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»مجمعات األسواق« أشادت في تقريرها الشهري بالشيخ أحمد الفهد في دفع عجلة التنمية 

متوسط اإلنفاق السنوي لمشاريع »التنمية« 8 مليارات دينار 
قال التقرير 
الش����هري 
كة  لش����ر
ت  مجمعا
األس����واق التجارية الكويتية ان 
احلديث عن خطة التنمية اعتراه 
بعض التش����كيك من هنا وهناك، 
في وقت يجتهد فيه نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
التنمية واإلسكان الشيخ  ووزير 
أحمد الفهد بكل ما أوتي من وسائل 
إقناع وجهد استثنائي يبذله. نراه 
على كل اجله����ات تقريبا مجاهدا 
في سبيل دفع عجلة اخلطة قدما 
غير عابئ باملشككني لكنه ملتفت 
ال����ى املالحظات اجلدية  باهتمام 
واآلراء البن����اءة والتوجهات التي 
النق����اش وال جت����ادل في  تثري 

احملال.
وأوضح التقرير أن العام 2010 
شهد حدثا قل نظيره في مجلس 
األمة عندما أق����رت خطة التنمية 
بإجمالي انفاق على مدى 4 سنوات 
يزي����د على 30 مليار دينار، وانها 
املرة االولى، منذ زمن طويل التي 
يحصل فيها توافق بني السلطتني 
التنفيذية والتشريعية حول شأن 
حيوي واس����تراتيجي لطاملا كان 
محل أخذ ورد طيلة س����نوات من 

دون تقدم يذكر. 
وبني التقرير انه ساد منذ أكثر 
من 10 سنوات حوار طرشان مت فيه 
القاء التهم ذات اليمني وذات اليسار، 
ت����ارة على احلكوم����ات املتعاقبة 
وطورا عل����ى البرملانات املتتالية 
الساحة تشهد تقاذفا  حتى باتت 
للمسؤوليات عن إيقاف تطور البالد 
وتقدمها نحو األمام، وشهدت على 
ذل����ك احتقانات وصلت حدها في 
ذروات أزمات كان من نتائج بعضها 
حل مجلس األمة واجراء انتخابات 

نيابية جديدة. 

خطة التنمية

وأضاف التقرير انه مع مطلع 
العام 2010 وبعد اقرار خطة طموحة 
ط����ال انتظارها اعتقدنا لوهلة أن 
القطار وضع على السكة السليمة 
وبالس����رعة التي حتتاجها البالد 
لتعوي����ض ما فات من س����نوات 
عج����اف. وكان التفاؤل في محله 
بعدما تسنى للخطة التنموية وزير 
دينامي متحرك متفوه ومؤمن بها. 

اال وهو الوزير أحمد الفهد. 
وزاد التفاؤل عندما اكتشفنا أن 
الوزير على تناغم مع معظم أعضاء 
مجلس األمة ولسان حاله يقول: 
نحن منفتحون عل����ى أي تعديل 
يراه النواب مجديا إلجناح اخلطة 
وتنفيذها على النحو املرجو منها.. 
أي التنمية الفعالة الصاحلة لكل 

أطياف املجتمع.
اذن، كان الرب����ع األول مفعما 
بالتفاؤل على وقع تفاهم السلطتني 
بشأن اخلطة وقدرة الوزير الشيخ 
أحمد الفهد على تسلم مقاليد حملة 
وطنية مثابرة نحو هدف ال خالف 

حول أهميته.
واحلكومة سرعت اخلطى عندما 
جمع����ت مئات قيادي����ي ومديري 
ورؤساء أقسام الوزارات وطلبت 
منهم التعاون مستخدمة لغة حازمة 
صارمة مفاده����ا »أن املعرقلني ال 

مناص من كشفهم، وان املتقاعسني 
البد من حثهم على االجناز وان من 
يضع العصي في الدوالب سيكون 
مس����ؤوال عن فعل����ه أو »فعلته« 
أمام اجلميع وفي مقدمتهم الرأي 

العام«. 
واملح التقرير الى أن احلكومة 
وعدت بآلية ثواب وعقاب هي اآلن 
موضع االجناز لتكون مسطرة بها 
تقاس افعال كل من له عالقة باخلطة 
وتنفيذها. وأكثر من ذلك، لقد أقرت 
احلكومة أن التعقيدات املستندية 
)التي هي أكبر عائق أمام التقدم( 
هي محل درس وستتخذ بشأنها 

