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ما مزايا االستثمار في
سن مبكرة؟

مصادر الطاقة املتجددة
هي نقطة التحول في قطاع 

الطاقة الكويتي

التنوع واالستدامة
أساسيان ملا بعد التعافي

من كورونا





كتب: �سجيف ك. بيتر

توا�سل ال�سركات التجارية الهندية �سعيها لزيادة التواجد 

اال�ستثمارات  انخفا�ض  من  بالرغم  الكويت  دولة  في 

�سدور  مع  مر�سية  ب�سورة  تتفاعل  لم  والتي  الهندية 

قانون اال�ستثمار االأجنبي المبا�سر الجديد.

الكويت  دولة  في  المتواجدة  الهندية  ال�سركات  وت�سمل 

والبنية  والغاز  والنفط  التجزئة  منها  عدة  قطاعات 

التحتية واالن�ساءات والهند�سة والتكنولوجيا، اإ�سافة اإلى 

التاأمين وقطاع العناية ال�سحية.

ولكن عند مقارنة حجم اال�ستثمارات الهندية في الكويت 

ببع�ض دول المنطقة فاإنها مازالت منخف�سة ومحدودة 

جدا.

وتعتبر دولة االإمارات العربية المتحدة من اأكبر ال�سركاء 

التجاريين للهند في المنطقة، فطبقاً لتقديرات حديثة 

فاإن حجم التجارة البينية بين دولة االإمارات والهند بلغ 

التجارة  تتعد  لم  الذي  الوقت  في  دوالر  مليار   35 نحو 

البينية بين الهند والكويت 5.95 مليارات دوالر في العام 

.2017/2016

ومن الجدير بالذكر اأن الم�ستثمرين الهنود قاموا ب�سراء 

بلغت   2017/2016 العام  خالل  دبي  اإمارة  في  عقارات 

قيمتها اأكثر من 6 مليارات دوالر.

وللهند عالقات قديمة وعميقة تاريخياً مع الكويت، 

الكويت  في  العاملة  الهندية  ال�سركات  بع�ض  فهناك 

قانون  ل�سدور  كان  ولقد  اأجيال،  ثالثة  عليها  م�سى 

به  العمل  جرى  الذي  المبا�سر  االأجنبي  اال�ستثمار 

مازالت أقل من الطموح مقارنة باإلمارات

االستثمارات الهندية
في الكويت... والتحديات
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الهنود  ال�سركاء  لدخول  كبير  دافع   2013 العام  في 

من  العديد  واإقامة  الكويتي،  ال�سوق  اإلى  جديد  من 

ال�سركات الهندية في البالد وخ�سو�سا في ال�سنوات 

القليلة الما�سية.

ورغم ذلك فاإن قانون اال�ستثمار االأجنبي المبا�سر لم 

جديدة  هندية  ا�ستثمارات  جذب  االأن  حتى  ي�ستطع 

بالقدر الذي يتنا�سب مع طموحات كال البلدين.

فهناك العديد من رجال االأعمال الهنود يرون اأن قانون 

اال�ستثمار االأجنبي المبا�سر في الكويت مازال بحاجة 

اأعمال  بيئة  بهدف خلق  وذلك  اإيجابية  تغييرات  اإلى 

لتتنا�سب وطموحات  البيروقراطية  مــــن  اأكثر تحررا 

الم�ستثمريـــن مـــن خــالل توفير مكان واحد الإعطاء 

الح�سول  فمازال  االإجراءات،  وتخلي�ض  الموافقات 

على الترخي�ض التجاري اأمراً بالغ ال�سعوبة.

وت�سير االح�ساءات اإلى اأن اال�ستثمار الهندي المبا�سر 

خالل  ملحوظاً  انخفا�ساً  �سجل  الكويت  دولة  في 

رغبة  في  الملمو�ض  التحول  رغم  الما�سي،  العقد 

اأن  اإال  بالكويت  اال�ستثمار  في  الهنود  الم�ستثمرين 

حجم اال�ستثمارات ظل على معدالته المنخف�سة.

ويمثل قانون اال�ستثمار االأجنبي المبا�سر من الناحية 

الفنية ا�ستثناًء للقانون التجاري عبر ال�سماح لالأجانب 

المتالك ما ي�سل اإلى 100% من الكيان التجاري في 

الكويت. لكن عملياً يجب اأن يمتلك ال�سريك الكويتي 

اإذا  ما ن�سبته 51% على االأقل من ال�سركة، خ�سو�ساً 

كان ن�ساط ال�سركة في قطاعات �سناعية معينة مثل 

االإ�سكان،  الم�ست�سفيات،  التاأمين،  التحتية،  البنية 

ال�سياحة والترفيه. 

 - التاأمين  �سركات  اإحدى  في  هندي  م�سوؤول  وقال 

طلب عدم ن�سر ا�سمه - اإن هذا ال�سرط المتمثل في 

اأن  �ساأنه  من  الكويتي  لل�سريك  الن�سبة  هذه  امتالك 

القانون،  اأجله  الذي �سدر من  بالغر�ض  يودي عملياً 

اأن  ال�سركات االأجنبية ت�سعر  العديد من  اأن  واأ�ساف 

الكويت تاأتي في موؤخرة دول مجل�ض التعاون الخليجي 

االأمر  يتعلق  عندما  وقطر  واالإمارات  كال�سعودية 
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ب�سهولة ممار�سة التجارة.

وبالطبع فاإن االأمور بداأت في التغيير اإلى االأف�سل في 

البيئة  فاإن  االأجنبي  للم�ستثمر  بالن�سبة  الكويت، لكن 

ال�سعودية  العربية  المملكة  من  كل  في  التنظيمية 

واالإمارات تظل االأف�سل في ممار�سة التجارة، حيث 

بملكية  العقارات  ب�سراء  لالأجانب  االإمارات  ت�سمح 

كاملة مما يجعل من ال�سهل تاأ�سي�ض ال�سركات ح�سبما 

قال م�سوؤول اآخر يعمل في �سركة لالإن�ساءات.

وهناك عدد من ال�سركات الهندية الكبرى التي تعمل 

توبرو و�سابورجي  الكويت ومنها ) الر�سن  في  حالياً 

وكابثارو  واإي�سار  لويد  وبونج  ودود�سال  بالونجي 

تران�سمي�سن المحدودة وم�ساريع �سيمبلك�ض( . ولقد 

مليارات   5 من  اأكثر  اإلى  قيمتها  ت�سل  بعقود  فازوا 

دوالر.

يقوم  نيودلهي  في  الطاقة  م�سادر  معهد  اأن  كما 

بم�سروع ريادي ت�سل قيمته اإلى 39 مليون دوالر في 

مجال معالجة التربة مع �سركة نفط الكويت.

