
االحد 27 يونيو 2010   45اقتصاد
سلوى الحربي تفوز بـ 10 آالف دوالر

»Lucky Draw« من »زين« في مسابقة

»األولى للوساطة«: »زين« استحوذت
 على 20% من قيمة تداوالت األسبوع الماضي

كشفت شركة زين لالتصاالت 
 Lucky« عن نتائج السحب ملسابقة
Draw«، وفاز مببلغ الـ 10 آالف 

دوالر سلوى حمدان احلربي.
وذكرت الشــــركة فــــي بيان 
صحافي أن هذه املسابقة والتي 
يستفيد منها عمالء الدفع املسبق 
eeZee«« القت جناحا كبيرا من 
قبــــل عمالئها، مشــــيرة إلى أن 
التفاعــــل الكبير الــــذي وجدته 
الشــــركة من قبل عمــــالء زين 
شــــجعها على إعادة طرحها من 

جديد.
وأكــــدت الشــــركة أن جميع 

عمالئها من أصحاب خدمات الدفع املسبق »ايزي« 
مدعوون وبشكل رسمي في يونيو اجلاري للدخول 
في هذه املسابقة والتمتع بفرصة الفوز مببلغ 10 
آالف دوالر، وذلك عندما يتم إعادة شحن الرصيد 
مببلغ 5 دنانير أو مضاعفاتها وانه سيتم السحب 
الثاني على الفائزين من تاريخ 20 الى 26 يونيو 
اجلاري والسحب الثالث للمسابقة من تاريخ 27 

يونيو الى 3 يوليو املقبل.

وبهذه املناسبة، قال الرئيس 
التنفيذي في شركة زين الكويت 
خالد العمر: »ان الشركة جنحت 
في تدشني قيمة مضافة من خالل 
هذه املسابقة التي القت جناحا 
كبيــــرا وهو ما يعكســــه حجم 
املشاركة الكبيرة من عمالء الدفع 

املسبق«.
وأضاف: »ان زين إلى جانب 
حرصها على تقدمي القيمة املضافة 
لعمالئها من خالل جميع اخلدمات 
التي تطرحها، فهي  والعروض 
تعمل في الوقت ذاته على إيجاد 
خلق روح املتعة واملغامرة بني 
عمالئها من خالل املنتجات التي تقدمها من وقت 

إلى آخر للسوق«.
وأكد العمر أن »زين« مستمرة في تقدمي أفضل 
اخلدمــــات وطرح أفضل العروض مبا يتوافق مع 
رغبات وطموحات عمالئها، موضحا أن الشــــركة 
عودت عمالءها على أن تقــــدم خدماتها لعمالئها 
بطريقة مميزة تتناســــب مع مســــتوى رغباتهم 

واحتياجاتهم.

أشارت شــــركة األولى للوساطة 
املالية في تقريرها األسبوعي إلى 
أن سهم شركة االتصاالت املتنقلة 
»زين« استحوذ وحده على %20 
من إجمالــــي قيمة تداوالت ســــوق الكويت لألوراق 
املالية خالل جلسات األســــبوع املاضي،  مبا يعادل 
26.6 مليون دينار من إجمالي 131 مليونا. فيما شكلت 
»زين« وشركة الساحل نحو 25% من قيمة التداوالت،  
بقيمة 32.2 مليون دينار،  وهو ما رأى فيه التقرير 
انه يحمل بني طياته تأكيدا إضافيا من أن »زين« تقود 

السوق صعودا ونزوال. 
وقال التقرير إن ما ميكن اســــتنتاجه من نشاط 
عمليات تداول الشركة التي ساهمت في اضافة نحو 
257 مليون دينار إلى القيمة السوقية للبورصة خالل 
هذه الفترة ليرتفع إجمالي القيمة السوقية إلى 31.132 
مليار دينار مبا نسبته 1.33% مقارنة بنهاية األسبوع 
قبل املاضي،  أن هنــــاك تركزا بدأ يتزايد أخيرا على 
الســــهم من قبل بعض احملافظ املالية واملستثمرين 

أصحاب النفس الطويل. 
وأضاف التقرير أن املستثمر استجاب للتوقعات 
باسترداد آفاق التعافي املرتقبة لسهم »زين« حتى نهاية 
العام دون التقيد بحال السوق ما إذا كان سيتناغم مع 
توقعات كهذه أم سيجنح عنها. وبني أن عمليات الشراء 
على سهم الشركة استمرت طوال األسبوع بالتركيز 
نفســــه تقريبا،  خصوصا ان االقفاالت املدفوعة من 
صناع السوق والتي قد بدأت مبكرا هذا الشهر ساهمت 

