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املستشار راشد احلماد واملستشار راشد الشراح واملستشار يوسف 
)أنور الكندري(املطاوعة خالل االجتماع

الشيخ احمد الفهد واحمد السعدون أثناء اجتماع اللجنة املاليةعادل الصرعاوي وناجي العبدالهادي ود. روال دشتي خالل االجتماع

الزلزلة: االقتراحات النيابية حول تمويل مشاريع الخطة االستراتيجية ال تشمل الشركات المفلسة أو الخاسرة 

الفهد: الحكومة تقدم رؤيتها لتمويل مشاريع التنمية بعد أسبوعين
سامح عبدالحفيظ

طلبت احلكومة من اللجنة املالية 
البرملانية خالل اجتماعها امس مهلة 
اسبوعني لتقدمي التصور احلكومي 
املتفق عليه في ش���أن آلية متويل 
املشاريع التنموية، في وقت أكدت 
البرملاني���ة ان التحويل ال  اللجنة 
يس���تهدف الش���ركات القائمة، بل 
الش���ركات اجلدي���دة التي س���يتم 
استحداثها ضمن اخلطة االمنائية، 
مشددة على منح دور للقطاع املصرفي 

وعلى العدالة والشفافية.
وق���ال نائ���ب رئيس ال���وزراء 
الدولة  للشؤون االقتصادية وزير 
التنمية واالسكان الشيخ  لشؤون 
احمد الفهد في تصريح للصحافيني 
عق���ب االجتماع »اتفقنا مع اللجنة 
املالية على اساسيات متويل املشاريع، 
كما مت ازالة الكثير من اللبس الوارد 
بسبب قلة املعلومات التي اوجدت 
قراءات وتخوفا من بعض القطاعات 

داخل املجتمع«.
واضاف »ان احلكومة استمعت 
اللجنة والنواب  آراء اعض���اء  الى 
الذين حضروا االجتماع«، مش���يرا 
الى انه مت ابالغ النواب ان التمويل 
يستهدف الشركات املساهمة العامة 
التي ستطرحها احلكومة في املزاد 
العلني فق���ط، وليس كما تردد ان 
 ،B.O.T �التمويل يتم وفق نظام ال
أو في اطار قانون اخلصخصة، من 
دون املساس بالقطاع املصرفي الذي 
ينبغي ان يكون له دور أساس���ي 
ف���ي اخلطة التنموي���ة واالقتصاد 

الكويتي.
وق���ال »ان هذا الدور ينبغي ان 
يكون من خالل  القطاع املصرفي أو 
آلية قريبة منه، من أجل احلفاظ على 
دور القطاع املصرفي كأداة متويلية 
أخرى، موضحا ان التمويل املفترض 
يتم من خالل ثالثة أمور هي رأسمال 
الشركة، والتمويل  املصرفي االئتماني 
التقليدي عبر السندات وغيرها، الى 
جانب التمويل التنموي طويل املدى 
بعائد بس���يط من اجل رفع العائد 
من الشركات املستحدثة واملشاريع 
التنموية كي تكون مغرية للمستثمر، 
وحتى نواجه اي شح متويلي جراء 

االزمة االقتصادية العاملية.
وذكر الوزير الفهد انه مت التأكيد 
للجنة املالية ان ه���ذا التمويل لن 
يكون اال بقانون، مشددا على حق 
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املال العام وااليراد املناسب للمشاريع 
التنموية، سواء على مستوى الوطن 

او املواطن.
واوضح ان احلكومة س���تعقد 
اجتماع���ا لتوحي���د الرؤية في هذا 
املوضوع، وس���تطلب اجتماعا آخر 
مع اللجنة املالية بعد اسبوعني من 
أجل املناقشة التفصيلية، واالتفاق 

على اآللية املناسبة.
من جانبه أكد رئيس اللجنة املالية 
البرملانية النائب د.يوسف الزلزلة 
ان اجتماع اللجنة امس مع احلكوم 
كان ملناقشة االقتراحات التي تقدم 
بها عدد من النواب بش���أن التمويل 
اخلاص باملشاريع املرتبطة باخلطة 

االستراتيجية للتنمية.
واضاف الزلزلة: يجب توضيح 
عدد من النقاط التي اثارتها وسائل 
اإلعالم خ���الل الفترة املاضية حول 
اس���تفادة بعض الشركات من هذه 
االقتراحات بقوانني خاصة الشركات 
اخلاسرة او املفلس���ة او تلك التي 

تعاني من ازمات مالية.
وقال: حسب ما يبدو فان الكثيرين 
ال يقرأون كنه هذه القوانني الن تلك 
االقتراحات مخصصة فقط للشركات 
الت���ي ستنش���أ من خ���الل اخلطة 
االس���تراتيجية للتنمية مبعنى ان 
اخلطة تلزم ان تنشأ شركات مساهمة 

للمشاريع اخلاصة بهذه اخلطة.
الزلزلة س���يكون توزيع  وقال 

الشركات كالتالي:
الش���ركات  � 40% للمزايدة بني 

املدرجة بالبورصة.
� 10% للحكومة.

