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الرومي: 6 مليارات دينار حجم المشاريع المطروحة خالل 2010 و2011
»B.O.T« في ندوة أقامتها الجمعية االقتصادية للتعريف بدور الجهاز الفني للمشروعات التنموية وفق الـ

80% من المشاريع المطروحة تضمن عوائد مجزية والمزايدة أساس طرح المناقصات
إننا في أمّس الحاجة لتنفيذ مشاريع بنظام الـ »B.O.T« والقطاع الخاص تقدم حتى اآلن بـ 24 مشروعًا تتم دراستها للبت فيها

مشروع المترو ومحطة الزور والمخلفات الصلبة أهم المشاريع التي سترى النور قريبًا

)سعود سالم( حضور جيد في الندوة يتقدمهم د.أماني بورسلي  عادل الرومي األول من اليسار وعبداحملسن املطيري خالل الندوة

شريف حمدي
الفني  أفاد رئيس اجله���از 
التنموية  لدراسة املشروعات 
واملبادرات »B.O.T« عادل الرومي 
بأن التكلفة املتوقعة للمشاريع 
املنتظر طرحها من قبل اجلهاز 
قبل نهاية العام احلالي وبداية 
العام املقبل تقدر ب� 6 مليارات 
دينار، الفتا ال���ى أن أهم هذه 
املشاريع هي املترو واملخلفات 
التي  الزور  الصلبة ومحط���ة 
سيتم تنفيذها على 5 مراحل، 
باإلضافة ملبادرة وزارة األشغال 
الهيمان،  أم  بإنشاء محطة في 
مشيرا الى ان هذه املشاريع متثل 

نحو ثلثي القيمة.
خ���ال  الروم���ي  وق���ال 
اللقاء التعريف���ي الذي أقامته 
اجلمعي���ة االقتصادية أول من 
الفني  أمس للتعريف باجلهاز 
لدراس���ة املش���اريع التنموية 
واملبادرات »B.O.T« واألهداف 
واألنشطة التي أنشئ من أجلها 
اجلهاز ان آلية العمل ستختلف 
إنش���اء املش���اريع بنظام  في 

ال� »B.O.T« واملبادرات عما كان 
في الس���ابق، مؤكدا ان النظام 
اجلديد س���يتجنب السلبيات 
القدمي���ة التي كان���ت تعتري 
ال� »B.O.T«، وذلك من  قوانني 
التنس���يق ب���ني أجهزة  خال 
الدولة املختلفة الرامية الى إزالة 
العوائق وتكريس مبدأ الشفافية 
في التعامل، باإلضافة لوضوح 
الرؤية وعدم ترك أدق التفاصيل 
الدخ���ول في خافات  لتجنب 
مس���تقبلية حول تنفيذ آليات 
العقود الت���ي تفوز بها بعض 
القضاء  الشركات، بحيث يتم 
على اكبر السلبيات التي كانت 

حتدث في السابق.
الرومي أن اجلهاز  وأوضح 
بذل جهدا كبي���را خللق نظام 

اخل���اص تقدم حتى اآلن ب� 24 
مش���روعا تتم دراستها للبت 

فيها.
وأش���ار ال���ى ان الائح���ة 
اإلرشادية حددت اطرا للتعاون 
بني احلكومة والقطاع اخلاص 
ومعايير تقييم املشاريع مطابقة 
خلطة الدولة التنموية، الفتا الى 
ان القانون عليه بعض املاحظات 
سيتم أخذها في االعتبار إلجراء 
التعديات املناس���بة عليه في 

حينها.
واوضح أن العقود التي ابرمت 
قبل إنش����اء اجله����از بنظام ال� 
B.O.T مت طرحها مرة أخرى على 
اجلهاز وفي طريقها للتنفيذ وفق 
اآللية اجلديدة للنظام، مؤكدا ان 
النظام اجلديد ترك مجاال واسعا 
لاستثمار، الفتا  الى ان القانون 
ليس ب� B.O.T باملعنى املفهوم 
ولكنه مجموعة أنظمة مختلفة 