من ناحيتها في احلفاظ على ثبات السهم.
وأفاد التقرير بأن حترك سهم »زين« النشط خالل 
األســــبوع املاضي اتكأ على أكثر من معطى،  بعضه 
مقرون بتصريحات موثقة على لسان مسؤولني في 
الشــــركة تتعلق بإســــتراتيجية التوزيعات النقدية 
عن العام احلالي،  وخطة طموحة لتطوير النشــــاط 
التشغيلي. وقال التقرير ان ارتفاع معدالت األصول 
السائلة في يد الشركة عبر مستويات السيولة املتأتية 
من اجناز صفقة بيع أصول إفريقيا،  عكس إشارات 
مغرية حول مستويات العوائد املجزية التي سيحصل 
عليها مســــاهمو »زين« خالل العامني املقبلني،  تلك 
اإلشارات تعاظمت ردتها أخيرا بعد أن أكدها رئيس 
مجلس اإلدارة اسعد البنون خالل مؤمتر اإلعالن عن 

إمتام الصفقة ان توزيعات 2010 ستتجاوز 200 فلس 
للســــهم الواحد. وهو ما دعا العقليات االستثمارية 
التي جتد صعوبة في املساهمة في أسهم غير واضحة 
إلى التحول لـ »زين« وشركاتها التابعة بشكل اكبر،  
مفضلة بدل الراحة الوهمية السعي وراء الربح السريع 

والتركيز أكثر على األسهم املبشرة باخلير.
وأوضح تقرير الشركة أن صانع السوق كان له 
دور في تعامالت »زين«،  فمن نافلة القول ان شركة 
االستثمارات الوطنية لديها محافظ نشطة وتتمتع 
بثقة كبيرة من املســــتثمرين،  وهو ما أنتج تكوينا 
بني األخبار االيجابية على الشركة والقاعدة العريضة 
من املستثمرين حيث متت االستفادة بزيادة عمليات 

الشراء على سهم الشركة. 
وأضــــاف التقرير أن ارتفاع القيمة الســــوقية لـ 
»زين« ساهم من ناحيته في استحواذها على خمس 
تداوالت السوق،  فمع نهاية تداوالت جلسة اخلميس 
بلغت القيمة الســــوقية للشــــركة نحو 4.9 مليارات 
دينــــار،  ال ميكن إغماض العــــني عنه، كما أن بعض 
التغيرات التي جرت على ملكيات الشــــركة كان لها 
تأثيرا في كثافة التداول بغض النظر عن اجلهة التي 

اشترت السهم.
وأفاد التقرير بأن من االعتبارات التي عززت املراكز 
التي حققها سهم »زين« طوال جلسات األسبوع املاضي 
واألسهم التابعة جتاوز الشركة ملخاطر االئتمان مقابل 
العديد من الشــــركات التي التــــزال تعاني من ضيق 
السيولة  بعد أن شهد معيار الرفع املالي ما بني حجم 
االلتزامات القائمة على الشــــركة وحقوق املساهمني 
لديها حتســــنا ملحوظا بإمتــــام صفقة أصول »زين 
أفريقيا«،  وتخفيض معدالت انكشافها على اجلهات 
الدائنــــة احمللية واخلارجية مبعدل قارب 4 مليارات 
دوالر. وهو ما زاد من قناعة املستثمر بان من يدخل 

»زين« ليس عليه إبقاء أحزمة األمان مشدودة.
وقال التقرير إن ارتفاع مستويات السيولة وان 
كان استثنائيا حقق درجة من االطمئنان لدى املستثمر 
حول قدرة الشــــركة في مواجهة أي التزامات طارئة 
تتعلق بالنشاط التشغيلي،  وهنا قد يجني املستثمر 
بعض العوائد اإلضافية من وراء القدرة على استمرار 
التوسع في النشاط التشغيلي غير تلك املتوقعة على 

لسان املسؤولني.

