
الثالثاء 20 ابريل 2010 41اقتصاد
»B.O.T« أعلنت رعايتها للمؤتمر التاسع لدور القطاع الخاص في مشاريع الـ

»العالمية للخدمات الترفيهية« تقوم بتنفيذ
مشروعين في سورية وقطر بتكلفة 11.5 مليون دوالر

العاملي����ة  الش����ركة  أعلن����ت 
للخدمات الترفيهية عن رعايتها 
القطاع  ل����دور  التاس����ع  املؤمتر 
اخلاص في مش����روعات التنمية 
والبنية التحتية التي تقام وفق 
نظ����ام ال� B.O.T وال����ذي تنظمه 
شركة مجمعات األسواق التجارية 
بالتعاون مع شركة اخلليج لتنظيم 
املعارض خالل الفترة من 9 إلى 
10 مايو املقبل والذي يقام حتت 

شعار »الكويت 2020«.
وقد قام بتوقيع عقد الرعاية 
نائب رئي����س مجلس اإلدارة في 
الشركة العاملية للخدمات الترفيهية 
فادي عازار مع نائبة رئيس اللجنة 
العليا املنظم����ة للمؤمتر نبيلة 
العنجري، حيث أوضح عازار أن 
الشركة قررت املشاركة في املؤمتر 
للمرة األول����ى وذلك من منطلق 
األهمية الكبيرة التي يحظى بها 
املؤمتر الذي يعد اكبر حدث محلي 
يناقش مشاريع التنمية ومشاريع 
ال����� B.O.T في الكويت، مؤكدا أن 
هذه املشاريع تساهم في دفع عجلة 
االقتصاد الكويتي وتطوير القطاع 
االستثماري في البالد وذلك من 

اجل إيجاد بدائل أخرى للدخل.
وأكد أن املؤمتر مطالب بالتركيز 
وبشكل أساسي على خطة التنمية 
والعقبات التي ميكن أن تواجهها 
عن����د التنفيذ خاص����ة ما يتعلق 
بعمليات التمويل والتي تعد من 
أهم العوامل التي تساعد في جناح 
مشاريع التنمية خاصة ان البنوك 
التزال متمسكة بسياستها احلذرة 

في عملية التمويل.
القانون  وأوضح أن اجن����از 
اجلديد ملشاريع ال� B.O.T من قبل 
مجلس األم����ة يعتبر من األمور 
االيجابية لدعم هذه املشاريع بعد 
فترة من التوقف كما انه يعد اجنازا 
كبيرا نظرا ألنه سيفتح الباب من 
جديد أمام الشركات ملعاودة تنفيذ 

مشاريع ال� B.O.T في الكويت.

مشاريع حالية 

بني عازار أن الشركة تأسست 
في العام 2006 برأس����مال يبلغ 
1.3 مليون دينار لتكون الشركة 
الوحيدة املختصة بتقدمي خدماتها 
ف����ي املجال الترفيه����ي بالكويت 
واملنطق����ة وحتديدا للمش����اريع 
الترفيهي����ة العائلي����ة، مبينا أن 
الش����ركة غدت رائ����دة في مجال 
الترفيه بالعالم العربي عندما قدمت 
خدماتها للمرة األولى في الكويت 
وحتديدا ملنتزه الشعب الترفيهي 
وأعقبته بخدمات مماثلة ملنتزه 
مرح الند ثم قرية 99 ومش����روع 
كويت ماجيك وهي اآلن في مرحلة 
التوسع اخلارجي لتقدمي خدماتها 
الرائدة في سورية وقطر وصاللة 

العمانية.
وزاد ان من ضم����ن مميزات 
الشركة النادرة جدا على مستوى 
منطقة الشرق األوسط أنها تقدم 
خدماتها بش����كل فريد يجمع بني 
عناصر ثالثة وهي األمان والتكلفة 
اجلي����دة واجل����ودة، موضحا ان 
الشركة قادرة على جلب شركات 