قرارات. 
وفي هذا الص����دد قال الوزير 
الش����يخ أحم����د الفه����د: »حاولنا 
حصر االج����راءات الروتينية في 
الدورة املستندية وجنتهد ملعرفة 
أس����بابها واجلهات الت����ي تتركز 
به����ا املش����اكل اكثر م����ن غيرها. 
ل����ذا أجلنا اآللي����ة الفعلية خلطة 
التنمي����ة قليال حتى اجناز حصر 
تلك املعوقات واحصائها بش����كل 
علمي... وكل ذلك لتبيان االجراءات 
السليمة واملطلوبة لوضع احللول 
والقرارات التي تقضي على أزمة 
ال����دورة املس����تندية الطويلة«. 
حت����ى ان الوزير الش����يخ أحمد 
الفهد أشار الى  عالجات ستكون 
بق����رارات وزارية وأخرى حتتاج 
الى تشريعات جديدة ستتقدم بها 
احلكومة الى مجلس األمة بصفة 
استعجال لتجاوز معضلة الروتني 

والبيروقراطية.

إزالة اللبس

عالوة على ذلك، عملت احلكومة 
على إزالة االلتباس الذي ظهر لدى 
البعض اخلالط ب����ني رؤية بلير 
)الكوي����ت 2035( وخطة التنمية 
التي هي ألربع سنوات حتى 2014. 
فاألولى مش����روع رؤيوي يرسم 
للكويت هوية ومسار استراتيجي 
بعد أن استفاضت رؤية بلير في 
تشخيص األزمات احملتقنة على 
عدة صعد وفي مقدمتها عدم تنويع 
الدخل واستسهال احلكومة ملبدأ 
احلشو الوظيفي في القطاع العام 
مرورا بكارث����ة محتملة اذا تأخر 
تصحيح املس����ار بزيادة االعتماد 
على القطاع اخلاص في ادارة عدد 
من القطاع����ات خللق فرص عمل 
منتجة بعيدا عن البطالة املقنعة 
في القطاع����ات احلكومية، وليس 
انتهاء بتش����خيص كل مش����اكل 
قطاعات التربية والصحة والبيئة 
وس����وق املال وقطاعات التجارة 

واخلدمات.
وذكر التقري����ر ان رؤية بلير 
الهوي����ة احلضارية  الى  تطرقت 
والثقافية للكويت، مش����يرة الى 
خريطة طريق طويلة املدى ليكون 
للبالد موقع اقتصادي تنافسي في 
املنطقة والعالم ويكون لها عالمة 
حضارية ومدنية بارزة تستحقها 
وفقا لإلمكانات املتاحة والقدرات 
املكبوت����ة اآلن، وميكن توصيف 
رؤية بلير بأنها استراتيجية مقابل 
خطط خمسية تنموية هي التكتيك 
املترابط خطة بعد أخرى وصوال 
الى االس����تراتيجيات احلضارية 

العامة.

دراسات وتقارير محلية لم جتد 
آذانا صاغية وال حيزا من االهتمام 
إال عندما أتت من بلير. ومع ذلك 
فال بأس، فاملهم أن صحوة حصلت 
وعساها تستمر.على صعيد آخر، 
فان املتابع لالنشطة واملؤمترات 
واملع���ارض الت���ي عقدت خالل 
األشهر القليلة املاضية واألخرى 
املقبلة يالحظ س���يال من طلب 
الرعاية ينهمر على الوزير أحمد 
الفهد. وان دل ذلك على ش���يء 
فانه يدل على ثقة منحها القطاع 
اخلاص للوزير على أنه قادر على 
حمل قضية تصحيح األوضاع 
ملا فيه صالح االقتصاد الوطني 
املعتمد على قدرات القطاعني العام 
واخلاص. كما أن الوزير الفهد لم 

يترك مناسبة إال
وذكر فيها أن جناح خطة التنمية 
يقوم على أساس����ني: األول زيادة 
اإلنفاق العام على البنى التحتية 
واملشروعات الكبرى، والثاني إتاحة 
الفرص أمام القطاع اخلاص ليقوم 
بأعمال ال تقل أهمية الس����يما أن 
قانون اخلصخص����ة يقترب من 
الش����ركات أيضا  االقرار وقانون 
بعدما أقر قانون هيئة سوق املال 

وقانون العمل.