خالد العمر 

تقـرير

كاميرون يحّذر من »تدمير« 
»بريتيش بتروليوم«

العراق يطرح تشييد »مصافي« نفطية
 بـ 25 مليار دوالر  ضمن تسهيالت واسعة 

هانتس��فيل � أ.ف.پ: ح��ذر رئيس ال��وزراء البريطاني 
ديڤيد كامي��رون من »تدمير« مجموع��ة بريتيش بتروليوم 
النفطية البريطانية، عش��ية لقاء على انفراد جمعه بالرئيس 
االميرك��ي باراك اوبام��ا على هامش قم��ة مجموعة الثماني 
في هانتس��فيل بكندا. وقال كاميرون متحدثا لش��بكة »سي 
ب��ي س��ي« الكندية ان البقع��ة النفطية املنتش��رة في خليج 
املكس��يك »أليمة«، لكنه متنى على الس��لطات االميركية ان 
تفصح بوضوح عن نواياها السيما على صعيد التعويضات 
املالية املطلوبة عن هذه الكارثة البيئية التي ضربت السواحل 
األميركية.وقال »اعتقد ان��ه من مصلحتنا جميعا على املدى 
البعيد ان يكون هناك قدر من الشفافية في كل ذلك وأهداف 
محددة، حتى ال نش��هد في الوقت نفسه تدمير شركة مهمة 
لن��ا جميعا«. وأكدت املجموعة التي تعهدت حتت ضغوط من 
البيت االبيض بوض��ع مبلغ 20 مليار دوالر جانبا لتعويض 
ضحايا التس��رب النفطي، انه مازال من املبكر حتديد الكلفة 

النهائية للكارثة.

 بغدادـ  أ.ف.پ: طرحت وزارة النفط 
العراقيــــة أمس أمام كبرى الشــــركات 
العاملية مشروع تشييد 4 مصاف لتكرير 
النفط، بكلفة 25 مليار دوالر، يتضمن 
إعفاءات ضريبية وعدم تقييد املستثمر 
األجنبي بشريك عراقي. وقال وزير النفط 
حسني الشهرستاني خالل ندوة تعريفية 
باملصافي االربع »سيحصل املستثمر على 
خصم 5% من سعر النفط اخلام مقارنة 
بالســــعر العاملي كما ان هناك اعفاءت 
ضريبية وتوفيــــر األراضي له والنقل 
ايضا«. واضاف ان »االستثمار لن يكون 
مقيدا، نحن نبحث عن شركاء حقيقيني 
وبأي نسبة، اي بإمكان املستثمر استثمار 

املصفاة بشــــكل كامل او املشاركة مع 
عراقي«. وستكون املصافي األربع في 
كربالء بطاقــــة 140 الف برميل يوميا، 
والناصريــــة 300 الــــف برميل يوميا، 
وميسان وكركوك بطاقة 150 الف برميل 
يوميا لكل منهما. وأكد الشهرســــتاني 
»نرحب باي مستثمر يشاركنا مبوجب 
التصاميم املوضوعة«.  بدوره، أكد رئيس 
هيئة االستثمار سامي االعرجي ان »حجم 
املبالغ احملتمل استثمارها في املصافي 
تبلغ 25 مليار دوالر«. وميلك العراق 
3 مصاف حاليا فــــي بيجي والبصرة 
والــــدورة تنتج 550 الف برميل يوميا 
بينها 12 مليون ليتر من البنزين، و15 

مليون ليتر من الكاز اويل )الديزل(، و9 
ماليني ليتر من النفط االبيض )مدافئ 
املنازل(، باالضافة الى كميات كبيرة من 
النفط األسود الذي يستغل في تشغيل 
محطات الكهرباء«. واضاف ان »العراق 
سيتحول خالل الست سنوات املقبلة الى 
كبرى الدول املنتجة واملصدرة وكذلك 
الى دولة مصدرة رئيسية للمشتقات 
النفطية«. وحضر النــــدوة عدد كبير 
من ممثلي الشركات العاملية األميركية 
واآلسيوية. من جهته، قال احمد الشماع 
وكيل وزارة النفط لشــــؤون املصافي 
ان »هذه املصافي ستلبي االحتياجات 

املستقبلية للعقدين املقبلني«.

