال�ستثمار الأجنبي المبا�سر فيها؟

مارك�فيت�ش: كانت الإ�سالحات محدودة ب�سبب الحتكاكات 

الإدارية  القدرة  اإلى  والفتقار  البرلمان  في  ال�سيا�سية 

الوطنية،  التنمية  خطة  ،بموجب  طموحة.  خطط  لتنفيذ 

تطور  لتتبع  عالمًيا  قيا�سًيا  موؤ�سًرا   20 ال�سلطات  اأدرجت 

البالد. وعلى الرغم من اأن الهدف هو اأن يتم ت�سنيفه �سمن 

موقف  اأن  اإل   ،2025 عام  بحلول  الثالثين  المئوية  الن�سبة 

الكويت راكد منذ تقديم الخطة في عام 2015. وكما �سبق 

وملكية  المبا�سر  بال�ستثمار  ي�سمح  قانون  فوجود  الذكر، 

الأجانب بن�سبة 100 ٪ في بع�ص القطاعات مع �سل�سلة من 

القوانين المتعلقة بال�سركات وال�سراكة بين القطاعين العام 

والخا�ص هي خطوات في التجاه ال�سحيح.

بتوظيف  المتعلقة  الح�س�ص  مثل  القيود  فاإن  ذلك،  ومع   

الرعايا الكويتيين تجعل الكويت اأقل قدرة على ال�ستثمار 

الأجنبي المبا�سر مقارنة بالإمارات العربية المتحدة، على 

الكويت  وبور�سة  المال  اأ�سواق  هيئة  قامت  المثال.  �سبيل 

اأدى  مما  للبور�سة  الت�سغيلية  التحتية  البنية  بتح�سين 

يجذب  لن  هذا  اأن  حين  في  فوت�سي.  موؤ�سر  ت�سمين  اإلى 

ال�ستثمار الأجنبي المبا�سر مبا�سرًة، اإل اأنه �سي�سع الكويت 

اإلى  اإيجابية  على رادار �سناديق ال�ستثمار وير�سل ر�سالة 

مجتمع الأعمال.
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يجرى العمل حاليا على إنجاز العناصر األساسية الثالثة لمشروع 
مدينه الحرير: المخطط الهيكلي واإلطار التمويلي واإلطار القانوني

�س�ر اإعداد يا�سر الزيات



th
e

في مقابلة مع                             د. خالد مهدي، األمين العام 
للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية، يتحدث عن  

مدينه الحرير، تنويع االقتصاد 
الوطني، الخصخصة واستراتيجية 

التنمية الوطنية في الكويت
اأجرت المقابلة: جيمي اإيثردج

د. خالد مهدي، األمين العام للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية، منوط به مسؤولية توجيه الجهود الوطنية للتخطيط 
والتنمية متوسطة وطويلة المدى من أجل تحقق رؤية 2035 لصاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح، 

حفظه اهلل ورعاه، وفقا لخطة التنمية الوطنية لدولة الكويت

في مقابلة امتدت لساعة كاملة مع The Investor، الدكتور خالد مهدي يستعرض الجهود غير المسبوقة نحو التحول إلى 
اقتصاد متنوع بقيادة القطاع الخاص، متحدثًا عن المشاريع القادمة ومشروع المنطقة الشمالية لمدينة الحرير والتعديالت 

المقترحة على قانون الخصخصة وقانون اإلفالس والفرص المتاحة للمستثمرين المحليين واألجانب.

للتخطيط  الأعلى  المجل�ش  دور  ه�  ما  الم�ستثمر: 

ودورك كاأمين عام للمجل�ش؟ 

للتخطيط  الأعلى  المجل�ص  يتولى  مهدي:  خالد  د. 

والتنمية مهمة التحويل الى واقع روؤية الدولة علي النحو 

اأمير البالد بحلول 2035،  الذي انتهجه �ساحب ال�سمو 

وذلك من خالل تحديد ال�سيا�سات ال�ستراتيجية للبالد 

والم�ساركة  الم�ستقبلية  الروؤية  اإعداد  على  والإ�سراف 

في ر�سم ال�سيا�سات العامة واقتراح الت�سريعات والنظم 

الأهداف  لتحقيق  الكبرى  التنموية  والم�سروعات 

التنموية ورفعها اإلى مجل�ص الوزراء لعتمادها. بدوري، 

اأتولى م�سوؤولية تي�سير وتن�سيق ومتابعة عملية التخطيط 

بدءا من و�سع الت�سورات الأولية لخطط التنمية وحتى 

م�ستفي�سة  بحوث  اإجراء  يتطلب  الأمر  هذا  الإنجاز، 

والعتماد على بيانات عالية الجودة، وتحديد الأهداف 

الخطط  وو�سع  الإنمائية  والموؤ�سرات  والغايات 

الوقت  للتنفيذ.  في  الزمنية  العمل  التنفيذية وجداول 

وخارج  داخل  من  وخبراء  ا�ست�ساريون  يقوم  نف�سه، 

الكويت باإجراء البحوث الالزمة كجزء من عملية �سنع 

ال�سيا�سات العامة المرتكزة على الأ�ساليب العلمية لدعم 

اتخاذ القرارات على اأ�س�ص مدرو�سة، بينما يعمل فريق 

الخطط  ومتابعة  ومراجعة  و�سع  على  العامة  الأمانة 

بالتوافق  ال�سنوية  الإنمائية  للتنمية والخطط  الخم�سية 

مع الأجندة الأممية للتنمية الم�ستدامة 2030 والأهداف 

اإلى اأن يتم التو�سل  ال�سبعة ع�سره للتنمية الم�ستدامة، 

اإلى الم�سودة النهائية لخطة التنمية الوطنية وتقدم اإلى 

المجل�ص الأعلى للتخطيط والتنمية لعتمادها واإحالتها 

الأمة  مجل�ص  على  تعر�ص  ثم  ومن  الوزراء  مجل�ص  اإلى 

للم�سادقة عليها بقانون.  

يعتمدها  التي  الرئي�سية  الع�امل  هي  ما  الم�ستثمر: 

نم�ذج التخطيط الم�ستخدم حاليا ل�سمان النجاح في 

جه�د التنمية؟   

د. خالد مهدي: النموذج الحالي م�سمم من وجهة نظر 

من  تحولً  يعك�ص  التنموي  للتخطيط  متكاملة  �سمولية 

النمط التقليدي، الذي يركز على الإدارة المركزية لعملية 
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نهجاً  تطبيق  اإلى  الحكومي،  الإطار  �سمن  التخطيط 

يعتمد الت�سارك والتفاعل الن�سط لكافة الأطراف المعنية 

وموؤ�س�سات  حكومية  وغير  حكومية  جهات  من  تقريبا 

موؤ�س�سات  و  الكاديمية  والأو�ساط  الخا�ص  القطاع 

المجتمع المدني، لذلك، قمنا وبالتن�سيق مع الأطراف 

 ذات ال�سلة باإن�ساء ما يعرف عالميا بمجتمعات المهنيين«

ركائز  من  ركيزة  لكل   )Community of Practice(  

ذوي  من  مهني«  »مجتمع  كل  ويتاألف  الإنمائية،  الخطة 

الخبرة من الكفاءات الوطنية من القطاعات المختلفة، 

وتعتبر هذه المبادرة �سمن اطار اعداد الخطة الخم�سية 

اأدوات  بتطوير  اأي�سا  قمنا  كما    .)2025-2020( الثالثة 

والم�ساريع  البرامج  وتقييم  وقيا�ص  لر�سد  ا�ستراتيجية 

موؤ�سرات  اأهمها  ا�ستخدامها  على  والتدريب  التنموية 

تقريبا  حكومية  جهة  كل  لدي  واأ�سبح  الرئي�سية  الأداء 

ل�ستخدامها  بها  الخا�سة  الرئي�سية  الأداء  موؤ�سرات 

التخطيط  عملية  وفي  العمل  �سير  تقارير  تقديم  في 

والتطوير.  ولأن هذه الجهود ل يمكن اأن توؤتي ثمارها 

تطوير  تم  فقد  التكنولوجيا،  ا�ستخدام  بدون  المرجوة 

برنامج  مثل  الحا�سوبية،  البرامج  من  العديد  وتنفيذ 

الموؤ�سرات  متابعة  وبرنامج  الخطة  ومتابعة  اعداد 

�سمم  الذي  الكلّي  القت�ساد  نموذج  ح�ساب  وبرنامج 

الوطني؛  القت�ساد  خ�سائ�ص  مع  ليتنا�سب  خ�سي�سا 

وهو  ال�سطرلب  نظام  اإطالق  ب�سدد  العامة  والأمانة 

الخطة  ومتابعة  لإعداد  متكاملة  منظومة  عن  عبارة 

لالأمانة  الر�سمي  الموقع  تطوير  تم  اأي�سا،  الإنمائية. 

على  التنمية  م�ساريع  لمتابعة  الر�سمي  والموقع  العامة 

الواقع  في   .  www.newkuwait.com نيوكويت  موقع 

نظرنا،  وجهة  من  التنموي،  التخطيط  عملية  نجاح  اإن 

يعتمد على اإ�سراك وملكية كافة الأطراف المعنية. ولن 

مختلف  ت�سارك  بدون  تنمويا حقيقياً  اأثراً  هناك  يكون 

الأراء  تبادل  الحكومي عبر  الإطار  الأطراف من خارج 

للم�ستفيدين من  الأ�سا�سية  لتلبية الحتياجات  وال�سعي 

الجهود الإنمائية.   