عاملية منها ما هو أميركي وبريطاني 
للقيام بعملي����ات الفحص الفني 
على األلعاب واألجهزة وتدريب 
واختبار العاملني عليها وهو ما 
يوفر جودة وكفاءة أكثر لألجهزة 

وبتكلفة اقتصادية.
وكشف عازار النقاب عن قيام 
الشركة حاليا بتنفيذ مشروعني 
جديدين في سورية وقطر بتكلفة 
تصل إلى 11.5 مليون دوالر، مبينا 
أن املش����روع األول في س����ورية 
هو عبارة عن مش����روع جتاري 
وسياحي بتكلفة إجمالية تصل إلى 
10 ماليني دوالر دون سعر األرض، 
موضحا أن الشركة تسعى لتنفيذ 
مجمع جت����اري وترفيهي عائلي 
يضم مطاعم ومتحفا للديناصور 
وذلك على مس����احة 12 ألف متر 

مربع.
وقال ان مدة التنفيذ تبلغ 18 
ش����هرا على أن يكون بدأ التنفيذ 
أواخر العام احلالي واالجناز خالل 

العام 2012.
وذك����ر أن املش����روع يتميز 
بكونه يضم متحفا للديناصور 
وهو توجه جديد للشركة ستقوم 
به في مش����اريعها سعيا إلى أن 
تكون رائدة في هذا املجال بعد أن 
كانت البداية في مشروع الشعب 
الترفيهي بالكويت مبتحف »صدق 

أو ال تصدق«.
وأض����اف عازار ان الش����ركة 
ستقوم بتنفيذ أول مشروع مالهي 
في قطر على مساحة 20 ألف متر 
مربع بتكلفة 1.5 مليون دوالر حيث 
سيضم املشروع األلعاب الشبابية 
والعائلية واملطاعم واملسرح، مبينا 
أن املشروع عبارة عن استثمار 
ستقوم به الشركة لدولة قطر بعقد 
ميتد إلى 4 س����نوات يجدد عقب 
انتهاء مدته. وقال عازار ان الشركة 
بدأت تنفيذ املشروع على أن يكون 
اجنازه خالل 3 أش����هر وحتديدا 
مع بداية أشهر الصيف، مبينا أن 
العائد املتوقع من املشروع يصل 
إلى 25% سنويا وهو ما سيسمح 
بتغطية قيمة االستثمار خالل 3 

سنوات تقريبا.

تعاون أكبر

من جانبها قالت نائب رئيس 
اللجنة العلي����ا املنظمة للمؤمتر 
نبيلة العنجري، ان حرص الشركة 
العاملية للخدمات الترفيهية على 
املشاركة في رعاية املؤمتر للمرة 
األولى نابع م����ن قناعتها التامة 
بأهمية هذه املشاريع وضرورة 
التواصل بني املشاركني في طرح 
التي  املناسبة للمشاكل  احللول 

تعترض طريقها.
 وأش����ارت إل����ى أن الظروف 
االقتصادية الراهنة قد انعكست 
على ش����ركات القط����اع اخلاص 
ال����ذي يق����ف عاجزا ع����ن تنفيذ 
بعض املشاريع بس����بب األزمة 
االقتصادي����ة، األمر الذي يتطلب 
إعادة نظر م����ن احلكومة لطرح 
مشاريع ال�B.O.T من جديد خاصة 
وان أسعار األراضي مازالت في 
ارتف����اع وهو ما ميثل عبئا ماليا 
العقارية  الش����ركات  كبيرا على 
وبالتالي في عدم تنفيذ مشاريع 

التنمية املتوقعة بالكويت.
وقال����ت انه ومن هذا املنطلق 
يأتي تفعيل أدوات حكومية عبر 
 B.O.T�طرح املزيد من مشاريع ال
خاصة وان هذه املشاريع عبارة 
عن املالذ اآلمن للسيولة املتوافرة 
في املنطقة خاصة إذا ما وضعنا 
بعني االعتبار الغالء الفاحش في 
ارتفاع أس����عار األراضي ومنها 