وعلق م�سوؤول كبير من �سركة اإن�ساءات هندية كبرى 

منا�سبة  تكون  اأن  يمكن    KDIPA مبادرة  اإن  قائاًل 

الت�سنيع،  و�سركات  الخدمات  وقطاع  لل�سناعة  اأكثر 

لكن مازال هناك غمو�ض بالن�سبة لل�سركات االإن�سائية 

فمازالت  الخبرات،  ووجود  الربح  هام�ض  حيث  من 

ومملوكة بالكامل  تاأ�سي�سها حديثاً  ال�سركات التي تم 

الموافقات  على  بالح�سول  �سعوبات  تواجه  مازالت 

الحكومية،  االأجهزة  خ�سو�ساً  الجهات  من  عدد  من 

وبالمثل فاإن مختلف اال�ستثناءات ال�سريبية والجمارك 

في  الم�ستخدمة  واالآليات  والمعدات  المواد  على 

مرونة  اأكثر  تكون  اأن  اإلى  تحتاج  البناء  م�ساريع 

وو�سوحاً ح�سبما اأ�سار الم�سوؤول.

قطاع التجزئة

ربما يكون قطاع التجزئة هو االأكثر تواجداً ومن دون 

وجود معوقات للم�ستثمر الهندي في الكويت من خالل 

�سال�سل معروفة مثل )لولو هايبر ماركت، �سيتي �سنتر، 

تتمتع  بوينت، غراند هايبر وغلف مارت( وهي  �سنتر 

وتعمل  الكويت.  دولة  في  ال�سوق  من  جيدة  بح�سة 

كيليان،  )جويالوك�ض،  مثل  المعروفة  الذهب  �سركات 

اأن�سطتها  في  التو�سع  على  والما�ض(  للذهب  ومالبار 

في الكويت.

الماركات الهندية

بارزة  مكانة  الهندية  والمنتجات  ال�سناعات  وتحتل 

في االأ�سواق الكويتية وتتمثل في العديد من الماركات 

ال�سيارات  وبطاريات  اإطارات  ومنها   ال�سيت  ذائعة 

التلفزيون  واأجهزة  وال�ساحنات  والدرجات والحافالت 

والثالجات  المطابــخ  ومعـــدات  التكييـــف  واأجهزة 

ومنقيات المياه والتي تحظى بتواجد كبير في ال�سوق 

الكويتي.

ظل  في  الكويت  في  الهندية  اال�ستثمارات  وتتنامى 

في  الكويت  في  يعملون  هندي  األف   950 نحو  وجود 

�ستى المجاالت من المهند�سين واالأطباء والمحا�سبين 

االإداريين  والم�ست�سارين  البرمجة  وخبراء  القانونيين 

والممر�سين  والفنييــــن  المعمارييـــن  والمهند�سين 

وتجار التجزئة ورجال االأعمال.

التجارة البينية بين الهند 
واإلمارات بلغت 53 مليار 

دوالر ولم تتعد 5.9 مليارات 
مع الكويت
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فيرو�ض  الحتواء  الناجحة  الكويتية  الجهود  عملت 

كورونا، بينما دعمت  في نف�ض الوقت ال�سركاء االأقل 

تقدماً خالل ااجائحة على تقوية اإحتماالت االنتعا�ض 

الجماعي.

لقد تمكنت دولة الكويت في ال�سنوات التي �سبقت 

اأ�سعار  من هبوط  بقوة  التعافي  من  كورونا  فيرو�ض 

النفط في عام 2015، وظل معدل مخاطر االئتمان 

م�ستقراً بينما واجهت دول مجل�ض التعاون المجاورة 

ظروفاً اأ�سد ق�سوة، وكان لديها ثالث اأعلى ناتج محلي 

من  العديد  وجود  مع  المنطقة،  في  للفرد  اإجمالي 

تنويع  اإلى  هدفت  والتي  االأمد  طويلة  اال�ستثمارات 

والمحافظة على هذا الم�ستوى من التقدم مدعوماً 

المنطقة.  في  �سيادية  ثروة  �سندوق  اأكبر  بثالث 

وتعك�ض ثروة الدولة الجهود القوية الإ�سالح االقت�ساد 

لي�سبح اأكثر تنوعاً، و�سفافاً وفعال، كما يدل تقويم 

تقرير البنك الدولي لعام 2020 عن االأداء الم�ستدام 

والمتطور للقيام باالأعمال.

هو  العربية  االقت�سادية  للتنمية  الكويتي  ال�سندوق 

باالإ�سافة  النمو  على  للم�ساعدة  الوطنية  الموؤ�س�سة 

الدول  في  االإن�سانية  الم�ساعدات  تقديمه  اإلى 

لت�سهيل   1961 العام  في  تاأ�سي�سه  تم  ولقد  النامية. 

العربية  البلدان  في  النامية  االقت�ساديات  تح�سين 

التمويل  ذاتية  موؤ�س�سة  كماواأ�سبح  العربية.  وغير 

دفعات  من  الموارد  على  وتح�سل   ،1986 العام  في 

القرو�ض  بمنح  الم�ساعدة  على  وي�سرف  الفوائد، 

يوفر  وكذلك  التحتية،  البنى  لم�ساريع  المي�سرة 

درا�سات الجدوى والم�ساعدة التقنية.

برنامجاً  ال�سندوق  يقدم  المحلي؛  ال�سعيد  وعلى 

تدريبياً للمهند�سين وينفق حوالي %25 من راأ�سماله 

للموؤ�س�سات العامة التي توفر االحتياجات ال�سكنية.

التجارية  اتخاذ االإجراءات لوقف الرحالت  لقد تم 

كوفيد-  حاالت  اأول  اكت�ساف  من  اأ�سبوعين  بعد 

التعليم  وقف  تم  وكذلك   ،2020 فبراير   24 يوم    19

التنوع واالستدامة
أساسيان لما بعد

التعافي من كورونا

تعكس ثروة الدولة الجهود 
القوية إلصالح االقتصاد ليصبح 

أكثر تنوعًا، وشفافًا وفعال،
كما يدل تقويم تقرير البنك 

الدولي لعام 2020 عن األداء 
المستدام والمتطور للقيام 

باألعمال
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الوجاهي، وتم اأي�ساً فر�ض الحظر بعد ذلك بقليل.

لقد وفرت هذه االإجراءات اال�ستباقية الوقت للكويت 

لزيادة عمل الفحو�سات وال�سعة العالجية، و�سمان 

عدم زيادة العبء على النظام ال�سحي. ولقد بداأت 

برامج  بتطبيق  المن�سرم  العام  نهاية  مع  الكويت 

التطعيم وبداأت بال�سفوف االأمامية الطبية وال�سكان 

االأكثر عر�سة اأوالً. وقام �سناع القرار في منت�سف 

اأنه �سيتم تطعيم جميع �سكان  اإلى  باالإ�سارة  فبراير 

الكويت مع نهاية الربع الثاني من هذا العام اإذا تم 

الحفاظ على معدل التوريدات العالمية.

