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)فريال حماد(عادل الرومي متحدثا للزميل محمود فاروق

رئي�س الجه�از الفن�ي حـوار
المش�روعات  لدراس�ة 
والمب�ادرات  التنموي�ة 

ال�روم�ي   ع��ادل 
»األنب�اء«: ل� 

الدورة المستندية بالقطاع 
الحكومي وبطء التسهيالت 
االئتمانية بالبنوك أبرز 
المعوقات التي تواجه الخطة

 3 شركات ستطرح 
في األسواق للمزايدة العامة 
لتنفيذ أول المشروعات 
السكنية والصحية والبيئية

محدودية مجاالت عمل 
القطاع الخاص توجب ضرورة 
توسيعها وإيجاد المحفزات 
مع التصدي للمعوقات

ال تراجع عن تنفيذ خطة التنمية أو سحب أي مشروع منها
وتحريك الودائع البنكية مطلب ملحّ للنهوض باالقتصاد

يعتبر إفساح المجال امام القطاع الخاص من أكثر الخطوات 
أهمية إلشراكه في التنمية، وفي الواقع فإن القطاع الخاص يعمل 
في مجاالت محدودة، وفي أضيق الحدود ويعاني من المقاومة 
في التقدم ومن األدوار الحكومية األساس���ية توسيع مجاالت 
العمل وتنويعها والتصدي للعوائق وإيجاد المحفزات، فعلى 
سبيل المثال، إطالق األراضي حيث تحتكر الدولة أكثر من %95 
من األراضي وجميع المشاريع الزراعية والصناعية والسياحية 
والترفيهية والخدمية وهذا األمر جعل الجميع يتزاحم ويتحايل 
للحصول على األراضي بقصد البيع للجادين مما جعل أسعار 
األراضي عالية، األمر الذي انعكس على المشاريع الصناعية 
والسياحية أو الخدمية بالسلب لتصبح غير مجدية اقتصاديا 
وذلك ليس بسبب النشاط ذاته بل بسبب ارتفاع قيمة األرض 
وهناك مثال آخر لألدوار الحكومية يتمثل في إطالق الرخص 
س���واء على صعيد االتصاالت أو النقل، حيث تحظى شركات 
الحكومة بامتيازات حكومية لتقوي من وضعها التنافسي مع 
الغير كالحصول على األراضي والتراخيص وسهولة اإلجراءات 
الحكومية وتسهيالت في الموانئ وغيرها، األمر الذي يؤدي 

في مجمله الى فقدان المنافسة.
وعلى الحكومة ان تعمل كل ما في وسعها لكسر االحتكار 
بجميع أشكاله حتى ال تنتقل الخصخصة من احتكار الحكومة 
الى احتكار القطاع الخاص. ومن أهم األدوار الحكومية تعزيز 
المنافس���ة والعمل على زيادتها وتش���جيع وحماية الصغار 
فيها ومنع اس���تغالل الشركات الكبيرة قوتها المالية إلخراج 

المنافسين.
وكيف سيكون دور البنوك في تمويل المشاريع التنموية؟

قدرت ودائع القطاع الخاص ف���ي البنوك بالمليارات، لذا 
يجب ان تتحرك هذه الودائع في القنوات االستثمارية الجيدة 
خاصة ان العائد على الوديعة غير مجد خالل الفترة الحالية، 
الس���يما ان البنوك عليها دور رئيسي في تقديم التسهيالت 
االئتمانية لشركات القطاع الخاص حتى يسهل تنفيذ الخطة 

الخمسية دون عوائق تؤدي الى بطء في تنفيذها.
بعد ان اس��تعرضنا آلي��ات الخطة هل ت��رى ان هناك امكانية 

للتراجع عن تنفيذ الخطة؟
اعتقد انه ليس هناك أي امكانية للتراجع عن الخطة، خاصة 
بعد إقرارها بمجلس األمة، وبالتالي س���تكون هناك صعوبة 
في س���حب أي مشروع ألي ضغط قد يحدث سواء من جانب 
سياسي أو غيره من الجوانب المعنية، فالجميع يأخذ بعين 
االعتبار ضرورة إعادة النهض���ة للكويت خاصة انها تعتبر 
أفضل المراكز التجارية في المنطقة من حيث الموقع والكوادر 
أيضا فضال عن المشاريع المهمة المقامة في الكويت، فالجميع 
يعمل من أجل رفع وإعادة اجتذاب المستثمر إلى الكويت سواء 

كان أجنبيا أو كويتيا.