الكويت.
وذكرت أن املؤمتر في دورته 
احلالي����ة يعتبر ل����ه وقع خاص 
وذلك نظ����را للوضع االقتصادي 
والذي متر ب����ه املنطقة والعالم 
بوجه عام وما له����ذه األزمة من 
تأثيرات سلبية، ومن خالل تعميق 
الروابط ومحاول����ة إيجاد آليات 
ومعايير ملواجهة حتديات املرحلة 
املقبلة. باإلضافة إلى مراعاة النقاط 
واملقترحات التي أشير إليها في 
الس����ابقة للمؤمتر من  الدورات 
املش����اركني وعلى األخص شركة 

مجمعات األسواق التجارية والتي 
تعتبر شركة رائدة في مجال تنفيذ 

.B.O.T �مشاريع ال
وق����ال ان املؤمت����ر يهدف في 
دورته اجلديدة إلى تسليط الضوء 
على مجموعة من احملاور املهمة 
التنموية  الكوي����ت  وهي خطط 
بعيدة املدى )خطة 2020( وبرنامج 
عمل احلكومة، حيث سيناقش هذا 
التنمية واملشاريع  احملور خطة 
التي ستطرح فيها للقطاع اخلاص 
على مدار السنوات العشر املقبلة 
وأهداف تلك اخلطة ومدى إمكانية 
مساهمة القطاع اخلاص فيها كما 
القطاع  س����يناقش املؤمتر دور 
اخلاص ف����ي تنفيذ برنامج عمل 
احلكومة، حيث سيركز هذا احملور 
على إبراز قدرات القطاع اخلاص 
في املساهمة بدور حيوي في تلك 
املشاريع واإلمكانيات التي ميتلكها 
وأيضا اجتاه احلكومة إلنشاء مدن 

.B.O.T �جديدة وفق نظام ال
هذا وبينت العنجري أن الدورة 
اجلديدة من املؤمتر س����تتضمن 
العديد من األفكار اجلديدة الرامية 
إلى زيادة جرعة املش����اركة من 
قبل القطاع اخلاص في مشاريع 
التنمية، مبينة أن املؤمتر سيناقش 
وللمرة األولى مش����اريع القطاع 
النفط����ي التي يبل����غ حجمها 25 
مليار دينار ودور القطاع اخلاص 

فيها.
وأضافت أن املؤمتر سيناقش 
هذا احملور للم����رة االولى نظرا 
النفطي احمللي  القط����اع  ألهمية 
ومستقبل املشاريع التي ستنفذ 
فيه ومدى االستفادة من القطاع 
اخلاص ف����ي القيام بدور حيوي 
فيه واحلصول على حصص من 
مشاريع التنفيذ، موضحة أن هذا 
القطاع يحظى باهتمام كبير نظرا 
لوجود مشاريع مليارية من املتوقع 
تنفيذها على املدى القريب والتي 
في مقدمتها مشروع إنشاء املصفاة 
اجلديدة ومشروع تطوير الوحدات 
اإلنتاجية ملصافي التكرير التابعة 

لشركة البترول الوطنية.

نبيلة العنجري وفادي عازار في جانب من توقيع العقد

عصام الصقر

»الوطني« يقّدم مساعداته للعمالء
في أوروبا لحين فتح المطارات الدولية

أعلن بن���ك الكويت الوطني ع���ن تقدمي جميع 
املساعدات املطلوبة جلميع عمالئه املتواجدين حاليا في 
بريطانيا وفرنسا وسويسرا، والذين منعتهم الظروف 
اجلوية القاهرة بسبب غبار البركان اآليسلندي من 
الس���فر، وذلك حتى يتمكنوا من السفر مرة أخرى 
عائدي���ن إلى أرض الوطن. وقال الرئيس التنفيذي 
لبنك الكويت الوطني عصام الصقر ان فروع البنك 
الوطني في لندن وباريس وجنيڤ على أمت االستعداد 
لتقدمي أي مس���اعدات ممكنة إلى جميع عمالئنا في 