واحد  �سهر  مرور  بعد  الكويتي  الوزراء  وبداأ مجل�ض 

من اأول حالة موؤكدة من كوفيد-19 بتطبيق عدد من 

ال�سيا�سات النقدية والمالية لدعم ال�سناعات واالأ�سر، 

لقد وفرت هذه اإلجراءات 
االستباقية الوقت للكويت 
لزيادة عمل الفحوصات
والسعة العالجية، وضمان
عدم زيادة العبء على
النظام الصحي
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االقت�سادية  البيئة  ا�ستقرار  على  للعمل  وكذلك 

المالي  العجز  مع  للتعامل  تمكينها  تم  ولقد  الكلية، 

عن  الم�سبوقة  غير  االأزمة  هذه  لمثل  ا�ستجابة  في 

طريق �سندوق االحتياط العام التابع لهيئة اال�ستثمار 

الكويتية، والتي توفر الم�سادر لي�ض فقط للتخفيف 

لزيادة  اأي�ساً  بل  النفط  اأ�سعار  انخفا�ض  تاأثير  من 

ال�سحية  االأزمات  اإلى  لال�ستجابة  الم�سروفات 

واالقت�سادية، وارتفاع اأ�سعار النفط في الربع االأول 

ينبغي اأن يتعامل مع مخاوف العجز عام 2021.

وبينما يعيد كوفيد-19 ترتيب االأولويات االإن�سانية في 

للتنمية االقت�سادية  الكويتي  ال�سندوق  تبنى  العالم، 

العربية نموذجاً للقرو�ض والمنح والم�ساعدة التقنية 

ودعم ال�سركاء عبر منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال 

اأفريقيا، واأبعد من ذلك، فاقد اإن�سب90 التركيز على 

في  توزيعها  تم  التي  العديدة  بالمنح  معينة  منطقة 

جهة للتخفيف من معاناتهم.

ودولية  اإقليمية  مبادرات  في  ال�سندوق  �سارك  لقد 

قنوات  عبر   2020 العام  طوال  اجتماعات  وكذلك 

وكذلك  المتلقية  البلدان  دعم  بهدف  االنترنت 

نتائج  مواجهة  على  م�سادرهم  لتركيز  الموؤ�س�سات 

الوباء والتخطيط للتعافي.

على  التركيز  هو  باالأ�سا�ض  تفوي�سه  اأن  وبالرغم 

خ�س�ض  ال�سندوق  فاإن  الكويت،  خارج  التنمية 

راأ�سمال كبير لدعم ا�ستجابة الكويت الطبية للوباء، 

و�سكراً لهيئة ال�سندوق التي تعادل 100 مليون دوالر 

جداً  هامة  معدات  جلب  من  الكويت  تمكنت  حيث 

وزادت من ال�سعة العالجية والقدرات لتجنب زيادة 
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الثقل على النظام ال�سحي عندما ي�ستد الوباء.

للتنمية  الكويتي  ال�سندوق  منحة  اأ�سافت  لقد 

االقت�سادية العربية المتعلقة بكوفيد-19 اإلى اإرثه في 

 2002 عام  من  ت�سمنت  والتي  المحلية  الدعم  جهود 

تحويل حوالي %25 من �سافي اأرباحه اإلى هيئة الرعاية 

ال�سكنية وكذلك لبرامج التدريب والمبادرات التعليمية.

عانت  والنامية  النا�سئة  المناطق  اأن  من  وبالرغم 

ويتوقع   2020 عام  �سديدة  اقت�سادية  تراجعات  من 

المناطق  هذه  جميع  باأن  الدولي  النقد  �سندوق 

�ست�سارع اإلى قبل م�ستويات نمو اأبعد مما كانت عليه 

مراكز  من خالل  وذلك   ،2021 عام  في  االأزمة  قبل 

منخف�سة ن�سبياً باالأخذ باالعتبار اال�سطرابات التي 

حدثت في العام الما�سي.

وينبغي اأن ترى اأفريقيا وال�سرق االأو�سط وو�سط اآ�سيا 

اأ�سعار  انتعا�ض  بم�ساعدة   ،2022 في  النمو  توا�سل 

ال�سلع جزئياً حيث يزداد الطلب العالمي، وعلى اأي 

حال تبقى المكت�سبات ه�سة وال يزال الدعم القومي 

مطلوباً من �سركاء التنمية العالميين للم�ساعدة على 

تقوية مرونة اأكثر اقت�ساديات العالم تهديداً ول�سمان 

ا�ستمرارية التعافي.
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�ستواجه م�ساريع البنية التحتية �سعوبات في 2021، 

المنطقة  دول  عبر  مت�ساو  غير  التعافي  و�سيكون 

دوراً  اأفريقيا  و�سمال  االأو�سط  ال�سرق  دول  و�ستلعب 

التي   )BRI( والطريق  الحزام  مبادرة  في  مركزياً 

تقودها ال�سين اإلى جانب م�سر وال�سعودية واالإمارات 

.BRIوقطر وجميعها مواطن للم�ساريع التحتية لـ

واإلى جانب مبادرات البنية التحتية، هناك عدد من 

على  منها  العديد  يركز  والتي  المحلية،  الم�ساريع 

والموا�سالت  المتجددة  والطاقة  الم�سادر  تطوير 

 ،2021/2022 لالأعوام  الخطط  �سمن  وهي  والمياه، 

في  الدوليون  الم�ستثمرون  يبديه  الذي  الحذر  ومع 

العمل  من  لمزيد  حاجة  هناك  م�ستقرة،  غير  بيئة 

التحتية  البنية  في  الفراغات  لملئ  المنطقة  عبر 

ودعم اآفاق تعاف م�ستدام من الوباء.

في  رئي�سياً  دوراً  �ستلعب  التحتية  البنى  كانت  اإذا 

دفع تعافي اقت�ساديات دول ال�سرق االأو�سط و�سمال 

من  بيئة  في  الكافي  التمويل  توفير  يجب  اأفريقيا، 

معدالت الفائدة المنخف�سة وتخ�سي�ض روؤو�ض اأموال 

م�ساريع  على  التنمية  �سندوق  تمويل  ويركز  حذرة. 

بنية تحتية م�ستدامة بينما تمويل �سراكة القطاعين 

تغطي  الحكومة  )PPPs( و�سناديق  والخا�ض  العام 

طابع  ذات  وجميعها  الم�ساريع  من  اأو�سع  مجاالً 

اال�ستدامة.

وتاأثر  المنطقة  في  النفط  عائدات  انخفا�ض  مع 

فاإن  وال�سياحة،  الحركة  على  بقيود  اال�ستهالك 

القطاع الخا�ض يتوقع اأن يلعب دوراً اأكبر في تطوير 

بالتزامن مع الحكومة وال�سركاء من بنك  الم�ساريع 

التنمية.