الم�ستثمر: ما هي التحديات الرئي�سية اأمام تنفيذ هذه 

ال�ستراتيجية؟

التنمية،  خطط  وو�سع  ت�سميم  عند  مهدي:  خالد  د. 

يتم ر�سد وتحليل جميع التحديات الرئي�سية ودرا�ستها 

وفقاً  الفجوات  وبر�سد  لمعالجتها،  الحلول  واقتراح 

تحديات  ثالث  هناك  العالمية.   التناف�سية  لموؤ�سرات 

اأي�سا(  للتنمية  فر�ص  هي  اخر  منظور  )ومن  رئي�سية 

وم�ساركة  الب�سري  المال  الراأ�ص  تنمية  في  تتمثل 

الإدارة  التنوع القت�سادي وفاعلية  الخا�ص في  القطاع 

خلق  هو  اإلحاحاً  الأكثر  التحدي  ويظل  الحكومية.  

ا�ستمرار  من  والحد  الخا�ص  القطاع  في  عمل  فر�ص 

توظيف القطاع العام للغالبية العظمي من القوي العاملة 

الن�سبة  تقريبا  ي�سكل  الذي  ال�سباب  خا�سة  الوطنية، 

الجهات  في  غالبيتهم  يعمل  الذين  ال�سكان  من  الأكبر 

العام  الأمين  مهدي،  خالد  د.    

الأعلى  للمجل�ش  العامة  لالأمانة 

الك�يت  بدولة  والتنمية  للتخطيط 

ال�طني  التعاون  برنامج  ومدير 

الإنمائي  المتحدة  الأمم  لبرنامج 

عدة  في  ع�س�   وه�  الك�يت؛  في 

مجال�ش اإدارة ولجان حك�مية رفيعة 

العامة  الهيئة  منها  الم�ست�ي، 

لالأبحاث  الك�يت  معهد  لل�سناعة، 

للرعاية  العامة  والم�ؤ�س�سة  العلمية 

ال�سكنية وال�سندوق ال�طني لتنمية 

والتناف�سية  العمال  ممار�سة  ولجنة  والمت��سطة،  ال�سغيرة  الم�سروعات 

الت�جيهية  اللجنة  رئي�ش  وه�  ا�ستدامة،  برنامج  تنفيذ  متابعة  ولجنة 

ال�طنية الدائمة لتحقيق اأهداف التنمية الم�ستدامة 2030 في الك�يت.  

للتخطيط  ال�طنية  الجه�د  ت�جيه  م�س�ؤولية  مهدي  خالد  د.  يحمل 

الك�يت 2035،  روؤية  اأجل تحقق  المدى من  والتنمية مت��سطة وط�يلة 

وه� ي�سرف على مركز الك�يت لل�سيا�سات العامة مع وحدة ال�كز ال�سل�كي 

اأ�س�ش علمية،  العامة على  ال�سيا�سات  اأن�ساأه في 2016 لدعم �سنع  الذي 

الأخرى  البحثية  المراكز  عمل  ت�جيه  في  م�س�ؤولياته  جانب  اإلى  هذا 

والمر�سد  المعرفي  لالقت�ساد  ال�طني  المركز  وهي  العامة:  الأمانة  في 

ال�طني للتنمية الم�ستدامة والمركز ال�طني لالأبحاث التنم�ية،    قام 

د. مهدي بدعم جه�د تط�ير نم�ذج القت�ساد الكّلي لدولة الك�يت وتم 

اإطالقه في �سبتمبر 2018؛ كما �سارك في ا�ست�سافة اإطالق تقرير »ربط 

عن  ال�سادر  اأطل�ش«  الم�ستدامة:  التنمية  باأهداف  والغاز  النفط  �سناعة 

 2018 العالمية  الطاقة  »ت�قعات  تقرير  وكذلك  الك�يت،  من   IPIECA
منظمة  بح�س�ر   2018 ن�فمبر  في  الك�يت  من  اأي�سا  اإطالقه  تم  الذي 

الطاقة العالمية.  من ناحية اأخرى، عمل د. خالد على تعزيز ال�سراكات 

ال�ستراتيجية، محليًا واإقليميًا ودوليًا، اأهمها مع م�ؤ�س�سة الك�يت للتقدم 

مركز  الدولية،  وال�س�ؤون  العامة  لل�سيا�سات  فار�ش  ع�سام  معهد  العلمي، 

جامعة اوتاوا للح�كمة وغيرها. عمل د خالد مهدي في القطاع الخا�ش 

مع   BOT بنظام  كم�سروع  الن�سائية  النفايات  تدوير  ادارة  م�سروع  في 

ال�سركات  البيئة عالوة على ع�س�ية عدد من  ال�سناعية لحماية  ال�سركة 

ال�ستثمارية وال�سناعية. في ال�سابق، عمل د. خالد مهدي اأ�ستاذًا م�ساركًا 

في كلية الهند�سة والبترول في جامعة الك�يت حيث �سارك في تاأليف اأكثر 

من 65 اإ�سدارًا.  كما �سارك في تاأ�سي�ش مجم�عة »SYNERGY« لدرا�سة 

ال�سبكات المعقدة، كذلك عمل م�ست�سارا للمكتب ال�ستراتيجي لجامعه 

الك�يت ولمكتب وزير التخطيط و�س�ؤون التنمية اآنذاك   د. مهدي يحمل 

�سهادة البكال�ري��ش من جامعه ت�رونت� في كندا، والدكت�راه في الهند�سة 

مهند�ش  وه�  المتحدة،  بال�ليات  ن�رث-و�سترن،  جامعة  من  الكيميائية 

م�سروع  ومدير   )POMP( معتمد  م�ساريع  ومدير  معتمد،  ا�ست�ساري 

التجاري  المركز  اأنه محكم معتمد من  معتمد بنظام PRINCE2، كما 

جائزة  على  مهدي  خالد  د.  ح�سل  الخليجي.  التعاون  مجل�ش  لدول 

القيادة تحت �سعار »النا�ش اأول« كاأف�سل قيادي في القطاع الحك�مي على 

العربي لعام 2018 من قمة  التعاون لدول الخليج  م�ست�ى دول مجل�ش 

الم�ارد الب�سرية  يجمع د خالد مهدي خبرات في مجال القطاع العام و 

الخا�ش و الكاديمي تمكنه من ال�سعي لتحقيق التنمية في دولة الك�يت.
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الحكومية.  هذا الأمر يتطلب مواءمة مخرجات التعليم 

مع احتياجات �سوق العمل و�سد الفجوات في المهارات.  

لالقت�ساد  الرئي�ص  العتماد  في  يتمثل  الثاني  التحدي 

اأما  م�ستدام،  وغير  نا�سب  طبيعي  مورد  على  الوطني 

التحدي الثالث فيكمن في �سعف كفاءة نظم واإجراءات 

اإلى  التحول  عملية  وبطء  العامة  الإدارة  وممار�سات 

النظام الرقمي في الخدمات العامة وما ي�سوب ذلك من 

ممار�سات تعزز مدركات الف�ساد.

روؤية  ال�طنية  التنمية  خطة  تنفذ  كيف  الم�ستثمر: 

»ك�يت جديدة« بحل�ل 2035؟ 

الوطنية  التنمية  خطة  ت�سميم  يتم  مهدي:  خالد  د. 

اأمير  ال�سمو  �ساحب  روؤية  ترجمة  يمكن  بحيث  اأ�سا�ساً 

الجديدة بحلول  للكويت  – حفظه اهلل ورعاه -  البالد 

بها  الخا�ص  الت�سور  و�سع  التي  الروؤية  وت�ستند   ،2035

اإطار  عليها  يقوم  رئي�سية  مكونات  اأربع  اإلى   2006 �سنة 

ترتكز    .2010 �سنة  الأولى  الخم�سية  الوطنية  الخطة 

»احياء  الق�سوى وهي  الغاية  الكويت على تحقيق  روؤية 

رؤية مدينه الحرير
تقوم روؤية الكويت الجديدة 2035 علي �سبع ركائز تتمحور حول تحقيق 

وتنويع  عالمياً،  الكويت  مكانة  وتعزيز  المدى  طويلة  م�ستدامة  تنمية 

القت�ساد وتطوير البنية التحتية وتنمية راأ�ص المال الب�سري ورفع كفاءة 

الإدارة العامة وتطوير الرعاية ال�سحية والبيئة المعي�سية وتعزيز دور 

الم�سروع  ال�سمالية  المنطقة  تطوير  م�سروع  ويعتبر  الكويت.  ومكانة 

ومعظم  الخم�ص  الجزر  وي�سمل  التنمية  م�سروعات  بين  من  ال�سخم 

اقت�سادية  منطقة  اإلى  وتحويلها  للكويت  ال�سمالية  المنطقة  اأرا�سي 

خا�سة وبمثابة محور رئي�سي للتجارة والعبور، كما اأنها جزء من مبادرة 

وميناء  منطقة  لها  و�ستخ�س�ص  والطريق،  بالحزام  المعروفة  ال�سين 

الإن�ساء حاليا( ومدن ومناطق �سكنية  بوبيان )قيد  رئي�سي في جزيرة 

وتجارية وترفيهية و�سناعية، و�سيتم ربط المنطقة بمدينة الكويت عبر 

ج�سر ال�سيخ جابر الأحمد الذي تم بناوؤه حديثا بتكلفة 2.3 بليون دولر 

اأمريكي.
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اإقليمي«،  وتجاري  مالي  كمركز  الريادي  الكويت  دور 

