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2010 جاءت على النحو التالي:
1 – حصلت احلكومة على دفعة إيجابية تاريخية ال ميكن التقليل 
من شأنها أو التغاضي عن أهميتها متمثلة في جتديد التأييد البرملاني 
لرئيس احلكومة سمو الشيخ ناصر احملمد وعبور 3 من وزرائه الختبار 

الثقة الذي وقفوا أمامه.
2 – إعالن احلكومة الواضح عن حزمة من املشاريع التنموية التي 
طاملا كان����ت مطلب كل القطاعات االقتصادي����ة أمال في حتريك دوالب 
االقتص����اد والعمل في البالد وقد تبنى نائ����ب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون االسكان الشيخ أحمد الفهد 
اإلعالن التفصيلي عن هذه املشاريع والتي قدر كلفتها بنحو 2.5 مليار 
دينار وأبى الشيخ أحمد الفهد ان 
مير 2009 دون مزيد من التحفيز 
االقتصادي ف����كان آخر يوم من 
2009 يحم����ل إعالنا واضحا من 
الشيخ أحمد الفهد حيث أعلن عن 
انعقاد اجتماع جلنة متابعة برامج 
اجناز املشاريع الكبرى مبشاركة 
15 جهة حكومية وقرروا أهمية 
متديد فرص استثمار مشاريع ال�  
B.O.T الى 40 سنة لتنفيذ املشاريع 
االسكانية وهو مطلب لطاملا ُأعلن 

احلاجة اليه من االقتصاديني.
وبصراح����ة ملحوظ����ة أعلن 
الش����يخ أحمد الفهد ان عام 2010 
التنموية  سيكون عام املشاريع 
الكبرى حيث تضم قائمة املشاريع 
على سبيل املثال ال احلصر مشروع 
جسر جابر األحمد وميناء بوبيان 
البحري ومستشفى جابر األحمد 
وتوس����عة مطار الكويت الدولي 
ومدينة احلرير الى جانب املدن 
االس����كانية اجلدي����دة ومحطات 

الكهرباء.
3 – إعالن شركة بيت االستثمار 
العاملي »جلوبل« عن جناحها في 
اعادة هيكلة ديونها مع دائنيها 
والبالغة 1.7 ملي����ار دينار فيما 
جنحت في سداد أول استحقاق 
عليها بل����غ 20 مليون دينار في 

موعده.
4 – إعالن شركة دار االستثمار 
عن جناحها في إقناع أغلبية دائنيها 

بخطة إعادة هيكلة ديونها.
الكويت  5 – تص����دي بن����ك 
املرك����زي وإح����كام رقابته على 
املصارف وشركات االستثمار من 
خالل عدة اجراءات طالت مدققي 
احلس����ابات واجراءات االئتمان 

والتمويل وغيرها.
6 – إعالن شركة أعيان لإلجارة 
عن جناحها في إعداد خطة متكاملة 
إلعادة هيكلة مديونيتها مع البنوك 
الدائنة، من املتوقع إعالن تفاصيلها 

في األيام القليلة املقبلة.
7 – تأكيدات برملانية عن قرب 
التجارية  إقرار قانون الشركات 
الذي يتضمن بتعديالته العديد من احللول ملشاكل الشركات القائمة.

8 – احلكم النهائي من قبل محكمة التمييز لبيت التمويل الكويتي 
بأحقيته في الرهن العقاري اخلاص وبيعه.

9 – زيادة الطلب على النفط العاملي واستمرار معدالت الزيادة في 
أس����عار برميل النفط الكويتي باجتاه 80 دوالرا متجاوزا بذلك ضعف 

السعر االفتراضي لسعر البرميل احملتسب في ميزانية الدولة.
10 – استمرار البنك املركزي في سياسته الرامية الى خفض الفائدة 

على القروض.

أحمد سمير
إذا كان هناك من يرى ان األسوأ من تداعيات األزمة املالية العاملية قد 
ولى عبر مجريات أحداث 2009 االقتصادية، فإن هناك من يؤكد ان األسوأ 
مازال في الطريق لم يأت بعد، وان ما شهدناه لم يكن إال قليال من كثير 
آت بالفعل. ويتساءل أحد املراقبني.. هل هناك أسوأ من التراجع امللحوظ 
في سيولة السوق )قيمة التداول( والتي ميكن قياسها من خالل متابعة 
منحنى التراجع في سيولة سوق الكويت لألوراق املالية والتي وصلت 
الى 21.8 مليار دينار ومبا نسبته 38.9% مقارنة مبا كانت عليه في عام 
2008 حيث كانت 35.8 مليار دينار؟! كما تراجع عدد الشركات املدرجة 
الى 3 ش����ركات فقط فيما تقلصت األرباح املعلنة ل� 188 شركة مدرجة 

عن ال� 9 أشهر األولى حيث تالحظ 
انخفاضها الى 748.4 مليون دنيار 
مقارنة ب� 2972.9 مليونا في 2008، 
كما تأثرت مؤشرات االداء املالي 