يركز تمويل صندوق التنمية على 
مشاريع بنية تحتية مستدامة 

بينما تمويل شراكة القطاعين 
العام والخاص )PPPs( وصناديق 

الحكومة تغطي مجااًل أوسع
من المشاريع وجميعها ذات

طابع االستدامة
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الكاتب: �ساجيف بيتر

منطقة  تكون  المتجددة،  الطاقة  م�سادر  نحو  باالتجاه 

اأعلنت  الطاقة.  مجال  في  التحول  اأعتاب  على  الخليج 

اأنها تح�سل حالياً على 16% من طاقتها الكهربائية  قطر 

من الطاقة ال�سم�سية، في حين و�سعت ال�سعودية اأهدافـاً 

من  بالكامل  الطاقة  من  احتياجاتها  لتلبية  االأجل  طويلة 

الطاقة المتجددة. وبالنظر اإلى القيمة في اإمدادات طاقة 

نموذجي في  بتحول  اأي�ًسا  تقوم  الكويت  فاإن  تنوًعا،  اأكثر 

اإ�ستراتيجيتها نحو توليد الطاقة. وبذلك تكون الكويت قد 

في  المنطقة  في  بالنفط  غنية  اأخرى  دول  اإلى  ان�سمت 

�ستكون  والتي  المتجددة،  الطاقة  مجال  اإلى  اأموال  �سخ 

بمثابة نقطة التحول في قطاع الطاقة في البالد في العقد 

المقبل. 

ومن المثير لالهتمام اأن القطاعين العام والخا�ض قد برزا 

بمبالغ  اال�ستثمار  خالل  من  رئي�سيين  م�سلحة  كاأ�سحاب 

كبيرة في هذا القطاع لدفع البالد بقوة نحو توليد طاقة 

م�ستدامة. تما�سياً مع روؤية الكويت 2035 الجديدة الخا�سة 

ب�سمو اأمير البالد واال�ستراتيجية الخا�سة بتنويع اقت�ساد 

الكويت بطريقة م�ستدامة، فقد �سرعت البالد في تنفيذ 

الطاقة  م�سادر  من  جيجاوات   2 بقدرة  �سخم  برنامج 

من   %15 حوالي  تلبي  اأن  المتوقع  من  والتي  المتجددة، 

احتياجات البالد من الكهرباء بحلول عام 2030. 

 )KISR( العلمية  لالأبحاث  الكويت  معهد  و�سع  وقد 

للطاقات  ال�سقايا  بمجمع  الخا�سة  الرئي�سية  الخطة 

والطاقة  الرياح  طاقة  من  كاًل  ت�سمل  التي  المتجددة 

على  المتجددة  للطاقات  ال�سقايا  مجمع  يقع  ال�سم�سية. 

قدرة  و�سيولد  الكويت،  مدينة  �سمال  كيلومتر   100 بعد 

الرياح،  طاقة  م�سروع  من  ميجاوات   70 تبلغ  تراكمية 

ومحطة الطاقة ال�سم�سية الكهرو�سوئية، ومحطة الطاقة 

 .)CSP( الحرارية ال�سم�سية المركزة

دوراً  �سيلعب  الرياح  طاقة  ت�سخير  فاإن  للخبراء،  وفقاً 

الغالبية  اأن  من  الرغم  على  الهدف،  تحقيق  في  محورياً 

ال�سم�سية.  الطاقة  من  تاأتي  الطاقة  هذه  من  العظمى 

ويتكون هذا الم�سروع من توليد حوالي 10 ميجاوات من 

محطات الطاقة الكهرو�سوئية )PVs(، و 10 ميجاوات من 

طاقة الرياح و50 ميجاوات من الطاقة ال�سم�سية المركزة 

 .)CSP(

وتنفيذاً للخطة التي و�سعها معهد الكويت لالأبحاث العلمية 

دوالر  مليون   385 بقيمة  عقد  توقيع  تم  فقد   ،)KISR(

ال�سقايا الإنتاج 50 ميجاوات من  اإطار م�سروع مجمع  في 

مصادر الطاقة المتجددة هي نقطة 
التحول في قطاع الطاقة الكويتي

يقع مجمع الشقايا للطاقات المتجددة على بعد 100 كيلومتر شمال 
مدينة الكويت، وسيولد قدرة تراكمية تبلغ 70 ميجاوات من مشروع 

طاقة الرياح، ومحطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، ومحطة 
 .)CSP( الطاقة الحرارية الشمسية المركزة
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الهند�سة  اأعمال  العقد  ي�سمل  المركزة،  ال�سم�سية  الطاقة 

والم�ستريات واالإن�ساءات التي ي�سمها هذا الم�سروع، وقد 

�سركات  ائتالف  مع   2015 عام  االتفاقية  هذه  اإبرام  تم 

الهند�سية  للخدمات  االإ�سبانية   TSK �سركة  من  مكون 

الوطنية  الخرافي  و�سركة  واالإن�ساءات  والم�ستريات 

ال�سقايا  م�سروع  من  االأولى  المرحلة  تنفيذ  تم  الكويتية. 

وهو مزرعة الرياح، التي تعمل في الوقت الحالي، بتكلفة 

7.187.000 دينار كويتي. �سيتم بناء 120 طاحونة هوائية 

بحلول عام 2030.  ال�سقايا على ثالث مراحل  في مجمع 

 2 عن  تزيد  اإنتاجية  طاقة  المجمع  هذا  �سيولد  وبالتالي 

جيجا وات بحلول عام 2030 و�سي�ساعد ذلك الكويت على 

تحقيق هدفها المتمثل في الح�سول على ن�سبة 15% من 

اإجمالي الطاقة من م�سادر الطاقة المتجددة. تبلغ الطاقة 

 1.570 حوالي  الثانية  والمرحلة  االأولى  للمرحلة  الكاملة 

ميجاوات. 

الوفرة

مجمع ال�سقايا هو م�سروع مثير لالهتمام حّقاً، الأن طاقة 

الكهرو�سوئية،  الطاقة  لمحطات  مكملة  �ستكون  الرياح 

حيث اإن موارد الطاقة ال�سم�سية متوفرة بكثرة في الكويت. 

ومجمع ال�سقايا م�سروع جيد جداً كذلك من ناحية اال�ستفادة 

الرئي�ض  كالوزنر،  هربرت  ال�سيد  وقال  االقت�سادية. 

اإن  الكويت،  في  �سيمن�ض  ل�سركة  العام  والمدير  التنفيذي 

�سركة �سيمن�ض جامي�سا ت�سارك في م�سروع مجمع ال�سقايا 

من خالل تزويده بخم�سة توربينات رياح بطاقة 2 ميجاوات 

لكل توربين، وتقوم حالياً بتوليد 10 ميجاوات. وقد فازت 

�سركة األينكور االأ�سبانية التي تتخذ من اإ�سبانيا مقراً لها 

اأول  اأعمال الهند�سة والم�ستريات واالإن�ساءات لبناء  بعقد 

هربرت كالوزنر

فإن الرياح لديها القدرة 
على توفير أكثر من 60 

ألف وظيفة في التصنيع 
والتركيب والصيانة 

والخدمات المساندة بحلول 
عام 2050.
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مزرعة رياح في الكويت في مجمع ال�سقايا. وقامت �سركة 

األينكور بت�سارك العقد، والذي تم تطويره ب�سفته م�سروعاً 

اإلى 40 مع �سركة كويتية معروفة في  بن�سبة 60  م�ستركاً، 

قطاع اأعمال الهند�سة والم�ستريات واالإن�ساءات هي �سركة 

مع  عقد  بتوقيع  بدورها،  الغانم،  �سركة  وقامت   . الغانم 

�سركة الخدمات اللوج�ستية المتكاملة لنقل وتركيب خم�سة 

توربينات رياح بقدرة 2 ميجا وات طراز G97 تم ت�سنيعها 

و�سحنها من اإ�سبانيا. 