القطاع الخاص

وكل ذلك يض���ع أطرا جتعل 
اسهامات القطاع اخلاص في التنمية 
أمرا مشرعا بقوانني واخلطة نفسها 
تلحظ دورا ال يستهان به للشركات 
واملس���تثمرين حتى أن أكثر من 
20 ال���ى 30% من اجمالي االنفاق 
امللح���وظ في اخلطة يعتمد على 
تعبئة موارد خاصة في عدد ال بأس 
به من القطاعات. وما الش���ركات 
التي نصت اخلطة على تأسيسها 
في االس���كان والنف���ط واملوانئ 
واملناطق احلرة واملس���تودعات 
اال دليل على  اجلمركية وغيرها 
أن األمر ليس تصحيحا ألوضاع 
كانت ش���اذة وحسب بل بوصلة 
تؤش���ر الى مستقبل متوازن في 
عملية أكبر أال وهي اعادة توزيع 
الثروة وخلق القيمة لكل شرائح 
املجتمع. وه���ذا الهدف مطلب ال 
يخص املستثمرين وحسب بل كل 
املواطنني السيما أن مصير تلك 
الشركات سيكون سوق الكويت 
لألوراق املالية بعد اكتتابات تعم 
كل أبناء الكويت ليكون املواطن 
شريكا أساسيا في البناء والنماء 

والتشغيل واالستثمار.
وقال التقرير ان التركيز على 
ه����ذه النقطة مح����وري اذا أردنا 
ش����راكة دينامية تع����م منافعها 
اجلمي����ع لترتب����ط كل املصالح 
على نحو متصاعد لرفاه املجتمع 
ككل، موضح����ا أن خطة التنمية 
أصبحت قانون����ا. وكل من يتلكأ 
التنفيذ فهو مخالف للقانون  في 
وخارج عليه. فه����ل نقبل بذلك؟ 
وكي����ف لنا بعد الي����وم أن ندعي 
أن ال أولوي����ات واضحة اذا كانت 
اخلطة مبوبة ومبرمجة وشاملة؟ 
ان أي تشكيك ليس في محله بعد 
اليوم، وأي مراوغة ستكون محل 
ادانة لصاحبها أوال قبل غيره وأي 
مماطلة س����تكون كالسيف ان لم 

تقطعه قطعك.

وكلم����ة حق يجب أن تقال في 
هذا املج����ال وهي أن اللوم الكبير 
الذي كان على مجلس األمة خالل 
السنوات املاضية لم يبق منه الشيء 
الكثير بعد اقرار اخلطة بقانون. اال 
أن اللوم سيعود وسيكون أكبر من 
املاضي اذا لم يتابع النواب التنفيذ 
وكيفيته، واذا لم يطالبوا احلكومة 
باجناز ما هو مطلوب اجنازه في 

الوقت احملدد.
قد نشهد على الطريق مماحكات 
سياسية وخالفات بني السلطتني 
حول هذه القضي����ة أو تلك. لكن 
ذلك ال يح����ول حتما دون متابعة 
تنفي����ذ اخلطة م����ن الطرفني معا 
ومعهما مؤسسات املجتمع املدني 
ومؤسسات القطاع اخلاص وجموع 

املواطنني في أي محفل متثلوا.
وكما توافرت النوايا احلسنة 
القرار اخلطة، ستتوافر ذات النوايا 
لتذليل العقبات التي قد تطرأ السيما 
أن تشريعات أخرى مطلوبة لتسير 
اخلطة وفقا للمرسوم لها. كما أن 
هناك تش����ريعات مكملة يفترض 
تعديلها وهنا تتعني دعوة نواب 
األم����ة لع����دم املغاالة ف����ي تقييد 
قانون اخلصخصة وتكبيله مبواد 
تعجيزي����ة أخرى. إن حماية املال 
العام ال تكون بقوانني غير قابلة 
للتطبيق بل بقوانني تطبق لنعرف 
خيرها من ش����رها. وكل مبالغة 
س����ترتد الى نقيض املبتغى منها 
بحيث جند أنفسنا أمام تشريعات 
حبر على ورق ال صلة لها بالواقع 
وال مبسارات االجناز وال مبفاعيل 

التطبيق العملي.