ال� B.O.T جزء منها.
الى حاجة  الرومي  واش����ار 
الكويت املاسة لتنفيذ مشاريع 
باألسلوب اجلديد ال� B.O.T والذي 
يهدف خللق قط����اع اقتصادي 
القطاع  جديد وزيادة مساهمة 
اخلاص ف����ي الناجت احمللي من 
خال االس����تثمار املباش����ر في 
مجاالت الطاقة الشمسية واملترو 
ومحطات توليد الطاقة الى أخرى 

من مشاريع من هذه النوعية.
وبسؤاله عن احلفاظ على 
حقوق املبادرين، قال الرومي ان 
كل مجتمع مطلوب ان يكون فيه 
مبادرون ملشاريع جديدة ولديهم 
االصرار او الهوس لتنفيذ هذه 
املشاريع، مشيرا الى ان اجلهاز 
وضع الئحة تنفيذية للقانون 
2008/2007 وقريبا سيتم االنتهاء 
من صياغة توقيع االتفاقيات 
مع املبادرين مبا يضمن حفظ 

حقوقهم االبداعية.

في مجال الطاقة وتيقنها من أن 
االستثمار سيكون مجديا على 

املدى البعيد.
وأض���اف أن توزيع الثروة 
البد أن يكون بأس���لوب يتسم 
بالشفافية لتحقيق العدالة إذا 
ما مت األخذ في االعتبار جدوى 
املشاريع املطروحة اقتصاديا، 
الفتا الى ان اجلهاز يعمل على 
توحيد معايير طرح املشاريع 
التي  للقضاء على االختافات 
كانت حتدث في الس���ابق بني 
احلكوم���ة واجله���ة الفائ���زة 
باملش���اريع وكان���ت حت���دث 
انحرافات، مش���يرا ان القطاع 

نيل حصة مناسبة من املشاريع 
الكبيرة املطروحة نظرا لكون 
النوع  املشاريع املطروحة من 
»امليج���ا« والتي ترك���ز على 
مشاريع البنية التحتية، الفتا الى 
أن أصحاب املشاريع الصغيرة 
يعود عليهم النفع بطريقة أو 
بأخرى من خال املساهمة في 
حصص االكتتاب العام من هذه 

املشاريع العماقة.
وحول املشاريع الصغيرة 
وهل ميكن ان تنفذ وفق نظام 
ال� »B.O.T« ق���ال الرومي: من 
املفترض توفير فرص للمشاريع 
الصغيرة وفق هذا النظام ولكن 

النقاط.
وأك���د الروم���ي أن قط���اع 
االستثمار يأتي في الصدارة في 
الدول املج���اورة، بينما يحتل 
املرتبة األخيرة في األولويات 
بني القطاعات هنا في الكويت، 
مشيرا إلى ضرورة تغير النظرة 
االس���تثمارية من خال طرح 
املشاريع بطريقة تنافسية بني 
القطاع���ني العام واخلاص كما 
هو موجود في دول السعودية 
واإلمارات باإلضافة إلى مصر.

وبني الرومي أن هناك جلنة 
عليا للمشاريع لدراسة املشاريع 
املطروحة خال اخلطة التنموية 

الراهن حيث  الوقت  ليس في 
اننا في

مرحلة تأسيس ومن الصعب 
التركيز على املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة، مشيرا إلى ان هناك 
إمكانية لذل���ك في وقت الحق 
ألن التركيز حاليا ينصب على 
املش���اريع التنموية في مجال 

البنية التحتية.
وب���ني أن ظاهر املش���اريع 
املطروحة يوح���ي بأنه كثير 
من العصا قليل من اجلزر، لكن 
الواقع يقول إن هناك من يرى 
غير ذلك أمثال الشركة اليابانية 
التي قدمت عرضا لاس���تثمار 