وما هي آلي��ة تفعيل دور القطاع الخاص ف��ي برنامج الخطة 
الخمسية التنموية؟

سيتم طرح 3 شركات في األسواق للمزايدة العامة وهي: 
الش���ركة المس���اهمة للقطاع الخاص التي تعنى بالمشاريع 
السكنية مثل مشروع الخيران وغيره من المشاريع المقبلة، 
وش���ركة التأمين الصحي للوافدين، وش���ركة المستودعات 
للمنافذ الحكومية، إضافة الى عدد من الشركات األخرى مثل 
تأسيس الشركة الكويتية والعديد من الشركات ذات األنشطة 
المختلفة والقطاعات المتعددة التي بدورها ستنهي المشاكل 
واألزمات التي تعاني منها البالد والسيما القضايا المتعلقة 
بالصح���ة والبيئة، وذلك من أجل االنته���اء من جميع أوجه 
الخلل الش���امل الذي أربك القطاعات االقتصادية سواء خالل 

أو عقب األزمة المالية العالمية.
وكيف يتم إفس��اح المجال للقطاع الخاص في ظل الخصومة 
المعلنة من بعض أعضاء مجلس األمة ووصفه بالقطاع الكاذب؟

بداي��ة.. ه��ل لك ان توضح لن��ا أهداف ورؤي��ة الجهاز الفني 
لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات في الكويت؟

يحرص الجهاز على تعزيز مش���اركة القطاع الخاص في 
عملية التنمية المستدامة بالتعاون مع الجهات الفنية المختصة 
والمعنية بأهمية تطوير مستوى الخدمات في الكويت، السيما 
العمل على تنويع مصادر الدخل بما يواكب أفضل التجارب 
والمعايير العالمية فرؤية الجهاز الفني تتمحور حول تنفيذ 
مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي تحتاج 
الى مزيد من المرونة والعم���ل غير النمطي، حيث حرصت 
الجهات المختصة على وضع لبنة أساس���ية تتضمن اإلطار 
التشريعي والتنظيمي لعمليات الشراكة بين القطاعين العام 
والخاص عبر الجهاز ليقوم بدور المعاون الرئيس���ي للجنة 
العليا للمش���روعات التي تقام على أم���الك الدولة العقارية 
وذلك به���دف توحيد معايير وإجراءات طرح المش���روعات 
التنموية بما يتوافق مع أفضل التجارب العالمية، ويحافظ 

على الخصوصية التي تمتاز بها الكويت.
ويهدف الجهاز الى تقديم الحوافز الجدية والعملية لمؤسسات 
القطاع الخاص وذلك للمساهمة في تنمية البالد وفتح مجاالت 
استثمارية في قطاعات جديدة ذات مردود ايجابي على االقتصاد 
الوطني، وايضا العمل على مسح واستكمال الدراسات األولية 
للمش���روعات والمبادرات التي تحال اليه م���ن قبل اللجنة 
العلي���ا لتنفيذها وفقا لنظام الش���راكة بين القطاعين العام 
والخاص ووضع معايير لتشجيع وتسهيل سبل وإجراءات 
المش���اركة مع مراعاة مبادئ العدالة والش���فافية، فضال عن 
العمل على رفع الناتج المحل���ي االجمالي وتنويع مصادره 
وتطوير المرافق العامة ودعم المش���اريع التنموية وتوفير 
فرص العمل للمواطنين وتوس���يع مجاالت وأنشطة البحث 

العلمي والتطوير التكنولوجي.
وما معوقات خطة التنمية التي يمكن ان تتسبب في بطئها أو 

تعرقل تنفيذ بعضها وآلية التغلب عليها؟
تعتبر الدورة المس���تندية في القطاع الحكومي من أكبر 
المسببات في بطء تنفيذ خطة التنمية فهناك ضرورة لتقليص 
المعامالت المس���تندية المتعلقة بخطة التنمية، حيث يجب 
وضع خطوات واضحة وآليات فعالة إلنجاز المشاريع التنموية 
وفق جدول زمني واضح ومح���دد، ومن ناحية أخرى يجب 
على قطاع البن���وك تقديم التس���هيالت االئتمانية، ومنحها 
بش���كل سريع لشركات القطاع الخاص لتدور عجلة التنمية 
في البالد ولتدخل عصر المشاريع المليارية وحيز المنافسة 
االقليمية س���واء مع الدول المج���اورة أو غيرها، وللتغلب 
على معوقات خطة التنمية يجب ان يكون هناك دور رقابي 
وإشرافي واضح من جهات متخصصة لضمان تنفيذ الخطة 

وفق جدولها الزمني المحدد.