أوباما دعا أعضاءها إلى تعزيز النمو االقتصادي

الخروج من األزمة االقتصادية وإجراءات التقّشف األوروبية 
تتصدر جدول أعمال مجموعة العشرين في كندا

عواصمـ  وكاالت : جتري الدول 
الغنية والناشــــئة فــــي مجموعة 
العشــــرين التي جتتمع في اطار 
التــــي عقدت مســــاء أمس  القمة 
وتســــتمر انشــــطتها حتى اليوم 
في تورونتو، مناقشــــات يتوقع 
ان تكــــون حادة حول املوضوعني 
الشائكني ضبط قطاع املال وفرض 
رسوم عليه وســــيكون موضوع 
اجتماعات تورونتو محصورا فقط 

في احملافظة على الوحدة.
وقد دعا الرئيس األميركي باراك 
أوباما أعضاء مجموعة العشرين 
الذين سيجتمعون في كندا خالل 
اليومني املقبلني إلى تعزيز النمو 
االقتصادي، مؤكدا ان اقتصادات 
العاملية مرتبطة ببعضها البعض.
وقال أوباما إن مجموعة العشرين 
احــــرزت تقدمــــا فــــي اجتماعيها 
األخيرين في االســــتجابة »السوأ 

ازمة مالية في زمننا«.
وأضاف الرئيس األميركي في 
تصريحاته التي نقلتها شبكة »بي.

بي.سي« االخبارية البريطانية »آمل 
أن نتمكن خالل اليومني املقبلني في 
تورنتو من البناء على هذا التقدم 
الذي احرز بالتنسيق بني جهودنا 
لتعزيز النمو االقتصادي وتطبيق 
اصالحات مالية وتعزيز االقتصاد 

العاملي«. وأثنى أوباما على موافقة 
الكونغرس األميركي على قانون 
اإلصالحات املالية للجم وول ستريت 
وقال إنه منحه الذخيرة الالزمة في 
اجتماعاته املرتقبة مع قادة دول 
مجموعة العشرين في كندا. وكانت 
جلنة مشتركة بني مجلس الشيوخ 
ومجلس النواب قد وافقت اول من 
امس علــــى رزمة إصالحات مالية 
مصممة لكبح وول ستريت لتجنب 

أزمة اقتصادية مســــتقبلية. وقد 
أتى االتفاق قبل ساعات قليلة من 
توجــــه أوباما إلى كندا للقاء قادة 
الدول العشرين ومناقشة سبل حل 

األزمة االقتصادية العاملية.
وقال أوباما في خطابه اإلذاعي 
األســــبوعي أمس »آمل أن نتمكن 
من البناء على التقدم الذي حققناه 
في قمة العشرين السنة املاضية 
املالي  من خالل تنسيق اإلصالح 

العاملي للتأكد من عدم تكرار أزمة 
مماثلة« وأضاف »لقد حققنا اجنازا 
كبيرا باجتاه املوافقة على إصالح 

مماثل عندنا«.
وتعهــــد بتطبيق أقوى حماية 
اســــتهالكية ممكنــــة فــــي تاريخ 
الواليات املتحدة وإنشــــاء وكالة 
مستقلة لها مدير وميزانية مستقلني 
لتطبيق تلك احلماية ومنع شركات 
بطاقــــات االئتمــــان مــــن تضليل 

املســــتهلكني وجعل النظام املالي 
أكثر شفافية.

ودعا أوباما إلى فرض رسوم 
على املصارف التي كانت املستفيد 
األكبر من املساعدة التي قدمها دافعو 
الضرائب عشــــية األزمــــة املالية 
لتتم استعادة »كل قرش من مال 
دافعــــي الضرائب«.واتهم بعض 
الدوالرات  اجلهات بانفاق ماليني 
ملنع إصالحات وول ستريت ودعا 
الكونغرس كي يرسل له مشروع 
القانــــون ليوقع عليــــه ويصبح 
نافذا.ويبحث املشــــاركون خالل 
القمة ســــبل اخلــــروج من األزمة 
االقتصاديــــة العاملية عالوة على 
اجراءات التقشف التي تطبق حاليا 

في بعض البلدان االوروبية.
من جهــــة أخرى، بحث رئيس 
الــــوزراء الكندي ســــتيفن هاربر 
العشــــرين مساء أمس  مجموعة 
التعهد بخطوات إضافية حلماية 
التعافــــي العاملــــي الهش وســــط 
عالمات على انحسار، وقال »كما 
سيشير رئيس الوزراء إلى أنه إذا 
كان ملجموعة العشرين أن تصبح 
املنتدى االقتصادي الدولي الرئيسي 
فإنه سيتعني عليها اتخاذ خطوات 
التعافي وتفعيل  إضافية حلماية 

منو قوي ومستدام ومتوازن«.

