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 الفهد: التمويل المدعوم ليس بدعة 
 دور خطة التنمية سيصب في مصلحة القطاع الخاص ويسهم في الحّد من تداعيات األزمة ورفع معدالت النمو االقتصادي للدولة

 قال: «من ُيرد أن يغّرد خارج السرب.. فليغرد» ونحن ملتزمون بما قدمه وزير المالية ومحافظ «المركزي»

 إنفاق ١٠٪ من ميز انية العام الحالي على المشاريع خالل  ٦ أشهر بواقع ١٤٪ من الخطة وبما يعادل ٩٠٠ مليون دينار 
 البنوك لديها قدرة على التمويل ونحن لم ننف ذلك فقد مولت مشاريع العطريات والبتروكيماويات وغيرها في السابق 

 شريف حمدي ـ منى الدغيمي
  أكــــد نائب رئيــــس مجلس 
الوزراء للشــــؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون اإلسكان 
التنمية الشيخ أحمد  وشؤون 
الفهد أن خطــــة التنمية تصب 
القطــــاع اخلاص  في مصلحة 
وستساهم في احلد من تداعيات 
األزمــــة املالية في رفع معدالت 

النمو االقتصادي للدولة.
الفهد في  الشــــيخ    وأضاف 
كلمته خالل اجللسة احلوارية 
من أعمال ملتقى الكويت املالي 
الثاني أمــــس أن خطة التنمية 
صــــدرت بقانون مــــن مجلس 
األمة وهــــى خطة طويلة املدى 
وتعتبر باكورة اخلطط التنموية 
في الكويت حيث تشــــمل هذه 
اخلطة برنامجا اســــتراتيجيا 
سنويا يصدر بقانون، موضحا 
ان اخلطة تعمل من خالل الشراكة 
بــــني القطاعني العام واخلاص، 
الفتا الى ان سياساتها توزعت 
على مخططات ومؤشرات هادفة 
الشــــمولي  التخطيط  بدال من 

السابق. 
  ودعا الى اهمية التحلي بالثقة 
في قدرة الدولــــة على حتقيق 
املفتاح  التنميــــة، باعتبارهــــا 
لدفع املشاريع وحتريك العجلة 
االقتصادية، قائال «متى اعيدت 
ايجابية  الثقة سنشهد مرحلة 

مقبلة».
  واكــــد ان هذه املرحلة متثل 
مرحلــــة فاصلــــة فــــي تخطي 
الصعوبات التي تواجه ســــير 
اخلطة سواء من جهات التخطيط 
أو الفكر املالي القدمي الذي يعوق 
مثل هذه اإلستراتيجيات مبينا 
انه سيتم جتاوز هذه املرحلة كما 
مت جتاوز الصعوبات السابقة.

  وبــــني ان اخلطــــة مطلــــب 
جماعي يالقي دعما من جميع 
قطاعات الدولة، وهو ما اعطاها 
املزيد من األريحية في التنفيذ. 
مؤكدا على دعوته لالســــتثمار 
التام حيث  األجنبي وترحيبه 
انه من ســــيأتي اوال ســــيكون 
له نصيب اكبر في املشــــاركة 

باملشروعات.
  ولفت الى انه يتم العمل مع 
البنــــك الدولي فــــي العديد من 
املشروعات، في مقدمتها آليات 
طرح ميزانية املشاريع، وكذلك 
الرسوم على الشركات، كما اننا 
بصدد مناقشة الضرائب على 

األفراد والشركات.
  وأكد ان خطة التنمية صدرت 
بقانون من مجلس األمة وهى 
خطــــة طويلة املــــدى وتعتبر 
باكورة اخلطــــط التنموية في 
الكويت حيث تشمل هذه اخلطة 
برنامجا اســــتراتيجيا سنويا 
يصــــدر بقانــــون، موضحا ان 
اخلطة تعمل من خالل الشراكة 
بني القطاعــــني العام واخلاص 
حيث توزعت سياســــاتها على 
مخططات ومؤشــــرات هادفة 
الشــــمولي  التخطيط  بدال من 

السابق.
  وأشــــار الفهد الــــى ان دور 
اخلطة ســــيصب في مصلحة 
القطاع اخلاص للحد من تداعيات 
األزمــــة املالية ورفــــع معدالت 
النمو االقتصادي للدولة، الفتا 
إلى  ان اخلطة وقياسا باألرقام 
تشــــهد تباينا في الرأي حولها 
بنسبة ٥٠٪ متفائلني بها و٥٠٪ 
متشــــائمني، حيث نالت قسطا 

كبيرا من النقاش.
  وأضاف ان اإلنفاق احلكومي 
يعتبر ثقافة لم يتم العمل بها في 
السابق بالسرعة التي تتم بها 
هذه اخلطة وذلك التباع فلسفة 
جديدة، متناوال شرح اخلطة في 
ثالثة محاور أساسية هي محور 
خطة التنمية ومشاريعها التي 
جاءت في ضــــوء بيروقراطية 
وبيئة غير مناســــبة لتحقيق 
اخلطة ومشــــاريعها، واحملور 
الثاني فائــــدة القطاع اخلاص، 
واحملور الثالث يتمثل في آلية 
التمويل وهو األمر الذي اثيرت 

حوله نقاشات كبيرة.