مبادرة  عن  ت�سوره  م�ساركة  معر�ض  في  كالوزنر  وقال 

»الم�ستثمر«:  مع  المتجددة  الطاقة  قطاع  في  الكويت 

مع  االتجاه  ن�ستمر في هذا  لم  اإن  االأمر جيداً  يكون  »لن 

موارد  من  الكثير  فيها  تتوفر  بيئة  في  نعي�ض  اأننا  اإدراكنا 

�سمو  روؤية  فاإن  ال�سياق،  هذا  وفي  ال�سم�سية.  الطاقة 

الكويت  ت�ستثمر  الحالي،  الوقت  وفي  جداً.  مهمة  االأمير 

مبالغ �سخمة في م�سادر الطاقة المتجددة وي�ساعد معهد 

الكويت لالأبحاث العلمية )KISR( البالد في اإر�ساء اأ�س�ض 

المبادرة في مجمع ال�سقايا.«

الكويت وفيرة وال تن�سب.  الرياح في دولة  اإمدادات  “اإن 
فالرياح اأحد م�سادر الطاقة االأقل �سعراً المتاحة اليوم”، 

المعدات  في  المتخ�س�ض  �سنثيل،  �سان  الدكتور  اأ�ساف 

التي  ال�سركة  المتكاملة،  اللوج�ستية  الخدمات  �سركة  في 

واأكمل  �سقايا.  لم�سروع  الثقيل  الرفع  عقد  على  ح�سلت 

الدكتور �سنثيل كالمه للم�ستثمر قائاًل: »في الواقع، معظم 

البلدان في مختلف اأنحاء العالم تتجه اليوم نحو م�سادر 

مثل  الطبيعية  الموارد  من  واال�ستفادة  المتجددة،  الطاقة 

الغالف  في  مجاناً  المتوفرة  والحرارة  والرياح  الهواء 

اال�ستفادة  يمكن  االأحفوري،  الوقود  عك�ض  وعلى  الجوي. 

من م�سادر الطاقة المتجددة مراًرا وتكراًرا«. 

التكلفة.  الرياح فعالة من حيث  »اإن طاقة  قائاًل:  واأ�ساف 

والأنه يتم بيع الكهرباء المنتجة من مزارع الرياح ب�سعر ثابت 

على مدى فترة طويلة من الزمن )20 �سنة اإ�سافية( ووقودها 

الوقود  تكاليف  من  تخفف  الرياح  فطاقة  مجانًيا،  يكون 

الدكتور �سان �سنثيل

12

يونيو 2021العدد 11



وتكمل م�سادر الطاقة التقليدية«. »في هذه االأيام، تعتبر 

الطاقة المتجددة ظاهرة عالمية وهي في تزايد كبير الأنك 

�ستتمكن من الو�سول اإلى عتبة الربح خالل خم�ض اإلى �ست 

�سنوات ثم تبداأ في جني االأرباح. واأ�ساف الدكتور �سنثيل: 

»وفقاً لتقرير »Wind Vision«، فاإن الرياح لديها القدرة 

على توفير اأكثر من 60 األف وظيفة في الت�سنيع والتركيب 

وال�سيانة والخدمات الم�ساندة بحلول عام 2050.«

الوقود النظيف

طاقة الرياح ال تلوث الهواء مثل محطات الطاقة الكهربية 

التي تعتمد على احتراق الوقود االأحفوري، مثل الفحم اأو 

واأك�سيد  ج�سيمية،  مواد  منه  ينبعث  الذي  الطبيعي  الغاز 

م�ساكل  ي�سبب  مما  الكبريت،  اأك�سيد  وثاني  النيتروجين 

اأن  �سنثيل  الدكتور  واأ�ساف  اقت�سادية.  واأ�سراًرا  �سحية 

توربينات الرياح ال تنتج انبعاثات في الغالف الجوي ت�سبب 

اأمطاراً حم�سية اأو �سباًبا دخانًيا اأو غازات دفيئة.

القادم الذي يلوح في  »اإن الم�سروع الكبير  قال كالونزر: 

االأفق هو م�سروع الدبدبة للطاقة ال�سم�سية بطاقة ت�سل 

البترول  �سركة  عنه  اأعلنت  الذي  جيجاوات،   1.5 اإلى 

المناق�سة  طرح  تم  وقد   .)KNPC( الكويتية  الوطنية 

االإمداد  اأعمال  تغطي  التي  الم�سروع  بهذا  الخا�سة 

اإنتاجية  بطاقة  للم�سروع  وال�سيانة  والت�سغيل  والت�سييد 

البترول الوطنية الكويتية  1.5 جيجاوات. واأعطت �سركة 

اأعمال الم�سروع بعد  اأجل االنتهاء من  من  مدة 24 �سهراً 

االنتهاء من اأعمال المناق�سة«. 

الم�سروع  في  �سيمن�ض  �سركة  »�ست�سارك  اأي�ساً:  واأ�ساف 

محول  اأو  الجهد  عالية  فرعية  محطة  اإن�ساء  خالل  من 

الم�سروع.  تو�سيف  اإلى  ا�ستناًدا  الطاقة  لم�سدر  عاك�ض 

االألواح  تركيب  بمجرد  الم�سروع  على  االإ�سراف  �سنتولى 

وزارة  بين  الم�ستوى  رفيع  التن�سيق  يعتبر  الكهرو�سوئية.« 

الكهرباء والماء و�سركة البترول الوطنية الكويتية �سرورًيا 

الأن المحطة الفرعية �سيتم ربطها مع محطة كهرباء �سوبيا 

واأ�سار  كم.   140 لم�سافة  العلوية  الكهربائية  بالخطوط 

الناحية  من  لالهتمام  مثير  الم�سروع  اأن  اإلى  كالونزر 

الهند�سية اأي�ًسا.

الكويت  مبادرة  اتجاه  فاإن  الر�سمية،  للتقديرات  ووفقاً 

�سي�ساعد  المتجددة  الطاقة  م�سادر  نحو  االإ�ستراتيجية 

البالد على توفير ما ي�سل اإلى 750 مليون دوالر حتى عام 

لكل من  وفيرة  ا�ستثمارية  توفير فر�ض  اإلى جانب   ،2030

القطاعين العام والخا�ض في ال�سنوات القادمة.
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بقلم د/ وفاء �سبيتي

 »غالًبا ما يكون الخطر الناتج عن التاأجيل اأكبر من 

الخطر الناتج عن اتخاذ قرار خاطئ«. هاري هوبف

في اأغلب االأوقات عندما تنتظر طوياًل للقيام باأمر 

تُ�سوِّف  كنت  اإذا  باأكملها.   الفر�سة  تفقد  فاإنك  ما 

الأنك تخ�سى القيام باختيار خاطئ، ف�ست�ستمر الحياة 

بدونك وقد ينتهي بك الحال نادًما على ت�سويفك.