المشاريع التنموية المطروحة لعام 2010
شملت املش���اريع التنموية املطروحة 
لعام 2010 خمسة عناصر رئيسية بالكويت 

وهي على النحو التالي:
  املؤسسة العامة للرعاية السكنية: مشاريع 
املدن اإلس���كانية التي تطرحها املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية تشمل 5 مشاريع 

وهي:
أوال: مدين���ة جابر األحم���د التي تبلغ 
مساحتها 1244.5 هكتارا ويبلغ عدد السكان 
املتوقع للمدينة نحو 71.346 ألف نس���مة 
موزعني على 3 فئ���ات: كويتيون وعمالة 

منزلية ووافدون.
ثانيا: مشروع مدينة صباح األحمد التي 
تبلغ مس���احتها 3500 هكتار ويبلغ عدد 
السكان املتوقع للمدينة نحو 116.538 ألف 
نسمة موزعني على 4 فئات وهم كويتيون، 
عمال���ة منزلية، واجمالي س���كان مناطق 

الرعاية السكنية ووافدون.
ثالثا : مشروع مدينة اخليران التي تعتبر 
من كبرى املدن املتكاملة التي ستنش���ئها 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية حيث تبلغ 
مساحتها نحو 13969.6 هكتارا ويبلغ عدد 
السكان املتوقع لها نحو 600 الف نسمة بني 

كويتيني، وعمالة منزلية ووافدين واجمالي 
سكان مناطق الرعاية السكنية.

رابع�ا: مشروع مدينة املطالع التي تبلغ 
مساحتها 6500 هكتار ويبلغ عدد السكان 
الكويتي���ني املتوقع باملدينة نحو 114.480 

ألف نسمة.
خامس�ا: مش���روع املس���اكن منخفضة 
التكاليف والتي تبلغ مساحتها 686 هكتارا 
والتي توفر املسكن املناسب لكل شرائح 

املجتمع.
وجتدر االشارة الى ان هذه املدن تتمتع 
باخلدمات التي قد يحتاجها سكانها وحترص 
املؤسس���ة العامة للرعاية السكنية على 
تطوير هذه املدن واملشاريع مبا يتناسب 

مع رؤيتها وخطتها.
 ش�ركة نفط الكويت: طرحت شركة نفط 
الكويت مشروع مستشفى األحمدي اجلديد 
ملوظفي القطاع النفطي وعائالتهم واملتوقع 
اجنازه عام 2014 ويضم 300 سرير ووحدات 
سكنية لهيئة املمرضني واألطباء الزائرين 
والطاقم الطبي كم���ا يوفر خدمات طبية 

متطورة.
 ش�ركة البترول الوطني�ة الكويتية: طرحت 

الشركة مشروع الوقود البيئي وهو احد 
مشاريع شركة KNPC ويهدف الى تطوير 
وتوسعة كل من مصفاتي األحمدي وميناء 
عبداهلل ودعم ربطهما ببعضهما ليصبحا 
مجمعا تكريريا متكامال قادرا على االيفاء 
مبتطلبات األسواق العاملية واحمللية من 
منتجات البترول املختلفة كما ونوعا وذلك 
للفترة الزمنية املمتدة حتى عام 2020 الى 
جانب األهداف االستراتيجية واالقتصادية 

والبيئية.
ويشتمل نطاق عمل املشروع على وحدات 
تصنيع جديدة ووحدات محدثة ووحدات 

سيتم ايقافها في كل من املصفاتني.
 الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية: 
طرح���ت الهيئة العامة لش���ؤون الزراعة 

والثروة السمكية 4 مشاريع وهي:
1- مش���روع منتزه الساملية الذي يقع 
على مساحة 380 الف متر مربع في منطقة 

الساملية.
2- مشروع انش���اء مرافق زراعية في 
العبدل���ي يقوم على انش���اء مبان ادارية 

ومكاتب ومخازن وعيادة بيطرية.
3- مشروع انشاء املخازن العامة للهيئة 

يقوم على انش���اء 4 مخ���ازن تخصصية 
مبساحة 1250 مترا مربعا لكل منها لتخزين 
املواد اخلاصة لقط���اع الثروة احليوانية 