باإلضافة لقيامها بتقييم املبادرات 
املقدمة من القطاع اخلاص مع 
إعطاء حق املبادر نس���بة %10 
أثناء االكتتاب  الس���هم  بقيمة 
في حال تنفيذ املشروع، مؤكدا 
أن أكثر من 80% من املش���اريع 
التي س���تنفذ من خال اجلهاز 
حتقق عوائ���د مجزية لدخول 
الدولة كمشتر اساسي لبعض 
هذه املشاريع والتي منها على 
سبيل املثال الكهرباء، الفتا الى 
ان املشاريع محسوبة اقتصاديا 

مسبقا.
وأوض���ح الرومي أن قطاع 
األعم���ال الصغيرة مظلوم في 

موحد للشراكة بني الهيئات من 
خال طرح املشاريع، حيث متت 
مراعاة جميع اجلوانب وأهمها 
االقتصادية واملالية والبيئية، 
إلى توحيد املعايير  باإلضافة 
في طرح املشاريع للقضاء على 
املنطقة الرمادية والضبابية التي 
كانت في األنظمة القدمية وغلق 
الباب على االجتهاد في تفسير 
املبرمة،  العق���ود  بعض بنود 
مش���يرا أن العقود في السابق 
كانت ال تتعدى الورقات املعدودة 
بينما يبلغ حجم متوسط العقود 
املبرمة حديثا ما ال يقل عن 50 
ورقة لضمان اس���تيفاء جميع 

»المركز«: االفتقار للمحفزات وتراجع سعر النفط
وراء تراجع أسواق المال الخليجية في مايو

الشركة التزمت بسداد الفوائد على القروض خالل فترة التخطيط إلعادة الهيكلة
 التي امتدت على فترة الثمانية عشر أشهر الماضية وتتطلع ألداء نشط ووضع نقدي ممتاز

الحميضي: »كفيك« تعيد هيكلة كامل ديونها
البالغة 145 مليون دينار بدعم من المؤسسات الدائنة

االس����تثمار في فرص توفر أعلى 
مس����تويات من العوائ����د مع أقل 
مخاطر ممكنة متكننا من تخطي 
التقلبات االقتصادية وذلك لتخدم 
توج����ه اس����تراتيجيتنا اجلديدة 
احملافظة والتي نتطلع من خالها 
التوسع تدريجيا في منطقة  الى 

الشرق األوسط.
وق����د انعكس����ت إيجابي����ات 
استراتيجيتنا في امليزانية املليئة 
الت����ي تتمتع بها الش����ركة اليوم 
والنتائج اإليجابية التي حققناها 
في الرب����ع األول من العام، مؤكدا 
ان����ه س����تبقى إدارة األصول من 
اخلدمات الرئيسية التي تتخصص 
فيها الشركة إلى جانب اخلدمات 
االستثمارية. وأعرب عن تفاؤله 
من ان: »خال العام احلالي، نتطلع 
ملزيد من النمو احملافظ في الفترات 
املالية اجلارية والتي ستنعكس 
القادمة  إيجابيا عل����ى عوائدن����ا 
وحتافظ على ميزانية الشركة مليئة 
حتى نتخطى تداعيات األزمة، كما 
نخطط الطاق منتجات تتميز بأداء 
مستدام وتقدم فرصا استثمارية 
ذات مخاط����ر متدنية حتقق أعلى 

العوائد للعماء واملساهمني«.

الشركة خال العام 2010، وإعادة 
هيكلة الديون البالغة 145 مليون 
دينار والتي س����يتم سدادها على 
أربعة مراحل، أولها تس����دد يوم 
توقيع االتفاقية وآخرها تس����دد 
في 31 ديسمبر من عام 2014، كما 
تضمنت االتفاقية تقييما ألصول 
الشركة والتي متت من قبل طرف 
ثالث وهو شركة »إرنست أند يونغ« 
حيث مت تقييم أصول الشركة بقيمة 
تفوق القيمة الدفترية بنسبة %15، 
األمر الذي يعزز متانة الش����ركة، 
وتوفر االتفاقية للشركة ميزانية 
ذات سيولة عالية. ولفت احلميضي 
الى انه مع إبرام اتفاقية إعادة هيكلة 
ديون »كفيك« فإن الشركة أصبحت 
تتمت����ع بوضع مالي قوي ومليء 
ميكنها من مواصلة النمو وانتهاز 