5 مليارات دوالر من مجموعة 
الثماني لصحة األم والطفل 

قادة مجموعة الثماني: تعافي االقتصاد العالمي هش 
وهناك ضرورة للقيام بتحرك جماعي

هانتس��فيل � أ.ف.پ: أعل��ن عدد من قادة 
مجموع��ة الثماني املجتمع��ن في كندا اجلمعة 
عن مس��اهمات تصل قيمته��ا اإلجمالية الى 5 
ملي��ارات دوالر تخصص لتعزي��ز صحة األم 
والطفل في الدول النامية. ودعمت أوتاوا بقوة 
تش��كيل هذا الصندوق الذي اطلق عليه اس��م 
»مبادرة موسكوكا« تيمنا باملنطقة الكندية التي 
تعقد فيها قم��ة مجموعة الثماني، غير ان عدة 
منظمات غير حكومية نددت على الفور باملبلغ 

الذي خصص له.

رويترز: قال رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر أمس إن هناك توافقا قويا بني مجموعة العشرين التي 
تضم االقتصادات الصاعدة واملتقدمة على ضرورة التعهد بخفض عجز امليزانية في األجل املتوسط.

وبـــني ان القادة يجمعون على اإلقرار بأن تعافي االقتصاد العاملي هش وعلى ضرورة القيام بتحرك 
جماعي للحيلولة دون أن تتســـبب مخاطر مثل أزمة الديون السيادية في »حدث مدمر« مثل انهيار بنك 
االســـتثمار األميركي ليمان براذرز. من جانب آخر أعلن الرئيس الفرنســـي نيكوال ساركوزي ان القمة 
التي ستعقدها هذه املجموعة سنة2011 ستكون في موعد ما خالل الربيع في مدينة نيس )جنوب شرق 
فرنسا(، وردا على سؤال حول اجلدل املثار في كندا بسبب تكاليف قمتي مجموعتي الثماني والعشرين، 
التي قدرت بنحو مليار دوالر، أكد ســـاركوزي ان قمتي املجموعتني اللتني ســـتعقدان في فرنسا السنة 

املقبلة ستكون تكلفتهما »أقل بعشرة أضعاف« من السنة احلالية.

موجة من المشاريع في المنطقة لكن التقدم في تنفيذها بطيء

»ميد«: 170.4 مليار دوالر قيمة مشاريع قطاع النقل في دول المجلس 
الكويت تستحوذ على 6.3% فقط من القيمة اإلجمالية بـ 10.7 مليارات دوالر و20.9 مليارًا  استثمارات دول المنطقة في مشاريع الموانئ البحرية و54.8 مليارًا لتطوير المطارات

إعداد: محمد البدري
قالت مجلة »ميد« االقتصادية املتخصصة في نشرتها 
الدورية الصادرة حديثا ان السنوات الـ 5 املاضية شهدت 
موجة من االستثمار في مشاريع النقل في دول مجلس 
التعاون اخلليجي، حيث جاهدت احلكومات اخلليجية 
من أجل تلبية االحتياجات اللوجســـتية القتصاداتها 
املزدهرة، واليوم، في أعقاب األزمة املالية العاملية، فإن 
تلك املشاريع أصبحت تلعب اآلن دورا هاما في إنعاش 
قطاع البناء والتشـــييد الذي يعانـــي من التباطؤ في 

معدالت منوه بسبب تأثيرات األزمة نفسها.
وأوضحت املجلة أنه ووفقا للبيانات املتاحة لديها حول 
املشاريع اإلقليمية في املنطقة، توجد هناك مشروعات 
نقل املخطط لها أو قيد التنفيذ في دول مجلس التعاون 

اخلليجي تبلغ قيمتها اإلجمالية 170.4 مليار دوالر.
مشيرة الى انه يتم استثمار ما نسبته 12.3% من هذا 
املبلغ، او ما يعادل 20.9 مليار دوالر في مشاريع املوانئ 
البحرية، بينما 32%، او ما يعادل 54.8 مليار دوالر يتم 
إنفاقها على مشاريع االستثمار واملخططات في املوانئ 
اجلوية  »املطارات«، ولكن في الوقت احلاضر، يجري 
توجيه اجلزء األكبر من االستثمارات ملشروعات السكك 
احلديدية، حيث يجري وضع مخططات ملشاريع سكك 
حديدية حالية او قيد اإلنشاء في دول مجلس التعاون 
اخلليجي، باستثمارات تقدر قيمتها بحوالي 94.5 مليار 
دوالر، مبا يعادل 55.5% من مجموع النفقات املخصصة 

حاليا ملشاريع النقل في املنطقة.