م�سغل  من  الحكومي  الدور  في  التحول  )ا(  طريق  عن 

القت�سادية،  الأن�سطة  رقابية على  اإلى جهة  لالقت�ساد 

على  الوطني  الب�سري  المال  راأ�ص  وتطوير  تنمية  )ب( 

عاملة  قوى  بناء  بهدف  والموؤ�س�سي  الفردي  الم�ستوى 

وطنية قوية وقادرة على دعم التحول اإلى اقت�ساد يقوده 

القطاع الخا�ص، )ج( ت�سجيع القطاع الخا�ص على القيام 

بدور قيادي اأكبر في التنمية القت�سادية للبالد 

تعديالت  اإجراء  الأمر  يتطلب  الغاية،  تتحقق هذه  لكي 

يعزز  بما  الحالية  الإدارية  النظم  على  النطاق  وا�سعة 

القيام  على  وت�سجيعه  الخا�ص  القطاع  تمكين  من 

خالل  من  القت�سادية  الأن�سطة  لتنويع  قيادي  بدور 

ال�سغيرة  والم�سروعات  الحرة  الأعمال  قطاع  ت�سجيع 

م�ساريع  في  وال�ستثمار  التمويل  وتي�سير  والمتو�سطة 

التجارة والأعمال بما يحقق تنويع م�سادر الدخل بعيداً 

يتم  الهدف،  هذا  اإلى  وو�سولً  النفطي.   القطاع  عن 

رئي�سية  اقت�سادية  تمكينية  محركات  اأربعة  توظيف 

تديرها اأربعة موؤ�س�سات حكومية:

المعنية  المبا�سر  الأجنبي  ال�ستثمار  ت�سجيع  هيئة  اأ( 

وفقاً   )FDIs( المبا�سرة  الأجنبية  ال�ستثمارات  بتعزيز 

ال�ستثمار  ت�سجيع  ب�ساأن   2013 ل�سنة   116 رقم  للقانون 

البلد  تعتبر  بموجبه  الذي  الكويت،  دولة  في  المبا�سر 

لال�ستثمارات  بالملكية  ت�سمح  حرة  منطقة  باأكملها 

عالمية  كبرى  �سركات  دخلت  ولقد  المبا�سرة، 

با�ستثمارات اأجنبية مبا�سرة عبر هيئة ت�سجيع ال�ستثمار 

وهواوي  اإلكتريك  وجنرال  مايكرو�سوفت  مثل  المبا�سر 

وليماك وغيرها؛ في المقابل، يلزم القانون الم�ستثمرين 

بتوفير النقل المعرفي وخلق فر�ص عمل للقوي العاملة 

الم�سروعات  لتنمية  الوطني  ال�سندوق  )ب(  الوطنية.  

ال�ستراتيجية  الآليات  من  وهو  والمتو�سطة:  ال�سغيرة 

بليون  يبلغ حوالي 2  براأ�ص مال  الحكومة  اأن�ساأتها  التي 

بموجب  تقريبا(  اأمريكي  دولر  بليون   7( كويتي  دينار 

بعيدا  الكويتيين  لجتذاب   2013/98 رقم  القانون 

ورعاية  تنمية  خالل  من  العام  القطاع  في  العمل  عن 

ال�سباب  ودعم  والمتو�سطة،  ال�سغيرة  الم�سروعات 

ومحاربة البطالة وتمكين القطاع الخا�ص من الم�ساركة 

ال�سناديق  اأكبر  من  ويعتبر  القت�سادي،  الن�ساط  في 

م�سروعات  هيئة  )ج(  القطاع.  هذا  في  التمويلية 

ال�سراكة بين القطاعين العام والخا�ص ، اأن�سئت بموجب 

القانون رقم )116( ل�سنة  2014، وتعتبر الجهة المن�سقة 

لبرنامج ال�سراكة بين القطاعين العام والخا�ص، مهمتها 

تنفيذ  في  الخا�ص  القطاع  كفاءة  من  ال�ستفادة  دعم 

الجميل  وال�سيء  الكبرى،  ال�ستراتيجية  الم�سروعات 

في  الكويتيين  م�ساركة  يتيح  اأنه  هو  النموذج   في هذا 

الأعلى  المجل�ص  )د(  التنموية؛  الم�ساريع  تمويل  عملية 

للتخ�سي�ص المنوط به تخ�سي�ص كيانات مملوكة للدولة، 

الوطني  النموذج  بين  التمييز  يجدر  المجالـ،  وفي هذا 

التخ�سي�ص  ان  وذلك  ال�سائعة،  والنماذج  للتخ�سي�ص 

ي�ستمل ملكية المواطن في كل ما يتم تخ�سي�سه بن�سبة 

الأعلى  المجل�ص  وقد حدد  عامة،  لكتتابات  وفقا   ٪50

في  للنظر  الكيانات  هذه  من   38 بالفعل  للخ�سخ�سة 

خالل  خ�سخ�ستها.  ثم  ومن  موؤ�س�سات  اإلى  تحويلها 

ال�سنوات القادمة 

الجهات  من  اأجزاء  بيع  عن  تتحدث  هل  الم�ستثمر: 

الحك�مية؟

يعمل ح�سب  لدينا  التخ�سي�ص  نموذج  د. خالد مهدي: 

عدة اآليات مترابطة ول يتعلق ببيع »اأجزاء من الحكومة«. 

على �سبيل المثال، اإحدى هذه الآليات هي ال�ستفادة من 

خبرة القطاع الخا�ص في اإدارة وت�سغيل بع�ص مجالت 

الخدمات العامة مثل وحدات قطاع ال�سحة، ومثال على 

�سركة  اإن�ساء  �سيتم  ال�سيخ جابر حيث  م�ست�سفى  ذلك، 

الم�ست�سفيات«  لإدارة  العناية  »�سركة  با�سم  م�ساهمة 

فرصة لالستثمار في إدارة 
وتشغيل مرافق قطاع الرعاية 
الصحية وقطاع البتروكيماويات 
مثل مصفاة الزور ومصنع 
البتروكيماويات. 
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بغر�ص اإدارة العمليات الت�سغيلية للم�ست�سفى باأكمله. كما 

التخ�سي�ص  ينتظر  اآخر  م�سروعا   38 حوالي  هناك  اأن 

محطة  اأهمها  القادمة،  الع�سرين  ال�سنوات  مدي  على 

وور�ص  الأر�سية  الخطوط  وخدمات  ال�سمالية  ال�سعيبة 

الخدمات في وزارة الكهرباء والماء.

بهذه  للجمه�ر  متاحة  قائمة  هناك  هل  الم�ستثمر: 

الجهات 38 المقترحة للتخ�سي�ش؟ 

الم�ساريع  قائمة  على  الموافقة  تمت  مهدي:  خالد  د. 

الفني للمجل�ص الأعلى للتخ�سي�ص في  و�سيبداأ الجهاز 

طرحها كم�ساريع تدريجيا بمجرد النتهاء من الإجراءات 

الالزمة.  

اأمام  م�ستقباًل  المتاحة  الفــــر�ش  هـــي  مــــا  الم�ستثمر: 

الم�ستثمرين المحليين والأجانب؟

التي  الفر�ص  من  الكثير  هناك  نعم.  مهدي:  خالد  د. 

القطاعين  بين  �سراكة  م�ساريع  �سكل  في  تتوفر  �سوف 

الطاقة  توليد  م�سروعات محطات  مثل  والخا�ص  العام 

�سبيل  على  ال�سلبة  النفايات  واإدارة  المياه  ومعالجة 

على  الجديدة  التعديالت  اأن  كما  الح�سر.  ل  المثال 

التخ�سي�ص  مفهوم  من  تو�سع  �سوف  التخ�سي�ص  قانون 

نقل  اإلى  يمتد  بل  الأ�سول  نقل  على  يقت�سر  ل  بحيث 

من  مختلفة  اأ�سكال  وهناك  التاأجير.  واأي�سا  الإدارة 

ال�سحي  القطاع  وحدات  اإدارة  على  تركز  التخ�سي�ص، 

الحكومة  تتولى  حيث  الحديدية،  ال�سكك  وم�سروعات 

اإن�ساء البنية التحتية في المقابل يقوم القطاع الخا�ص 

بمهمة الإدارة والت�سغيل. 

الم�ستثمر: لقد ذكرت تح�يل قيادة الن�ساط القت�سادي 

اإلى القطاع الخا�ش، لكن في ال�قت نف�سه، ن�سهد زيادة 

الدي�ان  من  م�ساريع  عدة  واإدارة  �سراء  عمليات  في 

جابر  ال�سيخ  ومركز  ال�سهيد  حديقة  مثل  الأميري، 

المدينة  والآن  الثقافي  �سالم  ال�سيخ  ومركز  الثقافي 

ما  المذك�رة.  الخطط  خالف  يبدو  وهذا  الترفيهية، 

راأيك؟ 

د. خالد مهدي: القطاع الخا�ص �سيقوم باإدارة وت�سغيل 

وتمويل م�سروع المدينة الترفيهية. اأما بالن�سبة للم�ساريع 

خ�سخ�سة  �سيتم  محلية  ثقافية  مراكز  فهي  الأخرى، 

التنمية  وخطط   2035 الكويت  لروؤية  وفقاً  عملياتها 

الخا�ص هم  القطاع  اأن موؤ�س�سات  الوطنية على اعتبار 

�سركاء م�ستثمرون ولي�سوا مقاولين.

ال�سركات  اأمام  المتاحة  الفر�ش  هي  ما  الم�ستثمر: 

روؤية  تنفيذ  في  الم�ساركة  يمكنها  وكيف  ال�ستثمارية 

الك�يت 2035 الجديدة؟ 

مدعوة  ال�ستثمارية  ال�سركات  مهدي:  خالد  د. 