هذه الدول وعائالتهم أيضا ليتمكنوا من تسهيل أمور 
عودتهم وإقامتهم حلني فتح جميع املطارات الدولية، 
مش���يرا الى ان البنك قام بتقدمي مس���اعدات مالية 
لعمالئه في لندن بالتنس���يق مع السفارة الكويتية 
هناك. وأضاف الصقر ان فروع البنك الوطني الدولية 
دائما تسعى دائما خلدمة العمالء في أوقات الشدة، 
وأن هناك تنس���يقا مستمرا مع السفارات الكويتية 
في اخلارج، لتقدمي جميع التسهيالت لهم وخاصة 

املرضى الكويتيني الذين أنهوا فترة عالجهم.

الغزالي: ضعف التجارة البينية الخليجية 
يرجع لضعف تواضع الهياكل اإلنتاجية

أحمد يوسف
قال مدير عام املعهد العربي 
ان  الغزالي  للتخطيط د.عيسى 
اختيار املعهد ملوضوع احللقة 
حول »التجارة البينية اخلليجية« 
جاء ضمن جهود املعهد الرامية 
لنش���ر الوعي وتنوير متخذي 
الق���رار في ال���دول العربية مبا 
يساهم في التحديات التي تواجه 
اقتصادات هذه البلدان، السيما 
فيما يخ���ص التكامل التجاري 
إنش���اء منطقة  باملنطق���ة منذ 
التجارة احلرة العربية الكبرى، 
التكتالت  العديد من  إلى جانب 
األخرى الرامية لتعظيم التجارة 
البينية للدول العربية، ال سيما 
التج���ارة اخلليجية  أن ضعف 
الهياكل  يرجع لضعف تواضع 

االنتاجية. 
وتركز هذه احللقة على مناقشة 
ما حققت���ه الدول اخلليجية في 
هذا املجال في ضوء قيام مجلس 
التعاون اخلليجي منذ عام 1981 
وما تواجهه من حتديات اقتصادية 
وتنموية لتحقيق أهداف التكامل 
التجاري واالقتصادي. وأوضح 
في كلمة ألقاها بافتتاح احللقة 
النقاش���ية ان أهم العقبات التي 
واجهت حتقيق التكامل التجاري 
واالقتص���ادي مت تخطيها عند 
إع���الن قيام االحت���اد اجلمركي 
عام 2003 ثم السوق اخلليجية 
املشتركة عام 2007. في املقابل، 
فإن بيانات إجمالي السلع املصدرة 
واملستوردة توضح أن مستويات 
التجارة البيني���ة اخلليجية لم 

حتقق الهدف املنشود، وهي بذلك 
تبقى دون املس���تويات التي مت 
حتقيقها في العديد من التكتالت 
االقتصادية في العالم. وتتحسن 
هذه الصورة بشكل ملحوظ بعد 
استثناء منتجات الطاقة، حيث 
سيؤدي ذلك إلى تضاعف مستوى 

الصادرات البينية اخلليجية.
 وذك���ر أن تطوي���ر منوذج 
اجلاذبية في التجارة اخلارجية 
لدول اخلليج استنادا الى بيانات 
إجمال���ي تدفق���ات الصادرات 
والواردات للسلع باإلضافة إلى 
بيانات السلع التفصيلية مع 65 
شريكا جتاريا قد ساعد في حصر 
أهم املتغيرات املؤثرة على اجتاه 
التجارية اخلليجية.  التدفقات 
حيث يتبني ارتفاع نسق التدفقات 
التجارية م���ع بعض الدول أو 
التكتالت التجارية وعلى رأسها 
التعاون االقتصادي  مجموعة 

آلسيا واحمليط الهادي.

د.عيسى الغزالي