� 50% لالكتتاب العام.

واكد انها عبارة عن شركات جديدة 
ال رابط بينه���ا ال من قريب وال من 
بعيد وأي شركات عاملة في الساحة 

االقتصادية بالكويت.
واشار الزلزلة الى ان هناك ايضا 
تخوفا من قبل قطاع البنوك من ان 
تلك االقتراحات بقوانني تنم عن انشاء 
اجهزة ال ربط بينه���ا وبني الكيان 
املصرفي الكويتي وهذا ايضا خطأ 
الن االقتراحات كلها تؤدي الى قيام 
البنوك بدور في متويل هذه الشركات، 
بينما االقتراحات تلزم الشركات ان 
تتقدم للبنوك احمللية للحصول على 
التموي���ل منها وبعد ذلك اذا اتضح 
ان امليزاني���ات املطلوبة عبارة عن 
الش���ركات  ميزانيات ضخمة تلجأ 
فيما بعد الى صندوق التمويل الذي 
س���يقترح اما من خالل الصندوق 
الكويتي للتنمية او من خالل جهاز 

تنموي آخر كما هو مقترح.
القطاع املصرفي  الزلزلة:  وقال 
سيظل محافظا على نشاطه وبالتالي 
سيكون له دور كبير في املشاريع 

وبالتالي هذا التخوف ال محل له.
واض���اف: كانت هناك جلس���ة 
مصارح���ة مع احلكوم���ة امس مت 
التأكيد خاللها على عدم اس���تفادة 
أي جهة إال من خالل القانون وتطبيق 
مبدأ الشفافية واملراقبة على العمل 
احلكومي، وبالتالي اقترحت احلكومة 
مهلة اسبوعني تأتي بعدها بتصور 
ملا قدم من اقتراحات وقوانني وتأتي 
برأي واضح وقاطع بعد التضارب 
بني رأيي وزير املالية ومحافظ البنك 
املركزي خالل وسائل االعالم وعلى 
هذا االس���اس ابلغن���ا نائب رئيس 

الوزراء الشيخ احمد الفهد بضرورة 
عقد اجتماع بني االطراف املعنية بهذا 
الصدد حتى تخرج بتصور واضح 
حول متويل هذه املش���اريع. واكد 
الزلزلة ان االقتراحات املقدمة في هذا 
الشأن تؤكد على ثالثة امور األول ان 
يكون للقطاع املصرفي دوره والثاني 
مبدأ الشفافية والثالث مبدأ العدالة 
بني الشركات التي ستتقدم ملثل هذه 
املشاريع. واضاف الزلزلة انه لآلن لم 
يتم االتفاق على سقف محدد للتمويل 
احلكومي وان احلكومة ستجتمع مع 
اللجنة املالية بعد اس���بوعني ليتم 
تقرير االنسب مما قدم من اقتراحات 
الزلزل���ة ان االموال  بقوانني. واكد 
التي ستخصص لتمويل املشاريع 
املناط  البنوك، والدور  ستودع في 
بالصندوق هو التأكد فقط من دراسات 
اجلدوى اخلاصة بهذه املشاريع فان 
رأها بالفعل مفيدة يستطيع اعطاء 
توصية للبنوك بأن هذه املشاريع 
ذات جدوى وتستحق التمويل من 
االم���وال احلكومية املخصصة لهذا 
الغرض والبنوك هي التي ستكون 

املديرة على هذه األموال.
وأشار الزلزلة الى ضرورة العودة 
الى جتارب دول العالم املختلفة في 
هذا الش���أن ومثل ه���ذه الصناديق 
موجودة في س���نغافورة وماليزيا 
وأملانيا واليابان وأغلب دول العالم 
املقدمة على مشاريع تنموية ضخمة 
والبنوك ال متلك األم���وال الطائلة 
لتمويلها وبالتالي من الطبيعي ان 

تقوم احلكومة بتمويلها.
وحول آلية توزيع األموال على 
البنوك قال الزلزلة: العملية ليست 

توزيع تركة فنحن نتحدث عن آلية 
متويل مشاريع فالشركة التي تنشأ 
يج���ب ان تتقدم للبنوك في البداية 
حتى تستوفي ما هو مطلوب أوال وال 
عالقة للحكومة بذلك فهناك بعض 
املش���اريع ال حتتاج الشركات فيها 
الى التمويل من هذا الصندوق ولكن 
املشاريع الضخمة التي حتتاج الى 
مبالغ طائلة وال تس���تطيع البنوك 
توفيرها منفردة بينما يستطيع كل 
بنك تقدمي نسبة معينة من التمويل 
وهنا يس���تطيع الصندوق التدخل 
إلقرار تلك النسبة من البنوك ويتوافر 
مبدأ العدالة ب���ني البنوك في اطار 

آلية واضحة.