ل�ستك�ساف م�ساريع ال�سراكة للقطاعين العام والخا�ص 

لدى هيئة ال�سراكة، وهناك م�ساريع في عدة قطاعات 

مثل الطاقة والمياه واإدارة مياه ال�سرف ال�سحي والتعليم 

واإدارة  والعقارات  والت�سالت  والنقل  العامة  وال�سحة 

لال�ستثمار  فر�سة  وهذه  وغيرها؛  ال�سلبة،  النفايات 

ال�سحية  الرعاية  قطاع  مرافق  وت�سغيل  اإدارة  في 

وم�سنع  الزور  م�سفاة  مثل  البتروكيماويات  وقطاع 

البتروكيماويات الملحق بها.  كما توفر م�ساريع ال�سراكة 

بما في ذلك  الخا�ص  للقطاع  ا�ستثماريه ممتازة  فر�ساً 

في مجال خدمات الموانئ.  

الم�ستثمر: تتطلع الروؤية الجديدة للك�يت 2035 اإلى 

كاملة  اقت�ساديه  منطقه  وهي  الحرير،  مدينه  تط�ير 

هذه  و�سع  ه�  ما  الك�يت.  من  ال�سمالي  الجزء  في 

الخطة/الم�سروع؟ وما هي الخط�ات التي �ستتخذ في 

2020/2019 للم�سي قدما وما الذي يمكن ان يت�قعه 

عن  وماذا  المتاحة؟  الفر�ش  حيث  من  الم�ستثمرون 

التعاون مع قطاع ال�ستثمار في مجال تم�يل الم�ساريع 

مثل مدينه الحرير؟

د. خالد مهدي: توجد ثالث متطلبات اأ�سا�سية لم�سروع 

مدينة الحرير وم�سروع المنطقة القت�سادية الخا�سة اأو 

المنطقة ال�سمالية، المعروفة محليا با�سم »م�سروع مدينه 

الحرير«: )ا( المخطط الهيكلي وهو قيد الإنجاز من قبل 

درا�سة  علي  اأي�سا  يعملون  الذين  ال�ست�ساريين  الخبراء 

تخطط الحكومة لخصخصة 
“38 مشروًعا في العقدين 

القادمين”.
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والتنفيذ؛  المناطق  تق�سيم  ومخططات  الم�سروع  جدوى 

النتهاء  بمجرد  و�سعه  �سيتم  الذي  التمويل  نموذج  )ب( 

الخا�ص  القطاع  م�ساركة  واليات  الهيكلي  المخطط  من 

تقديم  تم  وبالفعل  الت�سريعي:  الإطار  )ج(  بالتمويل؛ 

م�سروع القانون المعدل اإلى اللجنة المخت�سة في مجل�ص 

الأمة للنظر فيها واإقرار التعديالت. 

منطقة  م�سروع  تط�ير  في  قدما  للم�سي  الم�ستثمر: 

الحرير يتطلب اإقرار مجل�ش الأمة لم�سروع القان�ن. كم 

ت�ستغرق المدة التي يحتاجها اإقرار م�سروع القان�ن وهل 

هناك ت�افق في الآراء وتاأييد للم�سروع؟

مناق�سات  �سيتطلب  الأمر  ان  اأتوقع  مهدي:  خالد  د. 

ومفاو�سات قبل اإقرار القانون كغيره من القوانين، فوجود 

الإطار القانوني يدعم الم�سروع ب�سكل اأكثر كفاءة وفعالية 

اإتاحة  من خالل  واأف�سل  اأ�سرع  نتائج  تحقيق  اأجل  ومن 

م�ساركة اأكبر للقطاع الخا�ص. 

الم�ستثمر: ما هي الجهة الم�س�ؤولة عن اتخاذ القرار ات 

بهذا ال�ساأن؟  

د. خالد المهدي: جهاز تطوير مدينة الحرير هو الجهة 

الم�سوؤولة الم�سرفة على الم�سروع؛ �سابقا كان الم�سروع 

تحت اإ�سراف وزير الدولة ل�سوؤون مجل�ص الوزراء. والآن 

تحت اإ�سراف النائب الأول لرئي�ص الوزراء ووزير الدفاع 

ال�سيخ نا�سر ال�سباح.

راأ�ش المال الب�سري الذي  اإلى م��س�ع  الم�ستثمر: نع�د 

اأنه يمثل عن�سرًا حي�يًا في جه�د التنمية  من ال�ا�سح 

ال�طنية. هل يمكنك ان تعطي مثال لما تعنيه بالإ�سالح 

التعليمي؟

د. خالد مهدي: »راأ�ص المال الب�سري« هو اإحدى الركائز 

تتطلب  والتي  الوطنية  التنمية  لخطة  ال�ستراتيجية 

اإدخال اإ�سالحات تعليمية تهدف اإلى ت�سيق الفجوة بين 

التعليمية،  والمخرجات  الوطني  القت�ساد  احتياجات 

ودعم  المراأة  تمكين  لت�سمل  تمتد  الركيزة  هذه  اأن  كما 

الأ�سخا�ص ذوي الحتياجات الخا�سة وال�سباب.  فمفهوم 

تعليم  اإلى  التحول  اإلى  ي�سعى  التعليمية  العملية  اإ�سالح 

اأكثر اعتمادا على مناهج العلوم والريا�سيات وتكنولوجيا 

الت�سالت والمعلومات، كما ي�سمل برنامج الإ�سالح اأي�سا 

القطاع  في  خا�سة  للمعلمين  المهني  العتماد  تطبيق 

باأكمله بوا�سطة معلمين  الخا�ص واإدارة النظام التعليمي 

يحملون رخ�سة مهنية ل�سمان جودة العملية التعليمية. 

الم�ستثمر: وهل تت�قع م�ساركة اأكبر من القطاع الخا�ش 

في مجال التعليم العام؟

د. خالد مهدي: نعم، وهذا يتفق مع توجه المجل�ص الأعلى 

بعد  الأمر  هذا  في  النظر  و�سيتم  والتنمية،  للتخطيط 

اإقرار التعديالت على قانون التخ�سي�ص لل�سماح للقطاع 

الخا�ص باإدارة وت�سغيل وحدات تابعة للقطاع العام؛ وكما 

ذكرت، فاإن الخ�سخ�سة لم تعد تتعلق بنقل الأ�سول لكنها 

تعتمد كذلك التاأجير ونقل الإدارة.  مع العلم اأن قانون 

التخ�سي�ص �سدر بداية في 2010، لذا اقترحت الحكومة 

اإدخال تعديالت على القانون التي هي قيد الدرا�سة اأمام 

مجل�ص الأمة قبل اإقرارها بقانون.  

اأمام  الممكنة  للفر�ش  ت�قعاتك  هي  ما  الم�ستثمر: 

اأو  العام  مدى  على  والأجانب  المحليين  الم�ستثمرين 

القادمين؟

المتو�سط،  اإلى  الق�سير  المدى  على  مهدي:  خالد  د. 

�سيكون هناك تركيز على م�ساريع اإدارة وت�سغيل الم�ساريع 

ال�ستراتيجية التي �ستكون بحاجة اإلى خبرات ال�سركات 

وفعالية  بكفاءة  المرافق  هذه  لإدارة  والعالمية  المحلية 

اإنجاز العمل بها.  فعلي �سبيل المثال، تم زيادة  بمجرد 

اإلى  البلد  في  الم�ست�سفيات  لجميع  ال�ستيعابية  الطاقة 

ترتيبات  في  للدخول  المجال  يفتح  بما  تقريبا  ال�سعف 

الم�ستثمرين  اأمام  الخا�ص.  و�سيكون  القطاع  اإدارية مع 

فر�سا عديدة لدرا�ستها مع التحرك بقوة لدفع الحكومة 

للقطاع  وال�سماح  الم�ساريع  هذه  اإدارة  عن  البتعاد  اإلى 

الخا�ص باإدارتها وت�سغيلها. عالوة على الفر�ص المتاحة 

في ال�سراكة لم�ساريع الطاقة واإدارة النفايات وغيرها.

م�سروعات  خالل  من  ذلك  �سيك�ن  وهل  الم�ستثمر: 

ال�سراكة والتخ�سي�ش؟

برامج  اأو  ال�سراكة  م�سروعات  تتبع  مهدي:  خالد  د. 

تعتمـــد التخ�سي�ص ترتيبات ا�ستثمارية مختلفة 

علـــى راأ�ص المــــال.  وفــــي الواقع، فاإن 

اإدارة المرافق تعتبر ا�ستثماراً مربحاً 
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للغاية حيث اأنه يخلو من المخاطر تقريبا في ظل �سراكة 

بين الحكومة التي تبني البنية التحتية والم�ستثمر كم�سغل 

للمرافق ي�ستفيد ا�ستثماريا. فالحكومة تحتاج اإلى اإدارة 

دور  يكون  وهنا  ال�ستراتيجية،  الم�ساريع  هذه  وت�سغيل 

موؤ�س�سات القطاع الخا�ص باعتبارها م�سغل ولي�ص مقاول؛ 

فعلي �سبيل المثال، تقوم الحكومة ببناء اأحد المرافق ثم 

يتم دعوة القطاع الخا�ص اإلى اإدارة عمليات هذا المرفق 

بما �سيحقق له اإيرادات واأرباح لي�ص ب�سفته مقاول يقوم 

بتح�سيل فواتيره من الحكومة لكن كم�سغل يقدم خدمات 

معينة للمواطنين �سمن �سوابط رقابية ت�سعها الحكومة 

ويتفق مع الم�ستثمر على احترامها والمتثال بها.    