اإلمارات في المقدمة

فاالستثمارات الضخمة في مراكز السكك احلديدية 
تركز حاليا على إنشاء خط السكك احلديدية املقرر أن 
يربط بني دول مجلس التعاون اخلليجي الست، وفي 

هذا اخلصوص تسعى كل دولة من الدول األعضاء في 
املجلس لوضع خطة لتصميم وبناء شـــبكات السكك 
احلديدية الوطنية اخلاصة بها، والتي ســـوف تساهم 
عند االنتهاء منها، في ربط الســـكك احلديدية املجمعة 

لدول مجلس التعاون اخلليجي.
ففي اإلمارات العربية املتحدة، يسير برنامج السكة 
احلديد بالفعل بخطوات ثابتة بقيمة استثمارات قدرها 11 
مليار دوالر، ومن املقرر أن يشهد يوليو املقبل استكمال 
نتائج الدراسة اخلاصة بأثر الكثبان الرملية على خطوط 

السكك احلديدية هناك وتخفيف حدتها.
وتشـــير اإلحصاءات الى أن غالبية مشاريع النقل 
اجلاريـــة في دول مجلس التعاون اخلليجي توجد في 
اإلمارات، وهو ما ميثـــل 29.3% من القيمة اإلجمالية، 
وتتوزع هذه املشاريع بني إماراتي دبي وأبوظبي وتشمل: 
مترو دبي ومطار أبوظبي، ومطار جبل علي والسكك 
احلديدية الوطنية وميناء خليفة )الذي تبلغ كلفته 10 

مليارات دوالر( ومشروع املنطقة الصناعية.
وإذا ما أدرجت أيضا قيمة املخطط الرئيسي لوسائل 
النقل العام في أبوظبي، والبالغة 68 مليار دوالر، فإن 
القيمة اإلجمالية ملشاريع النقل في اإلمارات سترتفع إلى 
نحو 118 مليار دوالر، مبا يفوق إجمالي قيمة املشاريع 
في بقية غيرها من البلدان اخلليجية اخلمسة املتبقية 

مجتمعة.
أما ثاني أكبر سوق للنقل في دول اخلليج فهو في 
قطر، وذلك بقيمة استثمارات في املشاريع املخطط لها 
أو التي في طور التخطيـــط قدرها 27.3 مليار دوالر، 
وتتمثل اهم مشاريع النقل القطرية في تطوير املرحلة 
األولى من مطار الدوحة الدولي اجلديد بقيمة 14 مليار 
دوالر والذي من املقرر أن يستكمل في عام 2011 حيث 
سيتســـع حلوالي 24 مليون مسافر سنويا، تزداد الى 

50 مليون مســـافر سنويا عندما يتم االنتهاء من كامل 
املشروع في عام 2015.

كما ان لدى قطر أيضا خطة طموحة للسكك احلديدية 
بقيمة 25 مليار دوالر في خط األنابيب، والتي تتضمن 
بناء خط للســـكك احلديدية الوطنية ومترو لألنفاق 
في الدوحة، كمـــا أن هيئة التخطيط العمراني وهيئة 
التنمية تنظر ان في وضع خطط لنفق حتت ســـطح 
البحر لربط املركز املالي في العاصمة مع مطار الدوحة 
الدولي اجلديد، وتقدر قيمة هذا املشروع بنحو مليار 

دوالر تقريبا.

خطط سعودية واعدة

أما اململكة العربية السعودية فهي السوق الكبيرة 
األخرى في املنطقة، حيث تشتمل على ما نسبته %24.5 
من املشاريع املتصلة بالنقل سواء املخطط أو اجلارية 
في دول مجلس التعاون اخلليجي، وتركز اململكة في 

مشـــاريعها التنموية على تطوير الســـكك احلديدية، 
حيث تبلغ قيمة هذه املشاريع نحو 27.4 مليار دوالر، 
وتشمل: مشروع سكك حديد احلرمني بقيمة 7 مليارات 
دوالر، ومشروع مترو الرياض بقيمة 3 مليارات دوالر، 
ومشـــروع السكك احلديدية الداخلية في مكة املكرمة، 