تنفيذ المشاريع

اللجنة  من جهته، ش���دد مقرر 
املالية النائب عبدالرحمن العنجري 
على ان االجتماع )أمس( مهم خاصة 
ان اجلميع متفق حكومة ومجلس���ا 
حول هدف واحد اال تتم عرقلة تنفيذ 
املشاريع االستراتيجية التي وضعت 
في اطار زمني محدد كما تضمنتها 
اخلطة االمنائية، الفتا الى ان احلكومة 
وعدت بتقدمي تصورها النهائي في 

منتصف رمضان.
وق���ال العنجري ف���ي تصريح 
للصحافي���ني ان االجتماع )أمس( 
مت التطرق خالل���ه لوجهات النظر 
املختلف���ة ونقاش عام حول متويل 
املشاريع التنموية ولم نتطرق الى 
االقتراح���ات النيابية املقدمة، الفتا 
الى ان النقاش دار حول املش���اريع 
االستراتيجية كمدينة اخليران ومدن 
الكهرباء وشركة  العمال ومحطات 

املستودعات العامة وشركة الضمان 
الصحي ومدين���ة املطالع. وأضاف 
العنج���ري ان احلوار كان عاما ولم 
نتط���رق لالقتراحني املقدمني وهما: 
اقت���راح تعديل صن���دوق التنمية 
واقت���راح آخ���ر إلنش���اء صندوق 
للتنمية وأي من موادهما والنقاش 
ركز على كيفية االستعانة بشركات 
عاملية صينية وكورية وتركية لها 
خبرتها ومتويل الشركات املساهمة 
املزمع انش���اؤها. وشدد العنجري 
على ان القضية مهنية وفنية تعنى 
بالنظام املصرفي واالئتمان وحتتاج 
الى دراسة مستفيضة، الفتا الى ان 
ممثل احلكومة وعدنا بتقدمي التصور 
النهائ���ي حتى منتصف  احلكومي 
رمضان سواء تبنى مشروعا بقانون 
أو مرسوما بقانون وحتيله للمجلس 
او تكمل اللجنة مناقشة االقتراحني 
املقدمني من السعدون وعدد من النواب 
وأيضا م���ن الزلزلة ومجموعة من 

النواب.
واستدرك العنجري قائال او من 
املمك���ن التغاضي ع���ن كل ذلك اذا 
كان بالفعل ل���دى البنوك الكويتية 
القدرة واملالءة والسيولة الكافية ألخذ 
مخاطر متويل تنفيذ هذه املشاريع 

الكبرى.
وأوض���ح العنج���ري ان اهمية 
التمويل لهذه املش���اريع خاصة ان 
معظمها في قطاع االنش���اءات النه 
حيوي ومهم جدا والشركات املدرجة 
التي س���تتقدم لبناء هذه املشاريع 
الضخمة يجب ان تكون ذات مالءة 
مالية تتناس���ب مع تنفيذ مثل هذه 

املشاريع.

هيئة الرؤية الشرعية أعلنت 
اليوم أول أيام رمضان

حمد العنزي
اجتمعت هيئة الرؤية الشرعية مساء أمس بحضور كل 
من وزير العدل ووزير األوقاف املستشار راشد احلماد وكل 
من: املستشار راشد الشراح، واملستشار يوسف املطاوعة، 
واملستش���ار اسحاق حس���ني ملك الكندري التماسا لرؤية 
هالل ش���هر رمضان املبارك س���نة 1431 ه�، وأعلنت ثبوت 
رؤية الهالل ش���رعا، ليكون اليوم )األربعاء( هو أول شهر 
رمضان املبارك لس���نة 1431 ه�،. وبهذه املناس���بة املباركة 
تقدمت هيئة الرؤية الش���رعية ملقام صاحب السمو األمير 
وس���مو ولي العهد، وس���مو رئيس مجلس الوزراء، والى 
جميع املواطنني واملقيمني كافة، واألمتني العربية واإلسالمية 
بأصدق آيات التهنئة وأطيب التمنيات بحلول هذا الشهر 
الكرمي، ودعت املولى جلت قدرته ان يجعل هذا الشهر خيرا 
وبركة على اجلميع، وان يتقبل صيامهم وصالح أعمالهم 
ويعيد هذه املناسبة املباركة على وطننا العزيز مبزيد من 
التقدم واالزدهار. وكانت كل من اململكة العربية السعودية 
وقطر واإلمارات العربية املتحدة والبحرين ولبنان وسورية 
وفلسطني ومصر واألردن وليبيا واليمن والسودان وديوان 
الوقف الس���ني في العراق وتركيا وماليزيا وإندونيس���يا 
ق���د أعلنوا اليوم األربعاء أول أيام ش���هر رمضان املبارك. 
هذا وأعلنت وزارة األوقاف والشؤون الدينية في سلطنة 
عمان ان اليوم األربعاء سيكون املكمل لشهر شعبان وعليه 
س���يكون غدا اخلميس هو غرة ش���هر رمضان املبارك في 

سلطنة عمان.
كل عام وأنتم بخير وعساكم من عواده.

جانب من احلضور بانتظار إعالن هيئة الرؤية أمس