الم�ستثمر: كيف �سيطبق ذلك في الم�ست�سفيات العامة 

مثل م�ست�سفى جابر عندما يك�ن الم�ست�سفى للك�يتيين 

فقط والرعاية ال�سحية مجانية للم�اطنين؟

ي�سمح  المعتمد،  الت�سغيل  لنموذج  د. خالد مهدي: وفقا 

من  تاأمين  لديهم  الذين  الكويتيين  غير  من  للمر�سى 

الرغم  وعلى  جابر.   م�ست�سفى  خدمات  من  ال�ستفادة 

من اأن ت�سغيل الم�ست�سفى قد تم تخ�سي�سه اإل اأنه لي�ص 

لدينا تخ�سي�ص �سامل في الكويت للقطاع الخا�ص، فكما 

اإطار  في  هو  الكويت  في  التخ�سي�ص  نموذج  ان  ذكرنا 

ال�سراكة بين القطاعين العام والخا�ص تعود فائدته على 

المواطنين كم�ساهمين في هذه ال�سراكة. 

الم�ستثمر: اإذن في الم�ست�سفى الحك�مي تدفع الحك�مة 

بدل عن الم�اطنين؟

د. خالد مهدي: �ستكون جميع الخدمات الطبية م�سمولة 

من الحكومة ويقدم الم�سغل نف�ص الخدمات التي تحددها 

الحكومة  تقوم  الترتيب،  هذا  ظل  وفي  الم�ست�سفى. 

التنظيمي والرقابي حيث ت�ستمر وزارة  بممار�سة دورها 

ال�سحة التي هي ع�سو في مجل�ص اإدارة م�ست�سفى ال�سيخ 

ونعتقد  الت�سغيل.  عملية  وتنظيم  بمراقبة  الأحمد  جابر 

الم�ساريع  هذه  اإدارة  من  الخا�ص  القطاع  تمكن  اإذا  انه 

ذلك  ف�سي�سمل  وكفاءة،  بفعالية  ال�سخمة  الإنمائية 

ا�ستخدام اإمكانياته ال�ستثمارية واإدارة العمليات وتزويد 

للعمليات  الالزمة  الأ�سا�سية  النظم  وو�سع  المعدات 

الت�سغيلية. 

الم�ستثمر: ماذا عن تخ�سي�ش الخدمات الحك�مية؟

د. خالد مهدي: نعم. �سيتم تحقيق ذلك تدريجيا ولي�ص 

مرة واحدة. اإن تحويل دور الحكومة من م�سغل لالقت�ساد 

اإلى قيامها بدورها التنظيمي الرقابي و�سانع ال�سيا�سات 

العامة �سوف ي�ستغرق وقتـــا. ويمكننــــا اعتبــــار م�سروع 

تخ�سي�ص �سوق الكويت لالأوراق المالية الذي اأ�سبح �سركة 

النموذج  اأن نالحظ كيف تطور  الكويت فيمكننا  بور�سة 

ان  والمتوقع  وم�ستثمر.  م�سغل  بين  التفاق  اأ�سا�ص  على 

تتوالى ق�س�ص النجاح واحدة تلو الأخرى، اأذكر منها ق�سة 

نجاح م�سروع محطة كهرباء �سمال الزور الذي تم تنفيذه 

وتم  والخا�ص  العام  القطاعين  بين  ال�سراكة  لإطار  وفقاً 

ب�سراء  الحكومة  بالكامل خالل 22 �سهرا، وتقوم  اإنجازه 

الكهرباء والماء من الم�سغل. كما اأن الحكومة لم يكن لها 

وال�سركة  المحطة،  واإن�ساء  بناء  في  ال�سراف  عدا  دور 

ال�سراكة.  م�سروعات  ترتيبات  اإلى  تخ�سع  تملكها  التي 

في الوقت الحا�سر، ندر�ص اإمكانية تطبيق هذا النموذج 

�سمن الخيارات ال�ستثمارية في الجزيرتين ال�سناعيتين 

في ج�سر جابر.

الأعلى  للمجل�ش  عاما  اأمينا  ب�سفتك  الم�ستثمر: 

للتخطيط والتنمية، ما هي ت�قعاتك لالقت�ساد الك�يتي 

والتنمية  النم�  فر�ش  هي  وما  2020/2019؟  في 

المحتملة للقطاعات المختلفة وما هي نظرة المجل�ش 

بالن�سبة للم�ستقبل القت�سادي ق�سير ومت��سط المدى 

للك�يت؟

تدريجيا  الخروج  هو  الرئي�سي  هدفنا  مهدي:  خالد  د. 

النفط  �سادرات  من  الإيرادات  على  العتماد  دائرة  من 

الخام كم�سدر رئي�سي للدخل، وفي المقابل، تحقيق تنويع 

للن�ساط القت�سادي الذي هو في حد ذاته عامل تمكيني، 

والتخ�سي�ص  ال�سراكة  بم�سروعات  الدفع  خالل  من 

ال�سغيرة  الم�سروعات  محفظة  في  والتو�سع  الأمام  اإلى 

العمال  ممار�سة  بيئة  تح�سين  عن  ف�سال  والمتو�سطة 

الحرة وجعل ال�ستثمار في الم�سروعات ال�سخمة جاذبا 

للم�ستثمر الأجنبي والمحلي على حد �سواء. 

الم�ستثمر: هل تت�قع حدوث تغييرات اأو تحديثات على 

ق�انين الإفال�ش في الك�يت؟

د. خالد مهدي: هناك حزمة من القوانين قيد الدرا�سة 

لتنقيحها اأو اإدخال تعديالت عليها بهدف تعزيز تح�سين 

بيئة العمال بما في ذلك م�سروع قانون الإفال�ص الجديد 

الأمة  مجل�ص  اإلى  لتقديمه  جاهزا  يكون  يكاد  الذي 

لدرا�سته واإقراره قبل 2020. 
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يستهدف اإلطار العام للبيئة الرقابية التجريبية كاًل من 
الشركات واألفراد الذين يتطلعون إلى توفير المنتجات أو 

الخدمات المبتكرة في إطار التقنيات المالية الحديثة،



ا�ستكمالً لجهود بنك الكويت المركزي في �سبيل توفير 

ال�سيا�سات والتعليمات الرقابية المالئمة لدعم المنتجات 

والخدمات ونماذج الأعمال المتطورة في مجال �سناعة 

العام  الإطار  اأ�سدر  فقد  الحديثة  المالية  الخدمات 

تنظيم  تعليمات  مع  ات�ساقاً  التجريبية  الرقابية  للبيئة 

يدعم  بذلك  وهو   ، لالأموال  الإلكتروني  الدفع  اأعمال 

المبادرات المبتكرة في هذا المجال بما يخدم م�سلحة 

القت�ساد ويوفر الفر�سة لمقدمي المنتجات والخدمات 

المبتكرة لطرح ما لديهم من ابتكارات وفق منهجية ل 

تعر�ص النظام المالي والم�سرفي للمخاطر. 

 يهدف الإطار العام للبيئة الرقابية التجريبية اإلى تعزيز 

الكويت المركزي في تبني البتكار وت�سجيعه  دور بنك 

عن طريق اإعفاء الم�سارك موؤقتاً من بع�ص المتطلبات 

ا�ستيفاء  اأو  الرقابية  التعليمات  بتطبيق  الخا�سة 

التراخي�ص، وذلك من خالل توفير بيئة منا�سبة لختبار 

المنتجات والخدمات المقترحة، كما توفر البيئة الرقابية 

زيادة  واأهمها  للم�سارك  المزايا  من  عديداً  التجريبية 

وتعزيز  الرقابية  المتطلبات  على  التعرف  في  الكفاءة 

اإدارة المخاطر لديه، بالإ�سافة اإلى تقديم الراأي الفني، 

ف�ساًل عن تحقيق درجة تناف�سية عالية، وذلك من خالل 

تخفي�ص الفترة الزمنية الالزمة لطرح المنتج اأو الخدمة 

لها  المحتملة  والتكاليف  المحلي  ال�سوق  المقترحة في 

تشجيع اإلبتكار

"البنك المركزي الكويتي
يعزز اإلطار العام للبيئة

الرقابية التجريبية"
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واإتاحة الفر�سة لختبار مزيد من المنتجات والخدمات 

التعاون  باب  فتح  و  ال�سوق  في  قبل طرحها  المقترحة 

لالمتثال  وذلك  المركزي،  الكويت  بنك  مع  للمبتكرين 

لطرح  المطلوبة  الرقابية  التعليمات  لكافة  الكامل 

المنتجات والخدمات المقترحة.

ي�ستهدف الإطار العام للبيئة الرقابية التجريبية كاًل من 

ال�سركات والأفراد الذين يتطلعون اإلى توفير المنتجات 

اأو الخدمات المبتكرة في اإطار التقنيات المالية الحديثة، 

لالأموال  الإلكتروني  الدفع  اأعمال  على  القائمة  �سواء 

والخدمات  المنتجات  من  غيرها  اأو  بها  المرتبطة  اأو 

تكنولوجيا  اأو  حديثة  تكنولوجيا  با�ستخدام  المبتكرة 

مطبقة بطريقة مبتكرة. ولمزيد من المعلومات يمكنكم 

زيارة الموقع التالي:

http://www.cbk.gov.kw/en/legislation-

and-regulation/regulatory-sandbox/general-
framework.jsp

الأ�سئلة ال�سائعة

البيئة  في  للم�ساركة  الم�ستهدفة  ال�سريحة  هي  من 

الرقابية التجريبية؟

ال�سركات  من  كاًل  التجريبية  الرقابية  البيئة  ت�ستهدف 

اأو  المنتجات  توفير  اإلى  يتطلعون  الذين  والأفراد 

الخدمات المبتكرة في اإطار التقنيات المالية الحديثة، 

اأو  لالأموال  الإلكتروني  الدفع  اأعمال  على  القائمة 

المرتبطة بها با�ستخدام تكنولوجيا حديثة اأو تكنولوجيا 

مطبقة بطريقة مبتكرة.

