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أحمد المغربي36
ذكرت بيانات على املوق���ع اإللكتروني لبنك 
الكويت املركزي انه أصدر أمس س���ندات خزانة 
ألجل عام واحد بقيم���ة 80 مليون دينار بفائدة 
1.25% وذلك في خطوة الستيعاب فائض السيولة 

في السوق.
واشارت البيانات الى ان البنك املركزي تلقى 

عروضا لالكتتاب في هذه الس���ندات تقدر بنحو 
393 مليون دينار ما يعني تغطية 490%، ويعد 
هذا االصدار اخلام���س للبنك املركزي خالل هذا 
العام واألول خالل شهر أبريل اجلاري، حيث كان 
اإلصدار السابق في 24 مارس املاضي وكانت قيمة 
السندات ب� 100 مليون دينار ألجل عام واحد وبلغت 

التغطية لهذه السندات 548 مليون دينار.

»المركزي« يصدر سندات خزانة بـ 80 مليون دينار بفائدة %1.25

متطلبات إلعادة 
هيكلة االقتصاد

على نحو يضمن التخطيط ملس���تقبل أفضل 
لالقتصاد الوطني، ألن ذلك هو االجتاه السائد 
في العالم اآلن، حيث الشراكة الفعالة بني الرؤية 
احلكومية ورؤى القطاع اخلاص في التخطيط 
للتنمية املستدامة للمجتمع واستشراف آفاق 

مستقبله التنموي.
2 ـ إدخال اإلصالحات الهيكلية الواجب القيام بها 
على املستويات التنموية واملالية واالقتصادية، مبا 
في ذلك بناء منوذج تنموي يحمل السمات اخلاصة 
بالكويت اقتصاديا واجتماعيا وس��كانيا وثقافيا، 
وتراعى في الوقت نفسه طبيعة التجارب التنموية 
التي تتبناها دول اجلوار، حتقيقا لقدرة تنافسية 
عالية وس��ط احمليط اإلقليمي والدولي، ومراعاة 
الواقعي��ة والتوازن في األه��داف التنموية املراد 
بلوغها، بحيث ال يطغى جانب على آخر، وبحيث 
تسير أبعاد تنمية مختلف القطاعات االقتصادية 
متوازنة مع بعضه��ا جنبا إلى جنب وبالتوازي � 
وبشكل متناغم ومتناسق في املوضوع والتوقيت 
� مع محاور التنمية األخرى التعليمية والثقافية 

والصحية والعمرانية واإلسكانية.
3 ـ تنويع مص���ادر الدخل الوطني، وعدم 
االعتماد كلي���ة على مصدر وحيد ناضب مثل 
النفط، والعمل على تشجيع قطاعات اقتصادية 
وإنتاجية واعدة كالقطاع الصناعي واخلدمي 

وغيرهما.
4 ـ انتقاء القطاعات االقتصادية التي س��يتم 
إطالق يد القطاع اخلاص فيها، مع سن التشريعيةات 
ووضع الضوابط التنظيمية الالزمة لضمان فاعلية 
األداء والتأكد من احلفاظ على احلقوق االقتصادية 
واالجتماعية للعمالة الوطنية التي ستنتقل للعمل 

في القطاع اخلاص الحقا.
5 ـ تطوير صناعات غير تقليدية تتجاوز 
الصناعات الغذائية والتقليدية إلى الصناعات 
البتروكيماويات وصناعة  الدوائية وصناعة 

األملنيوم والزجاج ومواد البناء واألصباغ.
6ـ  توقيع اتفاقيات جماعية وثنائية لإلعفاءات 
اجلمركية ومنع االزدواج الضريبي واحملاس��بي 
مع دول مجلس التعاون اخلليجي والدول العربية 
واألجنبية التي تربطها بالكويت مصالح اقتصادية 
وجتارية واس��تثمارية كبيرة، وتشجيع تأسيس 
شركات وإقامة مشروعات كويتية وخليجية مشتركة 
في مختلف جوانب االستثمار والتنمية، مع مراعاة 
التكامل بني املش��اريع االستثمارية، وفقا للمزايا 

التنافسية منعا للتكرار والتداخل غير املطلوب.
م��ع األخذ بعني االعتبار أن اإلس��راع بإجناز 
ه��ذه اإلصالحات واملتطلبات من ش��أنه أن يقلل 
الكلفة املادية والبشرية املتوقعة لها، ويضاعف في 
الوقت ذاته من اإليجابيات املتوقعة منها، والعكس 

صحيح.