مكانة ريادية في السوق.
وأضاف: »الشركة في طريقها 
لتكون من املؤسسات االستثمارية 
الرائدة في عالم ما بعد األزمة املالية. 
فقد جنحنا ف����ي تخفيض اعتماد 
الشركة على الدين األمر الذي عزز 
وضعها املالي لتكون اليوم مبكانة 

أقوى مما كانت عليه«.
وأك����د بالقول: »وس����نواصل 

استش����ارات قيمة جدا من كل من 
الكويتي والبنك  الوطن����ي  البنك 
األهلي املتحد اللذين قادا الهيكلة 

اجلديدة للديون«.
مشيرا الى أن أبرز البنود التي 
تضمنتها اتفاقية إعادة هيكلة ديون 
»كفيك«، ش����ملت: موافقة جميع 
املؤسسات املالية احمللية والعاملية 
البالغ عددها 22 شركة على بنود 
خطة إعادة هيكلة الديون، وتقدمي 
الدائنة  دعم كامل من املص����ارف 
لنموذج عمل واستراتيجية الشركة، 
والتزام املساهمني بزيادة رأس مال 

مما أجبر الشركة على إعادة النظر 
في الهيكل����ة والتي اكتملت اليوم 
بعد ثمانية عش����ر شهرا بتوقيع 
االتفاقية من قبل جميع األطراف 

املعنية.
وق����ال رئيس مجل����س إدارة 
الشركة صالح احلميضي: »اليوم 
ومع إبرام اتفاقي����ة إعادة هيكلة 
ديونها، أصبحت الش����ركة متلك 
هيكل رأسمال متني ومركزا ماليا 
معززا يوفر لها املرونة في نشاطها 
التش����غيلي، ونش����كر مساهمي 
الش����ركة واملؤسسات املالية على 
دعمهم املس����تمر لنم����وذج عمل 
الش����ركة وتطلعاتها املستقبلية 
إميانا باس����تراتيجيتها على األمد 

الطويل«.
الذي  النجاح  وأضاف: »ويعد 
حققناه بامتام اتفاقية إعادة هيكلة 
ديون الشركة مع 22 مؤسسة مالية 
إجناز هام جدا في وسط االنعكسات 
التي خلفتها األزمة االقتصادية على 
القطاعني املصرفي واالستثماري.

وتوصلنا إل����ى اتفاقية تخدم 
جميع األطراف بعد ثمانية عشر 
شهرا شهدنا خالها دعما متواصا 
من اجلهات املعنية وحصلنا على 

أعلن����ت الش����ركة الكويتي����ة 
للتمويل واالستثمار )كفيك( أنها 
وقعت خطة إعادة هيكلة ديونها 
على خمس سنوات بدعم كامل من 
الدائنة احمللية  املالية  املؤسسات 
والعاملية البالغ عددها 22 مؤسسة 

وأغلبية املساهمني.
 وقال����ت الش����ركة ف����ي بيان 
صحاف����ي ان خطة إع����ادة هيكلة 
ديون »كفيك«، والتي تبلغ قيمتها 
145 مليون دينار، تعتبر من أكبر 
خطط إع����ادة هيكلة الديون التي 
تنجزها ش����ركة غير حكومية في 
منطقة اخلليج، مش����يرة إلى انه 
مع إبرام اتفاقي����ة إعادة الهيكلة، 
فسوف تدخل الشركة في عملية 
إعادة هيكلة إدارية لتتناسب مع 
الش����ركة وتوجهها  منوذج عمل 
االستراتيجي اجلديد. وأوضحت 
الشركة انها كانت قد بدأت بعملية 
التخطيط إلع����ادة هيكلة ديونها 
في أوائل ع����ام 2008 بهدف إعادة 
رس����ملة ميزانية الشركة ووضع 
أسس صلبة الستراتيجية جديدة، 
ولكن وبعد أش����هر قليلة من بدأ 
أزمة االئتمان  ازدادت  التخطيط، 
حدة لتصب����ح أزمة مالية عاملية، 