الرقابية  البيئة  في  للم�ساركة  التقديم  يتم  كيف 

التجريبية؟

يتم التقديم للم�ساركة في البيئة الرقابية التجريبية من 

الإر�سادات  ح�سب  وتقديمه  الطلب  نموذج  تعبئة  خالل 

المحددة بال�سفحة الخا�سة بالبيئة الرقابية التجريبية 

في الموقع الإلكتروني لبنك الكويت المركزي.

هل ي�جد م�عد محدد لتقديم الطلبات للم�ساركة في 

البيئة الرقابية التجريبية؟

ل يوجد موعد محدد، حيث يتم ا�ستقبال الطلبات على 

مدار ال�ساعة طوال اأيام الأ�سبوع.

العام  الإطار  مراحل  ل�ستكمال  الزمنية  المدة  هي  ما 

للبيئة الرقابية التجريبية؟

ت�ستكمل مراحل الإطار العام للبيئة الرقابية التجريبية 
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خالل عام واحد بحد اأق�سى، مع اإمكانية التمديد بناًء 

على تقدير بنك الكويت المركزي.

البيئة  في  الم�ساركة  مقابل  مالية  ر�س�م  ت�جد  هل 

الرقابية التجريبية؟

الرقابية  البيئة  في  للم�ساركة  مالية  ر�سوم  توجد  ل 

التجريبية في الوقت الحالي.

مراحل  ا�ستكمال  قبل  الخروج  للم�ساركين  يمكن  هل 

البيئة الرقابية التجريبية؟ وهل ت�جد تبعات لذلك؟

مراحل  من  مرحلة  اأي  في  الم�سارك  خروج  حالة  في 

البيئة الرقابية التجريبية يجب عليه اإخطار بنك الكويت 

sandbox@cbk. المركزي من خالل البريد الإلكتروني

الالزمة  والمبررات  الإي�ساحات  تقديم  مع   gov.kw
بح�سب  المركزي  الكويت  لبنك  ويجوز  الخروج.  لذلك 

للم�ساركة في  للحالة عدم قبول طلبات لحقة  تقديره 

البيئة الرقابية التجريبية قبل مرور عام من تاريخ هذا 

الإخطار.

الخدمة  اأو  للمنتج  المطل�ب  التط�ير  م�ست�ى  ه�  ما 

الرقابية  البيئة  في  الم�ساركة  اأجل  من  المقترحة 

التجريبية؟

يجب اأن يكون المنتج اأو الخدمة المقترحة في مرحلة 

متقدمة من التطوير مما يجعلها جاهزة لالختبار.

 يهدف اإلطار العام للبيئة 
الرقابية التجريبية إلى تعزيز دور 

بنك الكويت المركزي في تبني 
االبتكار وتشجيعه عن طريق 

إعفاء المشارك مؤقتًا من 
بعض المتطلبات الخاصة 

بتطبيق التعليمات الرقابية 
أو استيفاء التراخيص.
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بقلم طارق الرفاعي

ا�ستقبلت الأ�سواق حول العالم عام 2020 بالكثير من التفاوؤل.  فلم 

يكن يمثل بداية عقد جديد فح�سب، بل كان بداية الأمل في عام اآخر 

النقي�ص  العالم. وكان ذلك على  المالية حول  الأوراق  رائع لأ�سواق 

من عام 2019، الذي ا�ستقبله الجميع بمخاوف متزايدة حول حدوث 

والحرب  بريك�سيت  م�ساألة  ومخاوف  عالمي،  اقت�سادي  انحدار 

التجارية بين الوليات المتحدة وال�سين.

انت�سار  التفاوؤل بالعام الجديد مع  ومع ذلك �سرعان ما تال�سى هذا 

اإلى  اأدى  العالم مما  اأنحاء  اإلى جميع  ثم  ال�سين  فيرو�ص كورونا في 

اإعالن منظمة ال�سحة العالمية )WHO( اأن هذا وباء في 11 مار�ص 

2020.  ويتوقع زعماء العالم والمنظمات الدولية مثل �سندوق النقد 

الدولي )IMF( وخبراء القت�ساد الرائدين اأن يكون لهذا الوباء تاأثير 

حيث  توقعاتهم  عدلوا  وقد  العالمي،  القت�ساد  على  الأجل  ق�سير 

انخف�ست انخفا�ًسا طفيًفا بالن�سبة لبقية العام.  فهم يعتقدون اأن هذا 

الوباء لن يدوم طوياًل واأن القت�ساد العالمي �سيتعافى ب�سرعة.  ومع 

ذلك، هناك اأدلة متزايدة على اأن توقعاتهم لعام 2020 متفائلة للغاية.

تباط�ؤ القت�ساد العالمي في 2019

في اأوائل عام 2019، اأعربت العديد من الوكالت الرائدة، بما فيها 

المركزي  والبنك  الدولي،  والبنك   ،)IMF( الدولي  النقد  �سندوق 

الأوروبي )ECB( وبنك الحتياطي الفيدرالي الأمريكي، عن مخاوفها 

 2018 عام  في  بداأ  الذي  العالمي  القت�ساد  بانحدار  يتعلق  فيما 

جبر كل من بنك الحتياطي 
ُ
وا�ستمر باإلقاء ظالله على عام 2019.  اأ

المزيد  الأوروبي على تقديم  المركزي  والبنك  الأمريكي  الفيدرالي 

من الدعم لأ�سواقهما المعنية. كما خف�ص بنك الحتياطي الفيدرالي 

البنك  اأعاد  بينما  عاًما،   12 منذ  الأولى  للمرة  الفائدة  اأ�سعار  من 

برنامجه  في  بال�ستمرار  التزامه  على  التاأكيد  الأوروبي  المركزي 

ل�سراء الأ�سول.

على الرغم من اأن القت�ساد العالمي قد بداأ في النحدار قبل بدء 

الحرب التجارية بين الوليات المتحدة وال�سين في اأوائل عام 2018، 

اإل اأن البنوك المركزية �سعرت بالقلق من اأن الحرب التجارية، اإلى 

هذا  من  �ستفاقم  بريك�سيت،  م�ساألة  تحقيق  من  التاأكد  عدم  جانب 

النحدار.  وا�سل نمو الناتج المحلي الإجمالي في كل من الوليات 

انحداره منذ عام 2018 وحتى  وال�سين  الأوروبي  والتحاد  المتحدة 

يومنا هذا.  كما اأ�سدرت اأ�سواق كبرى اأخرى تقارير عن نمو هزيل 

في عام 2019، بما فيها المملكة المتحدة واليابان و�سنغافورة وكوريا 

الجنوبية.   

هذه هي الطريقة التي سيدفع بها وباء فيروس 
كورونا الكويت واالقتصاد العالمي إلىالركود 

في عام 2020

صدمة عرض تليها صدمة طلب:
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اإلى مرحلة  اأن الوليات المتحدة وال�سين قد تو�سلتا  حدث بالفعل 

اأولى من التفاق التجاري ومنحت نتائج انتخابات المملكة المتحدة 

التحاد  من  فعلًيا  �ستن�سحب  اأنها  في  الثقة  بع�ص  الم�ستثمرين 

الأوروبي، ولكن لم يغير هذا من حقيقة اأن القت�ساد العالمي ل يزال 

ينحدر مع دخولنا عام 2020.

اأ�سواق  ال�سلبية، �سهدت  الأخبار القت�سادية  الرغم من هذه  وعلى 

2019، حيث  عام  في  ممتاًزا  عاًما  العالم  اأنحاء  في جميع  الأ�سهم 

عام  في  جديدة.   قيا�سية  م�ستويات  الأ�سواق  من  العديد  �سجلت 

 »S&P« بور  اآند  �ستاندرد  موؤ�سر  ارتفع  المثال،  �سبيل  على   ،2019

بمعدل 28٪، محقًقا رقًما قيا�سًيا جديًدا.  كما ارتفع موؤ�سرا داك�ص 

الألماني وCAC40 الفرن�سي بمعدل 25٪. من بين الأ�سواق الأخرى 

الأف�سل اأداًء في عام 2019، موؤ�سر بلو ت�سيب »blue-chip« اليوناني، 

ارتفع  الياباني   »Nikkei« نيكي  وموؤ�سر   ،٪50 بمعدل  ارتفع  والذي 

بمعدل 18٪، وموؤ�سر فوت�سي »FTSE« 100 البريطاني ارتفع بمعدل 

بريك�سيت  بم�ساألة  المتعلقة  المخاوف  جميع  من  الرغم  على   ٪12

.»Brexit«
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ال�سحة القت�سادية في ال�سين تتده�ر منذ �سن�ات

ظلت ال�سين م�سدًرا للقلق على مدار �سنوات طويلة.  فقد انتهى 

ذلك  ومنذ  م�سى.   منذ عقد  ع�سري  بمعّدل  القت�سادي  نموها 

قد  بينما  الآخر.   تلو  عاًما  النحدار  اقت�سادها  وا�سل  الحين، 

ي�سير الكثير من علماء القت�ساد اإلى اأن اأحدث معدل لنمو ناتجها 

المحلي الإجمالي بن�سبة 6٪ اأف�سل من اأغلب الدول الأخرى، اإل 

اأن هذا يمثل م�سكلة كبيرة لل�سين.