محطة كهرباء

تبقى االشارة الى أن الوقت من 
ذهب وللمثال كانت تكلفة انشاء 
محطة كهرب����اء الصبية في العام 
2006 نحو 233 مليون دينار وتأجل 
املشروع ألسباب غير وجيهة كما 
العادة فإذا به يرى النور في 2009 
بكلفة زادت على 760 مليون دينار. 
سنوات تأجيل قليلة كانت كلفتها 
باهظة للغاية. وقس على ذلك عددا 
من املشاريع األخرى التي تأجلت 
5 أو 6 أو 7 س����نوات فإذا بها اآلن 
مكلفة أضعافا مضاعفة. أليس هذا 
هدرا للمال العام؟ من املسؤول عن 
هذا الهدر؟ من يجب أن نحاسبه 
ألنه زاد الكلفة على املال العام؟ هذه 
األمثلة وغيرها الكثير تبني مبا ال 
يقبل الشك أن أي تأجيل اضافي 
في تنفيذ خطة التنمية س����يكون 
مبثابة املسمار األخير الذي يغرز 
في نع����ش مصداقيتنا جميعا بال 

أي استثناء.
وكل تأجيل س����يكون مبثابة 
نكس����ة للوط����ن واملواطن، وفيه 
غرق اضافي في مستنقع تقاذف 
املسؤوليات بش����كل عقيم، وفيه 
تثخني جلراح املناخ االستثماري 
الغيبوبة،  املثخن أص����ال حت����ى 
وفيه تخلف م����ا بعده تخلف في 
بلد حباه اهلل بثروة هائلة نراها 
تتبدد أمام أعيننا وتتبخر ليستفيد 
منها غيرنا. ونبقى نحن جنادل في 
جنس املالئكة ذكور هم أم اناث فيما 
يشبه الدوران الالنهائي في حلقة 
مفرغة ال نهائية... حرام علينا لو 

تعلمون!

فاخلط����ة التنموية التي نحن 
بصددها هي جملة مشاريع حيوية 
تأجلت وتأجلت على مدة عقد من 
الزمن ووصلت استحقاقاتها لتكون 
موضع تنفيذ س����ريع ال يقبل أي 
تأخير بع����د اآلن حتى ان اخلطة 
ولشدة ما فات الكويت من تنمية 
حشرت عشرات املشاريع في سنني 
قليلة بإنفاق سن��وي مت��وسطه 

8 مليارات دينار.
وفي ذل����ك داللة صارخة على 
أن التأخر كبي����ر وما فاتنا ليس 
بالقلي����ل وأن في املراوحة مكاننا 
خطر ال يس����تهان به اذا علمنا كم 
ترهلت اخلدم����ات وكم تراجعت 
تنافسية القطاعات، وكم تفاقمت 
وطأة الدولة في االقتصاد الى حد 
اختناق القطاع اخلاص، وكم وصل 
تذمر الناس م����ن أوضاع ال ذنب 
لهم به����ا، وكم كانت األزمة املالية 
كاشفة لعيوب في سوق املال لطاملا 

غفلنا ع����ن معاجلتها، وكم حاجة 
البلد ملدن سكنية استفحل تأجيل 
تنفيذها حتى ضاقت البالد بأهلها، 
وكم بات ش����ح األراضي ضاغطا 
على املستثمرين، وكم دفع القطاع 
النفطي ثمن خالفات سياسية ال ناقة 
له فيها وال جمل، وكم تراجع دور 
القطاع اخلاص لتكون مساهمته في 
الناجت األدنى مقارنة بنظرائه في 
املنطقة والعالم، حتى ان املقارنة ال 
تصح إال مع كوبا وكوريا اجلنوبية 
والدول االش����تراكية والشيوعية 
الباقي����ة كديناصورات  القليل����ة 
عاجزة، وكم بدت البورصة رغم 
كثرة الشركات املدرجة فيها هشة 
متقهقرة أمام لطمات األزمة بالنظر 
التش����غيلية  الش����ركات  الى قلة 
لسبب بسيط وهو أنه ال تشغيل 
الكويت ألس����باب بالعشرات  في 
بات ذكرها مم����ال لكثرة تكرارها 
ب����ال جدوى وال من يس����مع، وكم 