في  اال�ستثمار  فاإن  ال�سن،  في  �سغيًرا  تكون  عندما 

مهماً.  يبدو  ال  قد  كالتقاعد  �سنوات  يبعد  ما  �سيء 

البدء في  يتعين عليك  الذي  ال�سن  اأن هذا هو  بيد 

اال�ستثمار فيه. كلما زاد المال الذي ت�ستثمره، طال 

المتبعة  الطرق  اإحدى  هو  واال�ستثمار  نموه.  وقت 

لتوفير فر�سة لنمو المال لفترة طويلة.

الدرو�ض  اأهم  اأحد  مبكرة  �سن  في  اال�ستثمار  يعد 

واال�ستثمار  ال�سخ�سية.  المالية  بال�سوؤون  الخا�سة 

في ال�سغر لي�ض �سهاًل دائًما ولكن مزاياه عديدة وال 

يمكن اإغفالها.

فيما يلي اأربع مزايا لبدء اال�ستثمار مبكًرا:

1- الوقت في �سالحك: 

مزايــــا  اإحــــدى  تتمثــــل 

اال�ستثمـــــار فــــــي �ســــن 

ح�سولـــك  فـــي  مبكـــرة 

على المزيد من الوقت. 

في  قيم  اأ�سل  فالوقت 

عالم اال�ستثمار؛ ولح�سن 

لل�سباب  يتوفـــر  الحــظ، 

الوقت.  من  كبير  قدر 

حتى اإذا بداأت با�ستثمار 

ب�سيـــــط، ف�ستفـــــاجـــــــاأ 

بمعرفــة كـــــم االختالف 

يحدث  اأن  يمكـــن  الذي 

اإذا ا�ستثمرت االآن بدالً من اأن ت�ستثمر بعد م�سي 10 

�سنوات من االآن. 

وب�سفة خا�سة، يدلنا التاريخ اأنك اإذا بداأت اال�ستثمار 

في �سن مبكرة، ف�ستحقق اأكثر بكثير من اأولئك الذين 

يعني  �سالحك  في  الوقت  ووجود  الحًقا.  ي�ستثمرون 

طويلة  لفترة  االأموال  ادخار  على  قادًرا  �ستكون  اأنك 

لال�ستثمار ولديك اأي�ًسا فترة طويلة الإيجاد اال�ستثمارات 

التي يمكن اأن تزيد قيمتها مع مرور الوقت.

لم ي�سف األبرت اأين�ستاين الت�ساعف - اأي القدرة على 

 - االأرباح  ا�ستثمار  اإعادة  عن طريق  اال�ستثمار  نمو 

باأنه »اأعجوبة الدنيا الثامنة« هباًء. ف�سحر الت�ساعف 

ي�سمح للم�ستثمرين بتكوين الثروات مع مرور الوقت 

ا�ستثمار  اإعادة  هما:  فقط  �سيئين  يتطلب  اأمر  وهو 

االأرباح والوقت.

المدى  على  جًدا  كبيًرا  االأرباح  ت�ساعف  ي�سبح 

في  فر�ستك  زادت  مبكًرا،  بداأت  وكلما  الطويل، 

هذه  اأب�سط،  بتعبير  الت�ساعف.  هذا  من  اال�ستفادة 

هي قوة القيمة الزمنية للمال. 

عاًما   25 االآن  عمرك  كان  اإذا  المثال،  �سبيل  على 

وا�ستثمرت 250 دوالًرا كل �سهر، ف�سيكون لديك بعد 10 

دوالًرا   40،969 �سنوات 

مركبة  فائدة  )بح�ساب 

اأما  �سهرًيا(.   %6 تعادل 

ا�ستثمار  في  بداأت  اإذا 

وعمرك  نف�سه  المبلغ 

ف�سيكـــون  عامـــــاً،   30

دوالًرا   17،442 لديك 

 35 تبلغ  عندما  فقط 

عاًما. اأي بفارق %43!  

اأن  يمكنـــك  هنــــــا  مـــــن 

كلمــا  اأنـــــه  ب�سهولة  ترى 

مبكًرا،  اال�ستثمار  بــــداأت 

ما مزايا االستثمار في سن مبكرة؟

إذا بدأت االستثمار في سن مبكرة، فستحقق أكثر بكثير من أولئك 
الذين يستثمرون الحًقا.

مبدأ التنوع يعني امتالك محفظة متنوعة وتوزيع استثماراتك بين 
أدوات مالية مختلفة.
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طالت مدة ا�ستفادتك من اال�ستثمار. فالوقت هو المكون 

ال�سري للت�ساعف. وكلما طال وقت ا�ستثمارك، زاد ثراوؤك.

2- التعلم من التجربة

معظمنا  يتعلم  حيث  التجربة،  في  التعلم  �سر  يكمن 

اأف�سل من خالل المرور بالتجارب. يمكننا بالتاأكيد 

قراءة الكتب وكميات هائلة من المواد المتوفرة على 

االإنترنت والتعلم منها. ومع ذلك، ال يت�ساوى هذا مع 

مرور ال�سخ�ض بنف�سه بالمواقف المختلفة. 

يمنحك البدء في اال�ستثمار في �سن مبكرة فر�سة 

المال.  �سوق  عمل  كيفية  على  للتعرف  رائعة 

باأي  للقيام  طريقك  معرفة  على  هذا  و�سي�ساعدك 

االأوراق  �سوق  في  اال�ستثمار  اخترت  �سواء  �سيء 

 )ETFs( المتداولة  الموؤ�سرات  �سناديق  اأو  المالية 

على  الح�سول  اأو  الم�ستركة  اال�ستثمار  �سناديق  اأو 

ذو  فالم�ستثمر  لذا  قوة،  المعرفة  ادخار.  ح�ساب 

الخبرة م�ستثمر ذكي. بمجرد اكت�سابك لقدر منا�سب 

التعرف  على  ذلك  ي�ساعدك  ال�سوقية،  الخبرة  من 

التمييز  يمكنك  كما  لال�ستثمار.  جديدة  طرق  على 

مما  والزائفة.  الحقيقية  اال�ستثمار  فر�ض  بين 

فيما  اأف�سل  بخيارات  القيام  تلقائًيا على  ي�ساعدك 

يتعلق بالمخاطر وعائد اال�ستثمار. 

ومع مرور ال�سنين، �ستميل اأي�ًسا اإلى فهم االتجاهات 

عالم  في  جديًدا  تكون  عندما  االأ�سواق.   في 

اال�ستثمار، ت�سعر بالفزع �سريًعا. على �سبيل المثال، 

االأ�سهم، فقد ترغب في  اإذا حدث هبوط في �سوق 

بيع �سنداتك لتنقذ على االأقل جزًءا من المبلغ الذي 

الم�ستثمر  اأما  الهواة.  ت�سرف  هو  وهذا  ا�ستثمرته. 