لل�سين  بالن�سبة  م�سكلة  الأمر  لكون هذا  الرئي�سي  ال�سبب  يتمثل 

ا�ستمر  الذي  الإجمالي  المحلي  الناتج  النحدار في  اأن هذا  في 

م�سبوق  غير  ارتفاع  واكبه  الما�سية  الع�سرة  الأعوام  مدار  على 

في معدلت الدين في جميع القطاعات - الحكومية والموؤ�س�سية 

وال�ستهالكية )�سكل 1(.  طبًقا لمعهد ماكينزي العالمي، يقترب 

ن�سبة  المحلي الإجمالي من  ناتجها  اإلى  ن�سبة  الدولة  معدل دين 

300٪، واأغلبه ديون موؤ�س�سية.  

اقت�سادها  ال�سين  اأنع�ست  العالمية،  القت�سادية  الأزمة  عقب 

عبر ت�سجيع �سركاتها، تحت قيادة م�سدريها، على الح�سول على 

المزيد والمزيد من القرو�ص من اأجل النمو والتو�سع. كانت تاأمل 

اإل  ال�سابقة.  العقود  النمو القت�سادي كما فعلت خالل  اأن تدفع 

اأن الأمر لم يفلح هذه المرة. ح�سلت ال�سركات على المزيد من 

القرو�ص ولكن لم يوؤد هذا اإلى زيادة النمو القت�سادي.

بينما ظل النمو العالمي اأقل من المتو�سطات التاريخية بعد الأزمة 

القت�سادية، ركزت ال�سين داخلًيا على تو�سعة قاعدة م�ستهلكيها. 

المحلية  التحتية  البنية  اإن�ساء  في  باإفراط  الدولة  وا�ستثمرت 

وخلق اقت�ساد اأكثر تركيًزا على الم�ستهلكين. ف�سل هذا اأي�ًسا في 

تحقيق النتائج المرجوة. ظلت ا�ستثمارات الأ�سول الثابتة ومبيعات 

التجزئة في النحدار بثبات على مدار ال�سنوات الع�سر الما�سية 

)�سكل 2(.

وباء فيرو�ش ك�رونا وتاأثيره على القت�ساد

وما تعلمناه من التاريخ هو اأن تفاوؤل ال�سوق يمكن اأن يتغير ب�سرعة، 

وخا�سة عندما يثير خطر غير معروف فجاأة ذعًرا عالمًيا، اأو في 

كت�سف تف�سي فيرو�ص كورونا 
ُ
الحالة التي نواجهها  اليوم، وباء. اأ

يثر قلًقا دولًيا  لم  ال�سين في دي�سمبر 2019، لكنه  لأول مرة في 

حتى �سهر يناير من هذا العام عندما بداأ في النت�سار ب�سرعة في 

جميع اأنحاء البالد.

وهذا يقودنا اإلى مع�سلة اليوم؛ ل تواجه ال�سين اأزمة �سحية كبيرة 

فح�سب، بل في الواقع، يواجه العالم الآن اأزمة �سحية لمرة واحدة 

العالم ل�سنوات  اأنحاء  اآثارها في جميع  في العمر، و�سوف تظهر 

كورونا  فيرو�ص  يت�سكل  اقت�سادي،  منظور  ومن  قادمة.  عديدة 

ليكون العا�سفة المثالية التي �ست�سرب القت�ساد العالمي.  

انت�سار  لحتواء  ال�سريع  ال�سينية  الحكومة  فعل  رد  اأن  ويبدو 

الفيرو�ص يعمل، ولكنه ت�سبب في �سدمة عالمية في الإمدادات.  

مع انت�سار الفيرو�ص في جميع اأنحاء العالم، �ست�سطر بلدان اأخرى 

اإلى اتباع تدابير الحتواء ال�سارمة التي اتخذتها ال�سين.  وبالقيام 

العالمي  القت�ساد  اإن  الطلب.  �سدمة  الأمر  هذا  �سيخلق  بذلك، 

اأن  عليه  يتعين  والآن  ال�سدمتين،  من  �سدمة  لأي  م�ستعًدا  لي�ص 

يواجه كليهما في وقت واحد.  
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�سدمة العر�ش

�ستوؤثر الآثار القت�سادية لهذه الفا�سية تاأثيًرا خطيًرا في القت�ساد 

ال�سيني خالل هذا العام. لن نعرف خطورتها قبل اأ�سهر قادمة. ولكن 

يمكننا روؤية التاأثيرات اليوم، وكيف اأنها بداأت في النت�سار لتوؤثر في 

القت�ساد العالمي.

خالل محاولتهم للحد من انت�سار هذا الفيرو�ص، و�سع الم�سوؤولون 

ال�سينيون العديد من المدن الكبرى تحت الحجر ال�سحي، واأغلقوا 

�سركة  اأغلقت  المثال،  �سبيل  على  النقل.  خطوط  واأوقفوا  م�سانع 

فوك�سكون، التي ت�سنع هواتف اآي فون، م�سانعها في البالد وكذلك 

موتورز  وجنرال  اإيربا�ص  �سركات  اأغلقت  كما  �سام�سونج.  �سركة 

�سركتا  جبرت 
ُ
اأ كما  ال�سين.  في  م�سانعها  فاجن  وفولك�ص  وتويوتا 
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�سكل 1: ناتج ال�سين المحلي الإجمالي منذ عام 1990 وحتى عام 2019 مقارنة باإجمالي الدين ن�سبة اإلى معدل الناتج المحلي الإجمالي. م�سدر البيانات: تريدنج 

اإيكونوميك�ص ومعهد ماكينزي العالمي.
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�سكل 2: نمو ا�ستثمارات الأ�سول الثابتة في ال�سين ومبيعات التجزئة من عام 2010 وحتى عام 2019.  م�سدر البيانات: تريدنج اإيكونوميك�ص.
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�سناعة ال�سيارات هيونداي وكيا على اإيقاف اإنتاجهما في م�سانعهما 

مورديهما  مع  التوريد  �سال�سل  انقطاع  ب�سبب  الجنوبية  كوريا  في 

لقطع الغيار ال�سينيين. هذا اأكثر ما يثير قلق القت�ساد العالمي. مع 

الواقع  ال�سرر  �سيكون  اأ�سهر،  اأو  لأ�سابيع  الم�سانع  اإغالق  ا�ستمرار 

على �سال�سل التوريد العالمية والنمو القت�سادي كبيًرا.  

مديري  موؤ�سر  اأرقام  عن  ال�سين  اأعلنت  الما�سي،  ال�سهر  وفي 

الم�ستريات ال�سناعية، وهو موؤ�سر يتتبع ن�ساط الت�سنيع، ف�ساًل عن 

في  الواردة  الجديدة  الطلبات  يتتبع  الذي  الجديدة،  الطلبات  موؤ�سر 

قطاع الت�سنيع، وهو العمود الفقري لالقت�ساد ال�سيني. وكانت الأرقام 

المبلغ عنها هي الأ�سواأ على الإطالق كما هو مو�سح في ال�سكل 3. 

بحيث كان هذا الأمر عالمة وا�سحة على اأن اقت�ساد ال�سين مجمد.  

وفًقا لم�سح اأجرته مجلة فورت�سن في 21 فبراير 2020، فاإن 94٪ من 

�سركات فورت�سن 1000 )اأكبر ال�سركات في الوليات المتحدة( ت�سهد 

انقطاع �سال�سل التوريد من ال�سين. وقد اأعلنت بع�ص اأكبر ال�سركات 

في العالم بالفعل اإغالق الم�سانع وتعطلها خارج ال�سين بما في ذلك؛ 

 General Motors و�سركة  كراي�سلر«،  »فيات   Fiat Chrysler �سركة 

 Jaguar Land و�سركة  »هوندا«،   Honda و�سركة  موتورز«،  »جنرال 

Rover »جاكوار لند روفر«، و�سركة Nike »نايكي«، ... وهذه القائمة 
تطول.

الفيرو�ص،  انت�سار  اإبطاء  من  ال�سينية  ال�سلطات  تمكنت  اأن  وبمجرد 

في  كالمعتاد  العمل  اإلى  والعودة  اأبوابها  فتح  باإعادة  �سركاتها  اأمرت 

اأ�سرع وقت ممكن لتقليل الأ�سرار التي لحقت بالقت�ساد. ومع ذلك، 

ك�سفت درا�سة ن�سرها معهد اإدارة الإمداد في 11 مار�ص 2020، عن اآثار 

�سل�سلة اإمدادات الفيرو�ص. كانت ال�سركات تكافح من اأجل العودة اإلى 

التي  الم�سنعة  ال�سركات  اأفادت  الدرا�سة،  كالمعتاد. في هذه  العمل 

تعمل بقدرة 50٪ با�ستخدام 56٪ فقط من الموظفين العاديين. وكان 

هذا تقريًبا لمدة �سهر واحد منذ اأن اأ�سدرت الحكومة اأوامر لل�سركات 

بالعودة اإلى العمل )في 13 فبراير(.