تقهقرت الصحة والتربية والتعليم 
التحتية  لتهالك منشآتها وبناها 
وع����دم فاعلية بناها الفوقية مثل 
البش����رية والتقنية رغم  املوارد 
اإلنفاق الس����خي جدا عليها ولكن 
من دون طائل لغياب احملاس����بة 
على اإلنتاج واإلنتاجية، وكم بات 
استسهال التوظيف في القطاع العام 
مرضا مستفحال عوارضه بدت في 
صحة إنتاج املجتمع ككل، وكم من 
املوارد املالية تهدر على إنتاج قليل 
وبطالة كبيرة، وكم من املواطنني 
باتوا موظفني ال شركاء في التنمية، 
وكم ض����اق القطاع اخلاص ذرعا 
بشتى االتهامات التي تكال جزافا من 
أجل حفنة من األصوات الشعبوية 
وإلث����ارة غرائز حول »حيتان« ال 
وجود لهم إال في مخيالت املهرطقني 
السياس����يني، وكم من املال العام 
الفائض يكدس ويخرج الى أصقاع 
العالم ونحن أحوج ما نكون إليه، 

وك����م هو مناخ االس����تثمار طارد 
وقاحل وجاف حتى هجرت أموال 
املس����تثمرين وأفكارهم بحثا عن 
شجرة مثمرة في اربع رياح األرض، 
وكم م����ن اخلريجني اجلدد الزائد 
عددهم على 15 ألفا سنويا ال يلوون 
على ش����يء غير انتظار أسمائهم 
ف����ي طوابير وظيفة عامة ال تلبي 
طموحاتهم وال تفرج عن إبداعاتهم. 
وظيفة حتبسهم في وزارات وإدارات 
تعشش فيها البيروقراطية فضال 

عن احملسوبية والفساد.

رؤية استراتيجية

وبني التقرير أن ما سبق غيض 
من فيض ما يفترض ان تنبري 
ملعاجلته خطة التنمية التي نحن 
بصددها حت���ى 2014 واخلطط 
املماثلة الالحقة وصوال لتحقيق 
الرؤية االستراتيجية التي وضعها 
توني بلير وهي نتاج عش���رات 

أبعاد شخصية تعرقل »الخطة«
بين التقرير أنه وبالعودة الى المناخ الذي 
بدأ يس��ود مش��ككا بالخطة التنموية عموما 
وبالوزير أحمد الفهد خصوصا، البد من الوقوف 
مليا أمام دالالتها وأبعادها وأسبابها وخطورة 

التمادي فيها:
1 ـ  بعض التشكيك سياسي ألسباب ضيقة 
نابعة من أبعاد ش��خصية تارة ومن خلفيات 
أقل ما يقال فيها انها تكترث بالشكل ضاربة 
بالمضمون عرض الحائط، فخطة التنمية ملك 
كل الكويتيين ومحط آمال الجميع والكل يرنو 
الى تنفيذها. وهي ليس��ت أجندة خاصة لهذا 
الوزير أو ذاك. واذا كان لدى البعض »ثارات« 
سياسية مع الوزير أحمد الفهد، فتصفية تلك 
»الثارات« مكانها خارج مصير البالد والعباد، 
اذ ال يجوز أن نزج مستقبل الكويت في أتون 
الصراعات الجانبية والمعارك الهامشية لمجرد 
أن »فالنا« مطلوب كسر شوكته القيادية أو أن 
»عالنا« ال نلتقي معه سياسيا، ولمجرد أن من 

يمسك بلواء التنمية ال يروق لنا شخصه.
2 ـ ينسى المش��ككون أن إضاءة شمعة 
أفضل مليون مرة من لعن الظالم، وما ينفع 
أن نلعن الظالم ليل نهار ونقعد عن فعل شيء، 

فاألجدى وضع اليد باليد ودفع العربة الى االمام، 
فالنواب باستطاعتهم اقتراح تشريعات تسريع 
التنمية وتنفيذها، واإلعالم باستطاعته البحث 
العلمي ليقدم إس��هاما منه ف��ي إثراء النقاش 
وتحريك الرأي العام ومتخذي القرار باالتجاه 
الصحيح، والوزراء باستطاعتهم التنافس على 
االنجاز ال إلقاء المس��ؤوليات على بعضهم. 
والقطاع الخاص بإمكانه تقديم المبادرات حتى 
لو أن التاريخ لم ينصفه في ذلك، فال بأس لو 
جدد همته مرة أخرى وكان كما دائما عنصرا 