وبرنامج عمل لترجمة هذه الرؤية وتلك القناعة 
إلى واقع عملي ملموس يتجاوز التصريحات 
والشعارات الرنانة، مشيرا إلى أن إعادة الهيكلة 
االقتصادية ترتب���ط بها قضية التخصيص 
وزيادة مس���اهمة القطاع اخلاص احمللي في 
النش���اط االقتصادي مب���ا ميكن من حتويل 

الكويت إلى مركز مالي وجتاري إقليمي.
وأشار إلى أنه انطالقا من املفهوم الواسع 
للتجارة، ميكن أن تساهم مختلف القطاعات 
االقتصادية في إعادة هيكلة االقتصاد الوطني 
مبا في ذلك القطاع الصناعي واملالي واملصرفي 
والعقاري وغيرها، أما بالنسبة للقطاع الصناعي 
حتديدا فإنه يتسم بالقدرة على املساهمة الفعالة 
في إعادة هيكلة االقتصاد الكويتي عن طريق 
تطوير مصادر إنتاجية رديفة للنفط، خاصة 
مع توافر اإلمكانات والسيولة املالية، واملواد 
اخلام الالزمة للتصنيع السيما تلك املشتقة 
من النفط، مما يس���اهم في تطوير صناعات 
جديدة وفي مقدمتها صناعات البتروكيماويات، 
باإلضافة إلى موقع الكويت املتوسط القريب 

من أسواق آسيا وأوروبا.
وف���ي مقدمة ما يجم���ع علي���ه املراقبون 

واملختصون، املتطلبات التالية:
1 ـ ضرورة مشاركة جميع األطراف الرسمية 
واألهلية وتضافر جهودها وتنسيق حركتها 

تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

إدخال إصالحات هيكلية على المستويات التنموية والمالية 
واالقتصادية.

تنويع مصادر الدخل الوطني وعدم االعتماد كلية على 
مصدر وحيد ناضب مثل النفط.

سن التشريعات لضمان فاعلية أداء القطاع الخاص.

تطوير صناعات غير تقليدية تتمتع الكويت فيها بمزايا تنافسية.

توقيع اتفاقيات جماعية وثنائية مع الدول العربية واألجنبية 
في مجاالت االستثمار والتنمية.

دور الدولة قائما في تقدمي خدمات أساس���ية 
مدعومة للمواطنني السيما في مجال اخلدمات 
الصحية والتعليمية، دون أن ينفي ذلك إمكانية 
االس���تعانة بآليات القطاع اخلاص في إدارة 
املؤسس���ات الصحية والتعليمية مما يترتب 
عليه حتس���ني جودة اخلدمة املقدمة، خاصة 
في حال عدم ق���درة الدولة ممثلة في القطاع 
احلكومي على توفير بعض اخلدمات العامة 
بسبب التشبع أو عدم القدرة على االستيعاب، 
وهناك جتربة مهمة وناجحة في الكويت في 
هذا املجال متمثلة في التعليم العالي، فحني 
تش���بعت جامعة الكويت ولم يعد مبقدورها 
اس���تيعاب املزيد من أعداد الطالب مت تطوير 
خيار البعثات الداخلية الذي يسمح بالتحاق 
هؤالء الطالب في اجلامعات اخلاصة التي وافقت 
احلكومة على إنش���ائها وفق ضوابط معينة 
حتقق جودة املخرجات التعليمية وحتافظ في 
الوقت ذاته على الدعم املقدم لقطاع التعليم، 
وبالتالي األمر ذاته ميكن اللجوء إليه بالنسبة 

للخدمات العامة األخرى.