للشركات املدرجة كثيرا.
ويرى احمللل����ون ان التعامل 
القائم����ة باعتبارها  النتائج  مع 
حتديات مطلوبا حتسينها أفضل 
من الوق����وف أمامها والقفز فوق 
احلراك السياسي املعرقل للتنمية 
مطلب ضروري وملح للخروج من 
مأزق انشغال السلطة التشريعية 
بقضايا فرعية بعيدة عن قضايا 
الدافعة  القوانني والتش����ريعات 
لألوضاع االقتصادية واملشجعة 
على العبور الكامل لتداعيات األزمة 

املالية العاملية.
والواقع االقتصادي يؤكد ان 
كثيرا من الشركات التي أضرتها 
األزم����ة االقتصادي����ة العاملي����ة 
وتداعياتها لم تخرج من عثرتها 
بعد، ولم تفكر ف����ي اللجوء الى 
طوق النجاة )املنقوص( الذي ألقت 
احلكومة إليها به )قانون االستقرار 
املالي( خشية املزيد من »التعري« 
واملزيد من التعثر، وعلى الرغم من 
ان العالم من حولنا قد شهد بوادر 
التعافي ورغم ان األزمة قد اندلعت 
هناك في أميركا وبعدها أوروبا 
إال أن تباشير التعافي كشفت عن 
نفس����ها ومعدالت النمو حتركت 
باإليج����اب هناك وب����دأ احلديث 
عم����ا هو بعد انتهاء األزمة اال ان 
الشركات الكويتية مازال بعضها 
يعيش هواجس وتداعيات األزمة 
وهم يكابرون ويرفضون اإلعالن 
عن ذلك ويتمس����كون مبواقفهم 
اخلاطئة وعدم اإلقدام على اعادة 
الهيكلة التشغيلية واالستثمارية 
بل االدارية أيضا. والسؤال الذي 
يطرحه الكثيرون، هل حمل 2009 
ما يكفي من احملفزات االقتصادية 
القادرة على عبور األزمة؟ واجلواب 
يأتي سريعا.. ال.. عدا جهود فردية 
للبنك املركزي رأى البعض فيها 
قيودا شديدة والبعض اآلخر ُأطرا 

تنظيمية متشددة بعد غياب ملحوظ للرقابة الصارمة ومحاولة تدارك 
األمور قبل استفحالها، يضاف الى تلك احملفزات قانون ضمان الودائع 

املالية، وقانون االستقرار املالي املغضوب عليه.
ولكن.. ليس عند هذا احلد تتوقف احملفزات االقتصادية، فهناك نقاط 
مضيئة ميكن التعويل عليها في سنة جديدة حتمل اخلير واحلل لكثير 
من املش����اكل والقضايا العالقة، فاأليام األخيرة من 2009، وكأن هناك 
م����ن أراد أال تكون كلها قامتة، ظهرت بأواخرها نقاط إيجابية يتوجب 
س����ردها، واعتبارها أسبابا تدعو للتفاؤل باألداء االقتصادي العام في 

عمر راشد
رغم أن الرئيس التنفيذي في ش����ركة االتصاالت الكويتية »ڤيڤا« 
م.جنيب العوضي أعلن في أغس����طس املاضي أن����ه ال تأجيل إلدراج 
الشركة في س����وق الكويت لألوراق املالية مؤكدا أن إجراءاته تسير 
بش����كل طبيعي، إال أن األزمة املالية وتداعيات أزمة مديونية دبي قد 
تؤدي إلى إعادة النظر في القرار مرة أخرى.  مصادر مطلعة أوضحت 
ل� »األنباء« أن قرار اإلدراج لم ُيبت فيه اآلن، وأن اإلجراءات اخلاصة 

باإلدراج التزال غامضة. وأضافت أن قرار اإلدراج سيكون بيد املالك دون 
غيرهم في عمومية الشركة التي ستنعقد أوائل العام احلالي.  وفيما 
يتعلق بأزمة األبراج التي تعاني منها شركات االتصاالت، لفتت املصادر 
أن هناك ورقة عمل سيتم تقدميها إلى اجلهات املسؤولة حلل األراضي 
املخصصة لبناء تلك األبراج وذلك بشكل يحل تلك األزمة وبشكل نهائي.  
وكانت مصادر قد أشارت ل� »األنباء« أن الشركة استطاعت االقتراب 

من االستحواذ على 10% من سوق االتصاالت الكويتية.

»ڤيڤا« تحسم قرار اإلدراج في عموميتها المقبلة

10 أسباب تدعو للتفاؤل باألداء 
االقتصادي العام في 2010

إصرار حكومي واضح على اعتبار 2010 
عام المشاريع التنموية الكبرى

إعادة التأييد البرلماني لرئيس الحكومة 
وتجديد الثقة بـ 3 من وزرائه دفعة 

قوية لألداء الحكومي في 2010

االقتراب الوشيك من إقرار قانون 
الشركات التجارية خطوة مهمة 

على طريق إصالح الشأن االقتصادي

األسـوأ

الطريق؟

اقتصاديًا 
هل مضى

أم اليزال في