بناء ناشطا ال متلقيا سلبيا. 
3 ـ  لم يدع الوزير أحمد الفهد يوما أنه 
صاحب مش��روع ابعد م��ن المهام الملقاة 
على عاتقه بتكليف حكومي، وإذا كان نواب 
يريدون في جلسة قريبة بحث صالحياته 
ألنه ممسك بأكثر من حقيبة فهذا مرغوب 
ومحبذ في دولة المؤسسات، فالوزير مؤمن 
بالمحاس��بة والرقابة وهو ينادي بهما ولم 
يكن خارجهما ف��ي اي مرحلة من مراحل 
عمله العام، وكلنا يذكر تحويله الى التحقيق 
في قضية »هالبيرتون« وكيف أنه كان عند 
مسؤولياته وكيف أن نتائج التحقيق أنصفته، 

فلنا مع الرجل تجارب تثبت أنه ديموقراطي 
ومؤسس��اتي فهو خرج من الحكومة يوما 
التهام��ه بصفة »وزير التأزي��م« ولم يكل 
أو يمل م��ن العمل العام المضني والجالب 
للع��داوات أحيانا لكنه يمضي في س��بيله 
مجتهدا ما دام االحتكام النهائي س��يكون 
لدولة القانون وهو يضع نفسه تحت قوس 

تلك الدولة العتيدة.
4 ـ وحت��ى ال يك��ون النقاش ش��خصيا 
متمحورا حول هذا أو ذاك، فهناك حكومة فيها 
عدة وزراء معنيين بتنفيذ خطة التنمية وأبرزهم 
وزراء المالية والتجارة والصناعة والمواصالت 
واالتصاالت والنفط واإلعالم والعمل والشؤون 
االجتماعية والبلدية واالشغال، وربما كان كل 
الوزراء بال استثناء على صلة مباشرة أو غير 
مباشرة بتنفيذ الخطة. وبيت القصيد في هذا 
أن المحاسبة على االنجاز تطول الجميع، فال 
يجوز أن يقعد هذا الوزير أو ذاك عن االنجاز 
بحج��ة أن للتنمية وزيرا، ف��إذا لم تعمل كل 
الوزارات بكل طاقاتها فلن تكون هناك تنمية 
حتى لو كان هناك مائة وزير تنمية ومائة نائب 

لرئيس الحكومة للشؤون االقتصادية. 

تطوير الكويت وحتويلها ملركز مالي يحتاجان جلهود كبيرة ومشاريع عمالقة

الصقعبي: توقف خطوط التمويل مشكلة تواجه الشركات الراغبة في تنفيذ مشاريع التنمية
أعلنت الشركة املشتركة العاملية العقارية 
عن رعايتها للمؤمتر التاس����ع لدور القطاع 
اخلاص في مشروعات التنمية والبنية التحتية 
التي تقام وفق نظام ال� B.O.T الذي تنظمه 
كل من ش����ركة مجمعات األسواق التجارية 
بالتعاون مع شركة اخلليج لتنظيم املعارض 
والذي يقام حتت رعاية نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون اإلسكان 
الش����يخ احمد الفهد خالل 9 و10 مايو املقبل 

والذي يقام حتت شعار »الكويت 2020«.
هذا وقد ق����ام بتوقيع عقد الرعاية املدير 
العام للشركة املش����تركة العاملية العقارية 
م.طارق حم����ود الصقعبي مع نائب رئيس 
اللجنة العليا املنظمة للمؤمتر نبيلة العنجري 
وذلك بحضور مدير التطوير والتسويق في 

الشركة احمد عوده.
وقد أوضح الصقعبي أن حرص »املشتركة 
العاملية العقارية« على املشاركة في املؤمتر 
للمرة األولى نابع من الدور الكبير الذي تلعبه 
هذه املشاريع في حتريك العجلة االقتصادية 
في الكويت على املستوى احلكومي أو مستوى 
القطاع اخلاص، مشيرا إلى أن عجلة التنمية في 
الكويت متوقفة منذ سنوات بسبب املشاحنات 
السياسية وهو ما ولد هاجسا باخلوف لدى 
عموم املستثمرين بعدم وجود الفرص املناسبة 

لالستثمار محليا.
وأضاف الصقعبي أن إقرار مجلس األمة 
ملش����روع خطة التنمي����ة االقتصادية ميثل 
البداية احلقيقية خلروج الكويت من أزمتها 
االقتصادية، مبينا أن وضع مشاريع التنمية 
 B.O.T �والبنية األساسية املعروف بنظام ال
حاليا يحتاج إلى تسارع في اخلطوات لعودة 
طرح املشاريع من جديد في ظل األزمة املالية 
التي تعصف بالبالد منذ نهايات العام 2008، 
موضحا أن املشاريع الضخمة املطروحة ضمن 