  الصعوبات

الفهد ان هذه املرحلة    وقال 
مــــن الصعوبات  متثل واحدة 
التي تواجه سير اخلطة سواء 
من جهــــات التخطيط أو الفكر 
املالي القدمي الذي يعوق مثل هذه 
اإلستراتيجيات، مبينا انه سيتم 
جتاوز هذه املرحلة كما مت جتاوز 
الصعوبات الســــابقة حيث انه 
لم تكن هناك في الكويت خطة 
محددة املالمح إال في عام ١٩٨٥ 
ولم تكن هنــــاك خطة حقيقية 

دينار من إجمالي برنامج اخلطة 
املالي احلالــــي بقيمة ٤  للعام 
مليارات دينار واملقرر فيها إنفاق 
٥ مليارات دينار، مشيرا الى انه 
سيتم عرض ذلك على مجلس 
التخطيط ومجلس الوزراء ومن 
ثم يتم عرضه الشــــهر اجلاري 

على مجلس األمة.
  وتوقع الفهد ان تكون نتائج 
اجناز اخلطة أفضل خالل الستة 
أشهر املقبلة الفتا الى ان الربع 
الرابع أكثر التزاما في تنفيذها 
وستكون سيادية اكبر كما جرت 
العادة ان يكون الربعان الثالث 
والرابع األكثــــر تدفقا لألموال 

والتزاما بالعقود.
  وفيما يتعلق بعدد املشاريع 
بني الفهد ان هناك ٤٥ مشروع 
قانون مت إرســــال ٢٥ مشروعا 
منها ملجلس األمة ومت حتويل 
٤٦٪ منهــــا لإلقــــرار ١حيث مت 
إقرار تســــعة قوانني في  فعال 
دور االنعقــــاد املاضي والباقي 
في طور اإلجناز، وقال ان هناك 
١٤ مشروعا منها مشروع جسر 
الشيخ جابر ومستشفى جابر 
بجنوب السرة ومحطة كهرباء 
وأربع مدن سكنية متوقعا ان 
يتم اجنازها من خالل شركات 
مساهمة، مبينا ان هناك جزءا من 
اخلدمات سيعود على املستثمرين 
بالفائدة، وأقر من هذه املشاريع 
٩، فيما تبقى ١٦ مشروعا لدى 

السلطة التشريعية.
  وذكر ان هناك ١٤ مشروعا مت 
االلتزام بها، منها ٨ مشاريع يطلق 
عليها مشــــاريع امليجا وسيتم 
االتفاق على باقي املشاريع خالل 

شهر ابريل املقبل.
  وكشــــف الفهد ان شــــركات 
املساهمة ستطرح ٥٠٪ للمواطنني 
و٥٠٪ للقطاع اخلاص كمزايدة 
والدولة اذا رغبت في املساهمة 
فيها من حقها احلصول على نسبة 
٢٤٪ مثل شركات املستودعات 
واملســــاكن منخفضة التكاليف 
الرعايــــة الصحية،  وشــــركة 
وقد مت طــــرح البعض، وكذلك 
شركة للتأمني الصحي وشركة 

للكهرباء.

  شركة اإلسكان منخفض التكاليف

  ولفت الفهد الى طرح شركة 
اإلسكان منخفض التكاليف التى 
لم يتقدم لها أحد، باإلضافة الى 
طرح شركة اخليران والكهرباء 
واملستودعات والتأمني الصحي، 
موضحــــا انه مت تســــليم ١١٠٠ 
مشــــروع بقيمــــة ٧ مليــــارات 

دينار. 
  وقال ان فلسفة اخلطة هي 
ان حتول الكويت الى مركز مالي 
وجتاري، وبدأت الديبلوماسية 
الدؤوبــــة عملها  االقتصاديــــة 