ال�سوق  مرور  عند  ي�ستري  ما  دائًما  فاإنه  المتمر�ض 

باأزمة. فهو يعرف اأن ال�سوق �سيعود في النهاية اإلى 

حالته االأ�سلية )بل قد يرتفع(. وعندما يحدث ذلك، 

يمكنه بيع اأوراقه المالية وجني عائد كبير. 

يتمتع الم�ستثمرون ال�سباب بالمرونة والوقت للقيام 

النجاحات  من  كل  من  والتعلم  اال�ستثمار  بدرا�سة 

واالإخفاقات. 

3- اإدارة اأموالك ب�سكل اأف�سل 

�ستبداأ  مبكرة،  �سن  في  اال�ستثمار  في  تبداأ  عندما 

تلقائًيا في فهم قيمة المال. فالم�ستثمر يدرك الفرق 

المربح.  واال�ستثمار  ال�سروري  غير  االإنفاق  بين 

وبالتالي، يميل كل م�ستثمر اإلى اتباع نهج اإ�ستراتيجي 

في كيفية اإدارة اأمواله، ويكون عادات اإنفاق جيدة وال 

يهدر اأمواله. يمثل هذا االأ�سلوب اأحد اأف�سل اأ�ساليب 

تجميع الثروات على المدى الطويل. وبالتاأكيد ي�ساعد 
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اال�ستثمار المبكر في خلق عادات اإنفاق اإيجابية. 

عر�سة  اأقل  يكونون  مبكًرا  ي�ستثمرون  من  اأن  كما 

الطويل.  المدى  على  االإنفاق  تجاوز حدود  لم�ساكل 

تعلمت  وكلما  هامة،  درو�ًسا  يعلم  مبكًرا  فاال�ستثمار 

هذه الدرو�ض مبكًرا، ا�ستفدت بدرجة اأكبر. اإذا كنت 

م�ستثمًرا �ساًبا، فاإنك ت�سع نف�سك في �سدارة عالم 

ونمو  الوقت  مرور  ومع  باأكمله.  ال�سخ�سي  التمويل 

ا�ستثماراتك، �ستكون قادًرا على تحمل تكاليف اأ�سياء 

ال ي�ستطيع غيرك تحملها. من المحتمل اأن تتعر�ض 

اأثناء  االأوقات  بع�ض  في  لل�سيق  المالية  اأحوالك 

في  �سي�ساعدك  مبكرة  �سن  في  واال�ستثمار  حياتك 

مثل هذه االأوقات ال�سعبة.

4- التعافي من اال�ستثمارات الخا�سرة 

المخاطر  اأ�سا�سيين هما:  اال�ستثمار على مبداأين  يقوم 

الحد من  كم�ستثمر  تحاول  الحال،  بطبيعة  والعائدات. 

اإلى اأق�سى حد ممكن. ومع  المخاطر وزيادة العائدات 

مربحة  نتائج  اإلى  اال�ستثمارات  جميع  توؤدي  ال  ذلك، 

ال�سار هنا هو  والخبر  نتائج عك�سية.  ت�سفر عنها  وقد 

اأنه ال يزال لديك وقت للتعافي من اأي انتكا�سات تن�ساأ 

الراحة  من  ق�سط  نيل  يمكنك  الخا�سر.  اال�ستثمار  عن 

االأموال  تجميع  على  قادًرا  ت�سبح  حتى  واالنتظار 

لال�ستثمار مرة اأخرى.  وينطبق هذا اأي�ًسا عندما يكون 

ال�سوق راكًدا ويوجد عدد محدود من خيارات اال�ستثمار 

المتاحة، فيمكنك اأن تنتظر حتى يتعافى ال�سوق وت�ستثمر 

في الوقت المنا�سب بدالً من الت�سرع في اال�ستثمار. 

يوؤثر عمر الم�ستثمر على مقدار المخاطر التي يمكنه 

الك�سب،  ال�سباب �سنوات من  تحملها. وحيث ينتظر 

فيمكنهم المخاطرة اأكثر في اأن�سطتهم اال�ستثمارية. 

في حين اأن االأفراد الذين ي�سلون اإلى �سن التقاعد 

منعدمة  اأو  منخف�سة  اال�ستثمارات  نحو  ينجذبون 

 ،)CDs( االإيداع  و�سهادات  ال�سندات  مثل  المخاطر 

مغامرة وعر�سة  اأكثر  اإن�ساء محافظ  لل�سباب  يمكن 

لمزيد من التقلبات وقادرة على تحقيق مكا�سب اأكبر.

�سغار  على  يتعين  التي  الممار�سات  اأف�سل  ما 

الم�ستثمرين مراعاتها؟ 

يمكن اأن يكون اال�ستثمار طريقة رائعة لجمع المزيد 

من الثروة ولكنه يمكن اأن يتحول �سريًعا اإلى كابو�ض 

اإذا كنت ال تدرك ما تفعله. تاأكد من تحديدك لبع�ض 

على  هذا  �سي�ساعدك  م�سبًقا.  اال�ستثمار  اأهداف 

على  بناًء  القرارات  واتخاذ  ا�ستثماراتك  تخطيط 

ذلك. كما يمكنك اأي�ًسا اإعداد خطة ا�ستثمار تلقائية، 

ت�سمح لك بتخ�سي�ض مبلغ ثابت لال�ستثمار كل �سهر. 

اأف�سل  بع�ض  عن  المزيد  لمعرفة  القراءة  وا�سل 

ممار�سات اال�ستثمار ل�سغار الم�ستثمرين:

1- تجنب اأي مخاطر غير �سرورية في البداية 

بدء  تريد  ال  الم�ستثمرين،  �سغار  من  باعتبارك 

تجربة  اأو  بالمخاطر  محفوفة  اأ�سهم  في  اال�ستثمار 

فر�ض ا�ستثمار غير تقليدية مثل �سراء عملة م�سفرة. 

وتذكر اأن اإقدام الم�ستثمر على المخاطر يزيد طردًيا 

بالف�سل، فقد  ا�ستثمار  اأول  باء  اإذا  ثروته.  زيادة  مع 

ينتهي االأمر بخ�سارة جميع اأموالك. 

لتجنب ذلك، نقترح اأن تبداأ باال�ستثمار في �سناديق 

ربما  توفير.  ح�ساب  فتح  اأو  الم�ستركة  اال�ستثمار 

االأخرى  هي  المخاطرة  ولكن  �سغيًرا  العائد  يكون 

اال�ستثمار  �سناديق  في  فاال�ستثمار  للغاية.  �سئيلة 

اال�ستثمار  �سندوق  خا�ض.  ب�سكل  مفيد  الم�ستركة 

الم�سترك هو مجال ا�ستثمار حيث يقوم العديد من 

المالية،  االأوراق  من  العديد  با�ستثمار  الم�ستثمرين 

ويمكن اأن ي�سمل كل �سيء بدًءا من االأ�سهم وال�سندات 

حتى اأدوات �سوق المال. 