برنامج خطة التنمية اجلديد كفيلة بانتشال 
االقتصاد الكويتي من كبوته وكفيال بتفعيل 

دور القطاع اخلاص في مشاريع التنمية.
وأكد أن خطة الدولة اجلديدة لتنفيذ خطة 
التنمية اجلديدة التي تقدم بها نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون 
اإلسكان الش����يخ احمد الفهد ستمثل عالمة 
فارقة في مستقبل االقتصاد الوطني السيما 
أنها تتضمن إنفاقا استثماريا تصل قيمته إلى 
37 مليار دينار خالل السنوات األربع املقبلة 
وهو ما س����يفتح الباب أمام القطاع اخلاص 
للقيام بدور حي����وي ومؤثر في تلك اخلطة 
كما أنها ستساهم في حتريك عجلة االقتصاد 
من جديد بعد توقف دام أكثر من 3 سنوات 
بسبب غياب طرح مثل تلك املشاريع إضافة 
 B.O.T �إلى توقف طرح مش����اريع بنظام ال
وهو األمر الذي أصاب شركات القطاع اخلاص 

بالشلل التام خالل تلك الفترة.
وطالب بضرورة تذليل معوقات التمويل 
التي تواجه الشركات احمللية حاليا وهو األمر 
النابع من تشدد البنوك احمللية في التمويل 
اجلديد للراغبني متسائال: »كيف للشركات أن 
تساهم في مشاريع وخطة التنمية اجلديدة 
دون متوي����ل؟« مؤك����دا أن البنوك من حقها 
التخوف من طلبات التمويل اجلديدة السيما 
وان األزمة املالية ألقت بظاللها على العديد من 
الشركات وهو ما تسبب في حالة اخلوف التي 
تعيشها البنوك احمللية حاليا علما ان البنوك 
احمللية »متخمة« بالودائع التي حتتاج إلى 

قنوات استثمارية جديدة للتوجه إليها.
وبني أن احلكوم����ة مطالبة أيضا بوضع 
ضمان����ات للش����ركات حتى تس����تطيع تلك 
الش����ركات احلصول على قروض متويلية 
جديدة تساعدها على تنفيذ املشاريع اجلديدة 
خالل الفترة املقبلة ومتسائال من جديد »كيف 

ميكن لشركة أن تنفذ مشروعا سكنيا على 
س����بيل املثال تكلفته 150 مليون دينار دون 

أن يكون لديها متويل بنكي؟«. 
من جانبه قال مدير التطوير والتسويق 
في الشركة احمد عودة ان الشركة تأسست في 
العام 2007 برأسمال 3 ماليني دينار مدفوعة 
بالكامل وتستمد قوتها من الشركة األم وهي 
شركة املجموعة املشتركة للمقاوالت البالغ 
رأسمالها 7.9 ماليني دينار والتي متلك عقودا 
م����ع الدولة بقيمة 144 ملي����ون دينار والتي 
جنح����ت في حتقيق نتائج مالية جيدة على 
مدار السنوات املالية املاضية وقامت بتوزيع 
أرباح على مساهميها مبقدار 65% نقدا و%10 
منحة عن العام 2009 واملالكة أيضا ملجموعة 
من األفرع اخلارجية في كل من قطر وعمان 
وأبوظبي وس����ورية واإلمارات وجزر القمر 

وقريبا ستفتتح فرعا في السعودية.
وأضاف ان الشركة »ولدت كبيرة« ودخلت 

الس����وق في العام 2008 وهو عام األزمة مما 
تسبب في حتجيم نشاطها بشكل كبير ودفعها 
لالنتظار قليال قبل االندف����اع في تنفيذ أي 
مشروع جديد، مبينا أن األزمة لم تقف أمام 
طموح الشركة حيث طرحت احد ابرز واهم 
املنتجات العقارية بالسوق احمللي واخلاص 

بإدارة أمالك الغير حتت اسم »ارتاح«.
وبني أن »ارتاح« هو منتج يساعد أصحاب 
العقارات على حتصي����ل إيجارات العقارات 
اململوكة لهم بشكل جديد ومبتكر من خالل 
تقدمي قيمة تلك العقارات مسبقا سواء ملدة 
شهر أو أكثر وذلك بناء على االتفاق احملدد 
معه����م نظير احلصول على نس����بة عمولة 
تبدأ من 3% وترتف����ع بناء على مدة العقود 
املتفق عليها.وأشار إلى أن تلك اخلطوة متكن 
أصحاب العق����ارات من احلصول على قيمة 
إيجاراتهم بشكل كامل ومسبق وهو ما يقلل 
من معاناتهم في هذا اجلانب ويوفر لهم فرصا 