إحدى أكبر صفقات إعادة هيكلة في القطاع الخاص الخليجي

صالح احلميضي

أشار التقرير الشهري لشركة املركز املالي 
الكويتي »املركز« عن أداء أسواق دول مجلس 
التعاون اخلليجي خال مايو املاضي، الى ان 
اداء هذه االسواق كان مماثا لنظيرتها العاملية.  وعزا التقرير 
الس���بب في ذلك إلى افتقار احملفزات على التداول سواء على 
املستوى احمللي أو املنطقة، إلى جانب انخفاض أسعار النفط 
اخلام، األمر الذي أدى إلى انخفاض مؤشر »مورغان ستانلي 
كابيتال إنترناشيونال« ألس���واق التعاون )MSCI GCC( إلى 
11% على األساس الشهري، وهي أكبر خسارة شهرية يتكبدها 

املؤشر منذ نوفمبر 2008.
 كم���ا لفت التقرير إلى أن هذه اخلس���ائر أتت على جميع 
املكاسب التي شهدتها األسواق منذ بداية العام، ليصبح بالتالي 

العائد على املؤشر منذ بداية 2010 وحتى مايو 1% فقط. 

وأش���ار التقرير الى أن انخفاض مؤشر السوق السعودي 
كان مهيمنا على خس���ائر أسواق املنطقة، الذي فقد 11%، وهو 
أول انخفاض شهري له في 2010، وذلك بسبب انخفاض أسعار 
النفط اخلام من جهة وهبوط أس���هم شركة »سابك« من جهة 
أخرى األمر الذي رمى بثقله بقوة على املؤشر، أما جميع أسواق 
دول التعاون فعانت من خسائر متوسطة إلى مرتفعة مكونة من 
خانات فردية. بينما أصاب االنخفاض احلاد في أسعار النفط 
األسواق احمللية بالذعر مما أدى إلى خسائر شهرية قاسية، فقد 
تعرضت شركة سابك النخفاض بنسبة 15% لشهر مايو كردة 
فعل على انخفاض أسعار النفط، وفي الكويت، توقف التداول 
على أسهم شركة زين بعد موافقة مساهميها على توزيعة 2009، 
أما بالنسبة لسوق دبي فقد انخفض بنسبة 9% في مايو وتابع 

تأثره بالصعوبات الاحقة التي تواجه الشركات.

في غضون ذلك، انخفضت السيولة بني أسواق دول التعاون 
خال الش���هر املنصرم، وانخفض معها حجم وقيمة األس���هم 
املتداولة بنس���بة 17% و2% عل���ى التوالي، ومن حيث احلجم، 
شهد السوق السعودي فقط زيادة شهرية بنسبة 24%، في حني 
تعرض السوق الكويتي ألكبر انخفاض مبعدل 37%. األمر ذاته 
انطبق على قيمة األس���هم املتداولة إذ شهد السوق السعودي 
زيادة مبعدل 15% إلى 26 مليار دوالر، في حني انخفض السوق 
الكويتي مبعدل النصف إلى 2.6 مليار دوالر عن ش���هر مايو، 
كذلك كان التقلب مرتفعا في جميع األس���واق تقريبا، وهيمن 
مؤشر »املركز« للتقلب للسوق السعودية مع تضاعف املخاطر 
ثاث مرات بحسب املؤشر ذاته، إذ ارتفعت املخاطر في أسواق 
املنطقة فقط عند حوالي 2.5 مرة في مايو، في حني أن السوق 

البحريني شهد انخفاضا بنسبة %7.