2- امتالك محفظة ا�ستثمار متنوعة

قد تكون على دراية بعبارة »ال ت�سع البي�ض كله في 

�سلة واحدة«. يطبق مبداأ التنوع الطريقة نف�سها. حيث 

يعني امتالك محفظة متنوعة توزيع ا�ستثماراتك بين 

16

يونيو 2021العدد 11



المالية  االأدوات  هذه  تميل  مختلفة.  مالية  اأدوات 

اإلى التفاعل ب�سكل مختلف مع التغيرات التي تطراأ 

على البيئة االقت�سادية. على �سبيل المثال، يمكن اأن 

اال�ستقرار  مثل عدم  الكلي،  االقت�ساد  لعوامل  يكون 

ال�سيا�سي، تاأثير كبير على �سوق االأوراق المالية. ومع 

ذلك، قد ال يكون لها نف�ض التاأثير على �سوق ال�سلع. 

في�ساعد هذا على الحد من المخاطر. كما ي�ساعد 

اأي�ًسا في زيادة العوائد اإلى اأق�سى حد ممكن. وهذه 

ميزة اأخرى بارزة لال�ستثمار في �سناديق اال�ستثمار 

من  الم�سترك  اال�ستثمار  �سندوق  يتاألف  الم�ستركة. 

اأنواع مختلفة من االأ�سهم وال�سندات واالأوراق المالية 

في �سوق المال. وبالتالي، ت�سبح محفظة ا�ستثمارك 

متنوعة. 

3- اال�ستفادة من التكنولوجيا 

التي يمكن  والتقنيات  باالأدوات  االإنترنت  تعج �سبكة 

جرب  اال�ستثمار.  رحلة  بداية  في  ت�ساعدك  اأن 

اطالع  على  دائًما  واأبَق  وت�سفحها  المالية  المواقع 

بما يحدث في ال�سوق المالية. من الموؤكد اأن تثقيف 

نف�سك حول اأدوات اال�ستثمار واالتجاهات النموذجية 

لل�سوق مفيد. 

اأي�ًسا الكثير من من�سات التداول على �سبكة  تتوفر 

االإنترنت. مما ي�ساعدك على تحليل فر�ض اال�ستثمار 

وقيا�ض المخاطر والعوائد الم�ساحبة لكل منها. كما 

على  المتوفرة  التداول  تطبيقات  ا�ستخدام  يمكنك 

لك.  �سيء  كل  اأتمتة  يمكنها  والتي  المحمول  اأجهزة 

فتطبيقات اال�ستثمار الرقمية هذه ب�سيطة ومتي�سرة 

نف�سك  وجدت  اإذا  اال�ستخدام.  في  للغاية  ومريحة 

غارًقا للغاية في روتينك اليومي، فيمكنك ا�ستخدام 

هذه التطبيقات التخاذ قرارات ا�ستثمار �سريعة. 

4 عليك التحلي بال�سبر 

اأنك �ست�ستيقظ غًدا لتجد  اليوم ال يعني  اال�ستثمار 

نف�سك وارن بافت. فالتحلي بال�سبر عن�سر �سروري. 

اإذا كنت قد ا�ستريت اأ�سهًما في اإحدى ال�سركات ولم 

االأ�سهم.  تلك  تبع  فال  فورية،  عوائد  اأي  لك  تحقق 

فالمبداأ العام فيما يتعلق باال�ستثمار في االأ�سهم هو 

عدم القيام ب�سيء. يمكنك بب�ساطة ك�سب الكثير من 

المال عن طريق االحتفاظ باالأ�سهم بدالً من �سرائها 

قيمة  تزيد  اأ�سهمك،  قيمة  تزيد  فعندما  وبيعها. 

وانتظر  هادًئا  اأبَق  لذا  اأي�ًسا.  ا�ستثمارك  محفظة 

قدوم العوائد. 

الخال�سة

بدء اال�ستثمار في �سن مبكرة يمكن اأن يغير حياتك. 

تعظيم  يمكنك  كما  تقاعدك،  ب�ساأن  للقلق  داعي  ال 

ثروتك دون بذل الكثير من الجهد. حتى اإن كنت ال 

تجني الكثير من المال حالًيا اأو عليك قرو�ض تقوم 

نحو  اأموالك  بع�ض  توجه  اأن  المهم  من  ب�سدادها، 

اال�ستثمار.  

النهاية  في  ولكن  البداية  في  �سعًبا  االأمر  يبدو  قد 

م�سوؤولياتك  تقل  به.  لقيامك  نف�سك  على  �ستثني 

المالية كلما كنت اأ�سغر في ال�سن. فمع تقدمك في 

العمر، تزيد نفقاتك وقد يكون من ال�سعب تخ�سي�ض 

لمزايا  �سريع  ملخ�ض  يلي  فيما  لال�ستثمار.  اأموال 

اال�ستثمار في �سن مبكرة: 

•  يمكنك جني المزيد من المال من الفوائد المركبة 
ونمو اأرباح االأ�سهم 

قرار  على  المترتبة  العواقب  من  التعافي  •  يمكنك 
ا�ستثمار خا�سر 

•  يمكنك معرفة كيفية عمل �سوق المال ومع مرور 
الوقت يمكنك اتخاذ قرارات ا�ستثمار اأف�سل

في  والذكاء  نفقاتك  في  التحكم  تعلم  يمكنك     •
توظيف اأموالك 

د/ وفاء �سبيتي، اأ�ستاذ م�ساعد بالجامعة االأمريكية في الكويت.
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)UIC( لجنة االإعالم والت�سويق لدى اتحاد �سركات اال�ستثمار

النا�سر هو اتحاد �سركات اال�ستثمار )UIC( بالكويت بالتعاون مع دار كويت تايمز للن�سر و تحت 

قيادة رئي�س االتحاد �سالح ال�سلمي و رئي�س تـــحــــرير المجلة بدر الـــــ�سبيعي و رئـــــي�س تــــحريــــر 

كـــــويت تـــــايمـــز عبد الرحمن العليان. 

حمد محمد ال�سعد

رئي�ض اللجنة 

�سركة عمار للتمويل واالإجارة

فدوى عادل دروي�س

مدير الدعم الفني باالتحاد 

ومدير مركز درا�سات اال�ستثمار بالوكالة

م�سطفى نجيب زنتوت

ع�سو اللجنة 

بيت اال�ستثمار العالمي- جلوبل 

كويت تايمز

جيمي اآثريدج

etheridge@kuwaittimes.com 

لال�ستف�سار حول االإعالنات:

ads@kuwaittimes.com

اتحاد �سركات اال�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�ض: 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�ض: 965-2483-5620+

etheridge@kuwaittimes.com :اإيميل

www.kuwaittimes.net :موقع
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