استثمارية مستقبلية قائمة على ذلك في حني 
حتمل الشركة على عاتقها خدمة التحصيل 
وإدارة تلك العقارات وبالتالي فهي وفرت على 
أصحاب العقارات العديد من النقاط في مقدمتها 
حتصيل أموالهم من خ����الل احلصول على 
دفعات منتظمة تساعد على تلبية التزاماتهم 
املالية األخرى س����واء أكانت دفعات قروض 
مستحقة عليهم أو االستفادة من تلك اإليرادات 
في استثمارات جديدة وأيضا ادارة عقاراتهم 
وكذلك التعامل مع املتخلفني عن السداد من 

خالل مكتب محاماة خاص بالشركة.
م����ن جانبها قالت نائب����ة رئيس اللجنة 
العليا املنظمة للمؤمتر نبيلة العنجري، ان 
حرص الش����ركة املشتركة العاملية العقارية 
على املشاركة في رعاية املؤمتر للمرة األولى 
نابع من قناعتها التامة بأهمية هذه املشاريع 
وضرورة التواصل بني املشاركني لطرح احللول 

املناسبة للمشاكل التي تعترض طريقها. 

م.طارق الصقعبي متبادالً عقد الرعاية مع نبيلة العنجري بحضور أحمد عوده

تقــرير

»B.O.T« و»اتحاد العقاريين« يقيم ورشة عمل عن مشاريع الـ..
ص��رح األمني العام الحت��اد العقاريني احمد الدويهي��س بأن االحتاد 
س��يقيم ورشة عمل على هامش مؤمتر دور القطاع اخلاص في املشاريع 
التنموي��ة والبني��ة التحتية ال� B.O.T التاس��ع والذي يق��ام حتت رعاية 
نائب رئيس مجلس الوزراء للش��ؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
اإلسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد وبالتعاون مع اجلهاز الفني لدراسة 
املش��روعات التنموية واملبادرات وهذه الورشة خاصة باملختصني بنظام 
ال� B.O.T وستركز على مقدمة ومفاهيم العمل بنظام ال� B.O.T كما تطرح 
هذه الورشة نوعية املشاريع املمكن تنفيذها بنظام ال� B.O.T وتعطي هذه 
الورشة نبذة تاريخية عن العمل بهذا النظام في اململكة املتحدة كما تناقش 
أهم العوامل التي تس��اعد على تقدمي جميع األفكار التي تطرح ضمن هذا 
النظام وكذلك تبني املخاط��ر واملفاهيم القانونية الصحيحة للعمل بنظام 
ال� B.O.T، وأفاد بأن البروفيس��ور روب بول م��ن املختصني في مجال 
اخلدمات العامة التي لديها ارتباط مباش��ر مبشاريع احلكومة البريطانية 

املقامة بنظم املش��اركة، كما يعتبر من اخلبراء املتخصصني في املشاريع 
العامة لدى احلكوم��ة البريطانية ولديه خبرة في التخطيط االداري وهو 
مستشار للجنة التعليمية للبرملان االسكوتلندي كما يعمل حاليا في ادارة 
القطاع العام في معهد فلندرز بجامعة جنوب أس��تراليا وهو كذلك أستاذ 

زائر وباحث لدى جامعة اكسفورد في شؤون ابحاث القطاع العام.
ووجه احمد الدويهيس الدعوة جلميع املختصني بهذا النظام حلضور 
هذه الورش��ة كما وجه الدعوة للعاملني ضمن الشركات واملؤسسات التي 
تهت��م بالعمل بنظام ال� B.O.T للقطاعني احلكومي واخلاص حلضور هذه 
الورش��ة، متمنيا ان تقدم هذه الورشة بعض احللول وتساهم املناقشات 
خالله��ا بإثراء القطاع العقاري مبا يخص انظم��ة ال� B.O.T وتعتبر هذه 
الورش��ة من انش��طة االحتاد التي يحرص دائما على اقامتها للمساهمة 
في االرتقاء مبس��توى اخلدمات التي يقدمها للقطاع اخلاص بش��كل عام 

والقطاع العقاري بشكل خاص.