الناصر: »الدولية لإلجارة« تبدأ أولى خطواتها 
في خطة الهيكلة بتغيرات في اإلدارة

قال رئيس مجلس اإلدارة 
التنفيذي لشركة  والرئيس 
الدولية لإلجارة واالستثمار 
الناصر ان الشركة  س���مير 
تس���ير بخطى حثيثة نحو 
الهيكلة وحزمة  تنفيذ خطة 
االج���راءات األساس���ية في 
س���بيل انهاء حال���ة التعثر 
التي متر بها الش���ركة حاليا 
نتيجة اث���ار االزمة العاملية 
وانعكاس���اتها باالضافة الى 
ما خلفته ممارس���ات اإلدارة 
السابقة من آثار سلبية ادت 
الى تدهور اوضاع الش���ركة 

واش���ار الى ان اخلطة التي س���تجد طريقها 
للتنفيذ والتي تتضمن سلسلة من االجراءات 
اجلريئة التي تبدأ في إعادة هيكلة دور مجلس 
اإلدارة ودوره املستقبلي وتشكيله مبا يتاءم 
واملرحل���ة املقبلة املليئ���ة بالتحديات والتي 
حتتاج ملزيد من التع���اون وتقدمي التنازالت 
من اجلميع، والتي من شأنها ان تنعكس ايجابا 
على الشركة ومس���يرتها كما ستتضمن تلك 
اخلطوات اعادة هيكلة اإلدارة التنفيذية لتكون 
متناسبة مع اخلطوات املستقبلية والتي تتطلب 
فريقا متجانسا قادرا على توظيف االمكانيات 
واخلبرات في س���بيل إجناح خطط الهيكلة 

وإعادة احلياة للشركة.
واش���ار الناصر الى ان املاك في »الدولية 
لإلجارة« يسعون الى تعزيز هذه االجتاهات 
اجلادة نحو السير في اجتاه الهيكلة القائمة على 
تقدمي حسن النوايا جتاه الدائنني مقرونة بخطة 
عملية جلدولة ديونهم وضمان استقرار الشركة 
ومتانة وضعها املالي واإلداري وقدرتها على 
مواجهة متطلبات تلك الهيكلة سواء باالمكانيات 
املادية او البشرية والفنية مشيرا في هذا الصدد 

الى ما قامت به الشركة مؤخرا 
من تس���ديد مبلغ 20 مليون 
دوالر بش���كل نقدي وعيني 
لصال���ح مش���روع الفجيرة 
اح���د اكبر االص���ول واهمها 
الش���ركة والتي تضمن  في 
مبوجبه اس���تمرار الشركة 
في حيازة ارض املش���روع 
مشيرا في الوقت نفسه الى 
الدور الكبير الذي لعبه البنك 
االسامي للتنمية في الفترة 
االخيرة م���ن جهود لتقريب 
وجهات النظر مع الدائنني من 
جهة ومن جهة اخرى بلورة 
األفكار املتعلقة بهيكلة الشركة ودعم الشركة 

في خطتها.
وأكد الناصر بالوق���ت ذاته ان جناح تلك 
املس���اعي في »الدولية لإلجارة« س���تنعكس 
على السوق بش���كل عام وعلى ماك الشركة 
الرئيس���يني وعلى وجه اخلصوص ش���ركة 
االبراج القابضة بصفتها املالك االكبر للشركة 
وبالتأكيد س���تنعكس تلك اجلهود على قوة 
موقف االبراج في خطتها للهيكلة وحتس���ني 
موقفه���ا التفاوضي خاصة في ظل تطور هذا 
امللف مع الدائنني، مشيرا الى ان االبراج عانت 
من تدهور اوضاع الدولية وانعكس هذا التأثير 
على املركز املالي لألبراج سلبا مؤكدا على ان 
الوقت كفيل بتحس���ني تلك اآلثار لتعود الى 
وضعها الطبيعي في ضوء تطور الوضع في 
الدولية لإلجارة واعرب الناصر عن انه على 
استعداد ملد يد العون نحو اجلميع سواء كان 
مساهما كبيرا او صغيرا في االبراج لتجاوز 
هذه املرحلة التي تتطلب التعاون والعمل معا 
ال التشاحن والتصارع ألنها ستنعكس سلبا 

على اجلميع.

أشاد بدور البنك اإلسالمي في دعم الشركة

سمير الناصر

تقــرير