ومشروع مترو األنفاق في مدينة جدة.
وهناك مشروع على وشك االنتهاء بالفعل يتمثل في 
خط السكة احلديد املخصص لنقل املعادن بني الشمال 
واجلنوب، حيث ســـيتم نقل الفوسفات والبوكسايت 
من منطقة اجلالميد في املنطقة الشـــمالية الى مواقع 
املعاجلة في رأس الزور، ومن املقرر ان يفتتح هذا اخلط 

في نهاية العام احلالي.
كما تطمح اململكة العربية السعودية لتدشني عدد من 
أكبر مشاريع النقل في املنطقة ممثال في مطار املدينة 
املنورة بقيمة 2.4 مليـــار دوالر، ومطار جدة بقيمة 7 

مليارات دوالر.
وتعكف الهيئة العامة للطيران املدني باململكة حاليا 
على وضع اللمسات األخيرة على قائمة الشركات املؤهلة 
لتقدمي عطاءات للعمل فـــي مطار املدينة املنورة وهو 
املطار األول من نوعه في اململكة الذي يتم بناؤها على 

أساس الشراكة بني القطاعني العام واخلاص.
وفي الوقت نفسه، تعتزم سلطة املوانئ السعودية 
خصخصـــة املوانئ في البالد، وبنـــاء ميناء جديد في 
مدينة جدة ملعاجلـــة واردات املواد الغذائية وعمليات 

الدعم في ميناء جدة.

الكويت تتراجع

أما بالنسبة للبحرين والكويت وسلطنة عمان، فإن 
االســـتثمار فيها أقل بكثير في مجـــال البنية التحتية 
للنقل، فســـلطنة عمان تســـتحوذ على 8.2% فقط من 

مشاريع النقل في منطقة اخلليج حاليا، وهي تركز في 
املقام األول على تطوير مطاراتها الرئيسية في مسقط 
وصاللة، كما أن اللجنة العليا لتخطيط املدن بالسلطنة 
تعمل حاليا على االختبار املسبق ملدى قدرة الشركات 
الوطنية على تصميم املشـــروع وتنفيذ عقود اإلدارة 

لشبكة السكك احلديدية في أنحاء البالد.
اما في الكويت فإنها تستحوذ على 6.3% فقط من القيمة 
اإلجمالية ملشاريع النقل في دول مجلس التعاون اخلليجي، 
حيث تبلغ القيمة اإلجمالية الستثماراتها الوطنية في 
هذا القطاع حوالي 10.7 مليارات دوالر، وتشمل: مشروع 

املترو، مشاريع أخرى لتطوير املوانئ.
فيما تظل البحرين هي أصغر الدول في سوق النقل 
في منطقة اخلليج بـ 4.4% من املشاريع من حيث القيمة، 
حيث ان أكبر مخطط يجري حاليا هو توســـيع مطار 

البحرين الدولي.
وتبلغ قيمة املشروع نحو 4.7 مليارات دوالر، كما 
تخطط وزارة اإلشغال لتدشني نظام النقل اخلفيفة الذي 
سيتم تشغيله من مطار البحرين باملنامة، وعلى طريق 

جسر قطر والبحرين ملسافة متتد الى 11 كيلومترا.

التقدم البطيء

ولكن بينما يوفر إنشاء مشروعات النقل العمالقة 
فرصا لالستشاريني واملقاولني والشركات الباحثة التي 
تبحث عن أعمال تنفيذية في املنطقة، فإن غالبية املشاريع 
املخطط لها في املنطقة، والبالغ قيمتها أكثر من 170 مليار 
دوالر، التزال في مرحلة التصميم، حيث يضيع الكثير 
من الوقت ويهدر اجلهد في طرح املناقصات وترسيتها، 
وبالتالي مير وقت طويل حتى يتم االنتقال الى مرحلة 
التنفيذ الفعلي التي رمبا تواجه ايضا عقبات جتعل مداها 

الزمني يطول عما هو مخطط له عند التصميم.

مشروعات النقل المخطط لها
 أو قيد اإلنشاء في دول  الخليج

قيمة المشاريع )مليار دوالر(الدولة
50اإلمارات

46.5قطر
41.7السعودية

14سلطنة عمان
10.7الكويت
7.5البحرين

)مصادر: قاعدة بيانات مشاريع ميد(

)أ.ف.پ( خادم احلرمن الشريفن لدى وصوله مطار بيرسون الدولي في تورونتو الكندية  