يعتمد العالم على ال�سين اأكثر من اأي وقت م�سى. على �سبيل المثال، 

يحذر  ومكوناتها.  لالأدوية  العالم  في  م�سنع  اأكبر  حالًيا  ال�سين  تُعد 

من   2019 اأغ�سط�ص  في  الخارجية  العالقات  مجل�ص  ن�سره  تقرير 

التقرير  وي�سلط  الأدوية.  على  للح�سول  ال�سين  على  اأمريكا  اعتماد 

في  تباع  التي  الحيوية  الم�سادات  من   ٪97 اأن  حقيقة  على  ال�سوء 

المكونات  اأن 80٪ من  ال�سين، في حين  تاأتي من  المتحدة  الوليات 

من  تاأتي  الأدوية  ل�سنع  الأدوية  �سركات  ت�ستخدمها  التي  الن�سطة 

للم�ستح�سرات  اأكبر منتج  ثاني  تُعد  التي  الهند،  ال�سين. كما تعتمد 

ال�سيدلنية، على ال�سين حيث تلقت 75٪ من المكونات الن�سطة التي 

ت�ستخدمها في �سناعتها.

التباطوؤ ال�سريع في اإمدادات ال�سلع الم�سنعة القادمة من ال�سين هو 

ما يعرف ب�سدمة العر�ص. ولالنخفا�ص المفاجئ في الإمدادات اأثر 

لكي  ال�سلع  تعتمد على هذه  لأنها  الأخرى  القت�سادات  متموج على 

تعمل اقت�ساداتها بكفاءة.  

�سدمة الطلب

دقت اأ�سواق ال�سلع الأ�سا�سية ناقو�ص الخطر فعلًيا في ال�سين. وقد 

والزنك  وال�سلب  والحديد  النحا�ص  مثل  ال�سناعية  ال�سلع  انخف�ست 

منذ بداية العام. اإل اأن، اأكثر ال�سلع الأ�سا�سية ت�سرًرا حتى الآن هي 

النفط. انخف�ص �سعر خام برنت، وهو المعيار المرجعي للنفط، بن�سبة 

اإلى  الأ�سعار  في  النهيار  هذا  ويعزى   .2020 يناير  في   ٪50 تتجاوز 

انخفا�ص الطلب من ال�سين، الذي يقدر بنحو مليوني برميل يومًيا، 

ف�ساًل عن بدء حرب نفطية بين المملكة العربية ال�سعودية ورو�سيا. 

وبالن�سبة للدول المنتجة للنفط مثل الكويت، فاإن مثل هذا النخفا�ص 
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Manufacturing PMI New Orders

�سكل 3: موؤ�سرات مديري الم�ستريات ال�سناعية ال�سهرية والأرقام القيا�سية للطلبات الجديدة الخا�سة بال�سين من يناير 2016 اإلى فبراير 2020.  م�سدر البيانات: 

الر�سوم البيانية Y وتريدنج اإيكونوميك�ص »الموؤ�سرات القت�سادية«.
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في اأ�سعار النفط م�سمون لدفع القت�ساد اإلى الركود.  

ووا�سلت الأ�سواق المالية العالمية، التي كانت قبل �سهر واحد فقط 

ترف�ص اآثار �سدمة العر�ص من ال�سين، ارتفاعها على الرغم من جميع 

الموؤ�سرات التي ت�سير اإلى وجود م�ساكل خطيرة تلوح في الأفق. ولم 

يكن حتى بداأ الفيرو�ص ينت�سر ب�سرعة خارج ال�سين لما كانت الأ�سواق 

المالية اأخذت علًما اأخيًرا.

اأ�سواق  اأحوال  تدهورت   ،2020 فبراير  من  الأخير  الأ�سبوع  خالل 

النفط  حرب  و�سكبت   .)4 )ال�سكل  العالم  اأنحاء  جميع  في  الأ�سهم 

الوليات  في  الأ�سهم  فاأ�سواق  النار.  اإلى  الوقود  من  المزيد  وحدها 

عام  منذ  النهيار  هذا  مثل  ت�سهد  لم  المثال،  �سبيل  على  المتحدة، 

.1987

ومع انت�سار الفيرو�ص في جميع اأنحاء العالم، �ست�سطر البلدان اإلى 

اتخاذ تدابير احتواء �سارمة كما هو الحال في ال�سين.  وي�سمل ذلك 

حظر ال�سفر، واإغالق المدار�ص والأعمال، واإغالق المحالت التجارية 

والمطاعم. وعلى الرغم من اأن و�سائط الإعالم تقدم تقارير عن الأثر 

ال�سديد الذي يحدثه ذلك في ال�سفر الجوي وال�سياحة على ال�سعيد 

العالمي، فاإنه يوؤثر اأي�سا تاأثيًرا �سديًدا في الإنفاق ال�ستهالكي العام، 

الذي يُعد المحرك لمعظم القت�سادات. وبالتالي فاإن تباطوؤ الإنفاق 

ال�سين  فيه  الذي تحاول  الوقت  الطلب في  تراجع  اإلى  يوؤدي  �سوف 

اإ�سالح �سال�سل اإمداداتها. وتلك هي �سدمة الطلب.

و�ستوؤثر �سدمة الطلب هذه اإلى جانب �سدمة العر�ص في القت�ساد 

الكويتي في عام 2020 وربما لفترة اأطول. في عام 2018، ذهب ٪15 

من اإجمالي �سادرات الكويت اإلى ال�سين، اأو 953 مليون دولر اأمريكي، 

وجاء 17٪ من واردات البالد من ال�سين، اأو 5.98 مليار دولر اأمريكي، 

لقاعدة  وفًقا  وهذا  للكويت.  تجاري  �سريك  اأكبر  ال�سين  يجعل  مما 

الأمم المتحدة لبيانات اإح�ساءات تجارة ال�سلع الأ�سا�سية.

 الخاتمة

اأخطر مما  تاأثير وباء فيرو�ص كورونا في القت�ساد العالمي  �سيكون 

تتوقع الوكالت الدولية، مثل �سندوق النقد الدولي. اإن توقعهم بتباطوؤ 

اقت�سادي في الن�سف الأول من هذا العام يليه ارتفاع في النمو هو 

اأمر يُعد مفرًطا في التفاوؤل. اإن �سدمة العر�ص من ال�سين ل تظهر 

اإل الآن في جميع اأنحاء العالم، وقد تكون �سدمة الطلب التي �ستعقب 

اأ�سواأ  اإلى  العالمي  القت�ساد  تدفع  التي  المثالية  العا�سفة  ذلك هي 

ركود له منذ عام 2008. وقد يكون هذا اأي�ًسا العام الذي ت�سهد فيه 

ال�سين اأول ركود لها منذ عام 1974.

ويُعد ا�ستمرار انخفا�ص اأ�سعار النفط على مدار العام كافًيا للتاأثير 

الخليج  لدول  التعاون  ومجل�ص  الكويت  دولة  اقت�ساد  على  بال�سلب 

العربية.  وبالتالي، ينبغي اأن تكون هذه البلدان م�ستعدة للتغلب على 

هذه العا�سفة بموا�سلة تنفيذ خططها الإنمائية في الم�ستقبل على 

المحلي  القت�ساد  ودعم  ال�ستثمار  هذا  �سي�سمن  المذكور.  النحو 

انتعا�ًسا اأقوى.

لي�ص  تحدًيا  الأكثر  العام  ليكون  يت�سكل   2020 فاإن عام  وب�سكل عام، 

لالقت�ساد  بالن�سبة  اأي�ًسا  ولكن  الكويتي،  لالقت�ساد  بالن�سبة  فقط 

العالمي منذ عام 2008.
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�سكل 4: اأداء موؤ�سرات الأ�سهم المختارة خالل الـ 12 �سهًرا الما�سية )2019/3/12 اإلى 2020/3/12(. م�سدر البيانات: تريدنج اإيكونوميك�ص.
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)UIC( لجنة الإعالم والت�سويق لدى اتحاد �سركات ال�ستثمار

النا�سر ه� اتحاد �سركات ال�ستثمار )UIC( بالك�يت بالتعاون مع دار ك�يت تايمز للن�سر و تحت 

قيادة رئي�ش التحاد �سالح ال�سلمي و رئي�ش تـــحــــرير المجلة بدر الـــــ�سبيعي و رئـــــي�ش تــــحريــــر 

كـــــ�يت تـــــايمـــز عبد الرحمن العليان. 

حمد محمد ال�سعد

رئي�ص اللجنة 

�سركة عمار للتمويل والإجارة

فدوى عادل دروي�ش

مدير الدعم الفني بالتحاد 

ومدير مركز درا�سات ال�ستثمار بالوكالة

م�سطفى نجيب زنت�ت

ع�سو اللجنة 

بيت ال�ستثمار العالمي- جلوبل 

ك�يت تايمز

جيمي اآثريدج

etheridge@kuwaittimes.com 

لال�ستف�سار حول الإعالنات:

ads@kuwaittimes.com

اتحاد �سركات ال�ستثمار-الكويت

 مبنى غرفة تجارة و�سناعة الكويت- الطابق الثاني، �سارع

مبارك الكبير- مدينة الكويت

�سندوق بريد: 27555  ال�سفاة

 رمز بريدي: 13136 الكويت 

 تلفون.: 965-2228-0370+

فاك�ص: 965-2249-0091/2+

uic@unioninvest.org :اإيميل

http://unioninvest.org :موقع

كويت تايمز

�سارع ال�سحافة

ال�سويخ ال�سناعية

�سندوق بريد: 1301 ال�سفاة

رمز بريدي: 13014 الكويت

تلفون: 965-2483-3199+

فاك�ص: 965-2483-5620+

etheridge@kuwaittimes.com :اإيميل

www.kuwaittimes.net :موقع
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