رؤية استراتيجية

أما رئيس احتاد الصناعات الكويتية حسني 
اخلرافي فيرى أن إعادة هيكلة االقتصاد الوطني 
حتتاج إلى توافر قناعة ورؤية استراتيجية 

محمد عبدالرحمن
يقف العالم اآلن على أعتاب مرحلة جديدة 
من مراحل تطوره االقتصادي والتكنولوجي، 
مرحلة تعج بالتط���ورات واملتغيرات احمللية 
واإلقليمي���ة والعاملية على مختلف األصعدة، 
مما يس���تدعي بلورة رؤية ش���املة وصياغة 
استراتيجية متكاملة إلعادة هيكلة االقتصاد 
الوطن���ي مبا يحقق مقتضيات عملية التنمية 

الشاملة خالل العقود القادمة.
فالفترة احلالية تش���كل مرحلة حاس���مة 
ملستقبل االقتصاد الكويتي، وذلك بالنظر حلجم 
التحديات التي أصبح يواجهها على الصعيدين 
اإلقليمي والدولي، األم���ر الذي يتطلب العمل 

الدؤوب من أجل زيادة درجة تنافسيته.
وفي هذا اخلصوص، ثمة عدد من املتطلبات 
الواجب االلتفات إليها، وتسليط الضوء عليها 
بغرض إعادة هيكلة صحيحة لالقتصاد الكويتي، 
على ضوء حتديد مواطن اخللل احلالية وجوانب 
القصور حتى ميكن العمل على عالجها، ومن ثم 
جتنب انعكاساتها السلبية على األداء االقتصادي 
العام في املستقبل املنظور، على أن يتبع ذلك 
البحث في أفضل السبل الكفيلة بجعلها تواكب 
ركب التطور والتقدم التقني والتكنولوجي، ومن 
ثم تكون في مصاف البلدان املتقدمة اقتصاديا 

وتنمويا وعلى املديني املتوسط والبعيد.

زيادة القدرة التنافسية

وفي هذا السياق، أكد وزير التخطيط األسبق 
علي املوسى أنه في مقدمة ما يحتاجه االقتصاد 
الكويتي من أجل إعادة الهيكلة وزيادة قدراته 
التنافسية، ضرورة توسيع وتفعيل مشاركة 
القطاع اخلاص في النشاط االقتصادي، وتأسيس 
وتعزيز الشراكة بينه وبني القطاع احلكومي، 
مشيرا إلى أن التخصيص أو اخلصخصة ال تعني 
بالضرورة بيع األصول العامة اململوكة للدولة 
أو أن تتخلى األخيرة عن دورها االقتصادي.

وأوضح أن التخصيص بال شك سيأخذ بعني 
االعتبار استمرار خضوع قطاعات استراتيجية 
للدولة مبا في ذلك قطاع النفط خاصة ما يتعلق 
منه باالستخراج، ومع ذلك تبقى إمكانية إشراك 
القط���اع اخلاص قائمة في هذا القطاع مثل أن 
يسند إليه مسألة التنقيب، خاصة أن الكويت 
له���ا جتارب ناجحة في هذا املضمار من خالل 
االعتماد على ش���ركات عاملية ومن ثم يصبح 
من املهم إتاحة الفرصة للقطاع اخلاص احمللي 
للقيام بهذا ال���دور احليوي وهو قادر بالفعل 

على القيام به على الوجه األكمل.
مشيرا إلى أن ثمة ثوابت تعد محل اتفاق 
ب���ني اجلميع ف���ي الكويت وأهمه���ا أن يظل 
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»البترول الوطنية« تمدد مناقصة
 بـ 700 مليون دوالر إلى 20 مايو المقبل

أحمد مغربي
 كش���فت مص���ادر مطلعة
ل���� »األنب���اء« ان ش���ركة   
الوطني���ة قد قررت  البترول 
متديد الوعد النهائي ملشروع 
األعمال الهندسية والتوريدات 
واإلنشاءات والتشغيل ملشروع 
إنش���اء مصنع جدي���د إلزالة 
الغ���ازات احلمضي���ة وإعادة 
تأهي���ل املصنع احلالي إلزالة 
الغ���ازات احلمضية مبصفاة 
ميناء األحم���دي إلى 20 مايو 

املقبل.
وأوضحت املصادر ان قرار 
التمديد جاء بناء على رغبة عدد 
من الشركات املؤهلة للمشروع 
إلعطائها الفرصة الكافية للتقدم 
للمش���روع، مش���يرة الى أن 
الش���ركة قد طرحت املناقصة 
في شهر ديسمبر املاضي والتي 

من املتوق���ع أن تبلغ تكلفتها 
700 مليون دوالر.