والنباتية.
4- مشروع تربية الدجاج الالحم بالوفرة 
الزراعية مبساحة 32 الف متر مربع وتشمل 
مبنى رئيس���يا الى جانب وحدات س���كن 
اطباء وعاملني وغيرها من املرافق األساسية 

للمنطقة.
 جامعة الكويت: تش���تمل مدينة صباح 
الس���الم اجلامعية على 15 كلية بتصاميم 
متطورة 10 كلي���ات منها اصبحت قريبة 
االنتهاء واخلمس األخرى ستبدأ هذا العام 
على ان تكون املدة املتوقعة الجنازها عام 
2014 ليك���ون بذلك قد مت اجن���از املدينة 

بكاملها.
 بلدية الكويت: شاركت بلدية الكويت بعدة 
مشاريع لسنة 2010 منها االستراحات على 
اخلطوط السريعة حيث هناك 17 استراحة 
س���توزع على خطوط السفر واخلطوط 
السريعة مثل خط الساملي وخط العبدلي 
وغيرها الى جانب مركز ثقافي في الفنطاس 
ومشاريع خدمية كاملراكز التجارية واألسواق 

أعمال الجهاز الفني
يتولى اجلهاز الفني بالتع��اون مع اجلهات العامة ما 

يلي:
1 � إجراء املس��ح والدراس��ات األولية بهدف حتديد 
املش��اريع التنموية القابلة للطرح وفقا ألحكام القانون 
رقم 7 لسنة 2008 وإحالتها الى اللجنة العليا للمشروعات 

التي تقام على أمالك الدولة العقارية.
2 � دراس��ة املشروعات واملبادرات وتقدمي التوصية 
املناسبة لطرح املش��روع لالستثمار وفقا ملواد القانون 

رقم 7 لسنة 2008.
3 � إعداد دليل إرشادي بشأن املشروعات.

4 � حتديد طرق متابعة وتقييم أداء املشروعات التي 
تتم املوافقة عليها من قبل اللجنة العليا للمشروعات التي 

تقام على أمالك الدولة العقارية.
5 � إعداد مناذج للعقود تتضمن الشروط واألحكام 
األساسية الواجب توافرها، مع تقدميها الى اللجنة العليا 

العتمادها.
6 � إعداد وتقدمي تقرير س��نوي بش��أن مشروعات 
التنمية للجنة العليا العتماده، متهيدا لقيام وزير املالية 

بعرضه على مجلس الوزراء.

                 محمود فاروق
قال رئيس اجلهاز الفني لدراسة املشروعات التنموية واملبادرات عادل الرومي ان 
ابرز املعوقات امام تنفيذ اخلطة التنموية في الكويت تتمثل في الدورة املس�تندية 
بالقطاع احلكومي واستغراقها فترة زمنية كبيرة للحصول على املوافقات الرسمية 
ألي مش�روع تنموي، اضافة الى بطء قطاع البنوك في تقدمي التس�هيالت 

االئتمانية لشركات القطاع اخلاص.
وش�دد الرومي في حوار مع »االنباء« على ضرورة تشكيل جلان 
رقابية وإشرافية ملتابعة تنفيذ اخلطة لضمان تسيير اخلطة دون 
معوقات تؤدي الى عرقلتها أو البطء في تنفيذها. وأكد ان اجلهاز 

الفني يحرص على تعزيز مش�اركة القطاع اخلاص في عملية التنمية املستدامة بالتعاون مع اجلهات 
الفنية واملتخصصة في اخلطة اخلمسية، مشيرا الى قيام احلكومة بطرح 3 شركات في األسواق للمزايدة 
العامة من اجل تنفيذ املش�اريع املتنوعة مبختلف القطاعات، األمر الذي سينهي العديد من القضايا 
املتعلقة باالس�تثمارات العقارية والصحية والبيئية، وبالتالي ستتم معاجلة أوجه اخللل الشامل الذي 

أربك القطاعات االقتصادية، خاصة بعد طفرة األزمة املالية العاملية.
واس�تعرض الرومي آليات إفس�اح املجال للقطاع اخلاص في ظل اخلصومة التي مت اعالنها خالل 
الفترة املاضية من قبل بعض أعضاء مجلس األمة، مبينا الدور احلكومي املهم في كسر االحتكار بجميع 
أشكاله حتى ال تنتقل اخلصخصة من احتكار احلكومة الى احتكار القطاع اخلاص، والتفاصيل في احلوار 

التالي:

نخشى على 
القطاع الخاص انتقال 
عدوى احتكار الشركات 
الحكومية 
للمشاريع