 وتوقعت املصادر ان يبدأ 
تنفيذ املشروع قبل نهاية العام 
احلالي وسيكون من احد أهدافه 
الرئيسية إزالة الغاز احلمضي 
من املواد التكريرية في مصفاة 
األحمدي، مشيرة الى ان الشركة 
قد ح���ددت 11 ش���ركة عاملية 
للمشروع من الصني وايطاليا 

وكوريا اجلنوبية.
وذكر املصدر ان مش���روع 
إزالة الغاز احلمضي يعد من 
املشروعات الكبرى التي سيتم 
طرحها خالل العام احلالي والتي 
من املتوقع أن يصل إجماليها 
الى 30 مليار دوالر ضمن اخلطة 

اخلمسية للشركة.
وأوضح���ت املص���ادر ان 
الش���ركة جت���ري العديد من 

دراسات اجلدوى حاليا لطرح 
املزيد من املش���اريع اجلديدة 
ومشاركة الش���ركات الزميلة 
التي تقع حتت مظلة مؤسسة 
البترول الكويتية في أي مشاريع 
تنوي طرحها مثلما تفعل مع 
شركة نفط الكويت وصناعة 

الكيماويات البترولية.
جتدر اإلشارة الى ان الشركة 
طرحت أكثر من مناقصة خالل 
العام احلالي  الربع األول من 
مثل مناقصة أعمال الصيانة 
امليكانيكية ملصفاة الشعيبة 
والتي ستتجاوز قيمتها ال� 30 
مليون دينار وكذلك مناقصة 
تصميم وتصني���ع وتركيب 
مدخنتني جديدتني في مصفاة 
ميناء عبداهلل والتي تقدر هي 
األخرى بقيمة ستتجاوز ال� 10 

ماليني دينار.

تنفيذ المشروع قبل نهاية العام الحالي

إلنشاء مصنع جديد إلزالة الغازات الحمضية بمصفاة ميناء األحمدي

لجنة بحث تعديالت قانون الشركات التجارية
 اقتربت من إعداد تقريرها النهائي

شريف حمدي
أكد مصدر م���ن جلنة بحث 
التعديالت على قانون الشركات 
التجاري���ة ف���ي وزارة التجارة 
والصناعة ل� »األنباء« أن اللجنة 
إعداد  اقتربت من االنته���اء من 
تقريرها النهائي حول تعديالت 
على بعض مواد القانون، الفتا الى 
أن اللجنة ستجتمع اليوم برئاسة 
وزير التجارة والصناعة مع اللجنة 
املالية واالقتصادية مبجلس األمة 
وذلك ملناقشة التعديالت املقترحة 
قبل إقرار القانون. وذكر املصدر 
ان التعدي���الت املقترح���ة على 
مش���روع القانون الذي يتضمن 
266 م���ادة كثيرة رمب���ا يفوق 
عدده���ا ال� 40 مادة، الفتا الى ان 
التعديالت تتنوع ما بني احالل 
مواد مكان اخرى وإضافة مواد 
جديدة فضال عن إلغاء بعض املواد 

بشكل نهائي.

تجتمع اليوم مع اللجنة المالية واالقتصادية في مجلس األمة

»مشرف« في طريقها للفوز 
بعقد قيمته 2.3 مليون دينار

أحمد مغربي
كشفت مصادر مطلعة ل� »األنباء« ان شركة مشرف للتجارة 
العامة واملق��اوالت في طريقها للفوز بعق��د قيمته 2.3 مليون 
دينار من الرئاس��ة العامة للحرس الوطني، وذلك إلنش��اء عدد 
من االس��تراحات والصاالت مبعس��كرات احلرس الوطني في 
جميع مناطق الكويت. وأوضحت املصادر ان عرض مشرف كان 
األفضل من بني 4 ش��ركات محلية تقدمت للمشروع، مشيرة 
الى ان الش��ركة لم تتسلم كتاب الترسية بعد، حيث من املتوقع 
االعالن عن الفائز في هذه املناقصة بعد شهرين من اآلن حلني 
دراس��ة العطاءات التي تقدمت بها جميع الشركات للمشروع. 
جتدر االشارة الى ان شركة مشرف للتجارة واملقاوالت حققت 
أرباحا قدرها 799 ألف دينار ما يعادل ربحية للس��هم قدرها 4 
فلوس للس��هم بنهاية عام 2009 مقارنة بخسائر قدرها 9.76 

ماليني دينار خالل نفس الفترة من العام 2008.
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