لتحقيق ذلك.
  وأكد انه مت التوجه الى شرق 
آسيا وأوروبا وأميركا لعرض 
إستراتيجيتها، والقينا مباركة 
من صاحب السمو األمير لتظهر 
اخلطة عامليا، مضيفا اننا حاليا 
نعمل على توفير اســــتثمارات 
جيدة وبيئــــة ومناخ صاحلني 
لبناء اقتصاد قوي مبشــــاركة 
القطاع اخلاص حيث ســــيتم 
تطوير تشريعات اخلصخصة 
وقانــــون الـــــ B.O.T، وهما في 
مراحلهما النهائية، وكذلك يجري 
العمل على تعديل تشــــريعات 

قانون الصكوك والتوريق.
  وقال ان ما يشجعنا حتى اآلن 
انه مت تســــليمنا هذه املشاريع 
وفق آلية ايجابية كما نتمناها، 
وتلقــــى دعم صاحب الســــمو 
األميــــر إلعطاء القطاع اخلاص 
دورا أكبر في التنمية حتت مظلة 
من القوانني املناسبة التي تؤهل 
املواطن الكويتي لرفع وتنمية 

موارده ودخله الشهري، وضرب 
الفهد مثاال على دور اخلصخصة 
االيجابي فــــي العديد من دول 
العالم ومنها بريطانيا التي قدمت 
العديد من التنازالت لتســــريع 

املشاريع اخلاصة.

  التشريعات المقدمة

  وبني الفهد ان جميع القوانني 
والتشريعات املقدمة الى مجلس 
األمة سيتم إقرارها، مشيرا الى 
ان البعض يرى ان هناك تأخيرا 
في بعـــض املشـــروعات وان 
املؤسسات احلكومية ال تدعم 
فكر التشريعات اجلديدة لكننا 
نؤكد دعـــم احلكومة للوضع 

اجلديد.
  وحول فلسفة خطة التنمية 
قال الفهد ان دور القطاع اخلاص 
يعتبـــر مدعوما من األســـاس 
منذ كان صاحب السمو األمير 
رئيســـا للحكومة، حيث بدأت 
الديبلوماسية االقتصادية عملها 
الدؤوب لتحقيق هذه األهداف، 
والكل يتذكر جوالتنا في العالم 
حتى نســـتطيع ان نحقق هذه 
اليه  املعادلة وهو ما نســـعى 
وما تهدف اليه اخلطة مبعاونة 

القطاع اخلاص.
  وقال هذه اخلطة فعليا تنادي 
بدعم القطاع اخلاص في االقتصاد 
احمللي ودوره مبا لدى احلكومة 
من جدية في منحه هذا الدور 
وبيئة مناسبة إليجاد فرص عمل 
في الكويت وأخيرا من خالل آلية 
القطاع اخلاص لتحقيق  لدعم 
أهدافه خاصة ان هناك مشروعا 
خاصا لتعاون القطاعني اخلاص 
واحلكومي ونحن بصدد تقدميه 

ملناقشته.

  الطرح العشوائي

  قال الفهد انه في السابق كان 
احلديث عن الصحة والتعليم 
وكثير من خطـــة التنمية من 
احملرمات، واليوم بدأنا نطرح 
املشـــاريع في هذا اجلانب وقد 
طرحت مشـــاريع سابقة مبثل 
هذه األمور ولكنها كانت طرحا 
عشوائيا ولم تكن داخل برامج، 
ودورنا اليـــوم وضع البرامج 
واخلطط من خالل بيئة مناسبة 
وامكانية متلك أجزاء من تلك 
اخلدمات، وجميعها ســـتجرى 
لها دراسات جدوى تدعم القطاع 
اخلاص واملســـتثمر األجنبي 
وكذلك فرصة للمواطن لتعظيم 

مدخراته.
  ودور القطاع اخلاص ندفع 
بـــه، ومثـــال اخلصخصة في 
العالم كله شهد اعتراضا كبيرا 
ومناوشات كبيرة بني احلكومات 
والشعوب، اال انه في الكويت 
كان أسرع قانون وأسهل قانون 
مت اقراره، ونحن في هذا الفصل 
التشـــريعي سندعم ما يساعد 

على تفعيل تلك القوانني.
  وقال الفهد اننا كحكومة نرى 
ان رؤيـــة البعض تؤكد وجود 
التشريعات وهذا  سلبيات في 
االمر وارد ولكن علينا ان منارس 
العمل من خاللها ومن ثم مناقشة 
السلبيات ومن ثم يتم التغيير 
الى األفضل ويعتقد البعض ان 
بيروقراطية الكويت ال تستطيع 
ان تدعم اخلطـــة وهذا ذكرناه 
وبالتالي علينا احملاولة لتقدمي 

األفضل.
  وذكر ان هناك ١١٦ مشروعا 
تتعلـــق باملعلومـــات، وهـــذا 
يعني اننا نســـعى الى ميكنة 
املشاريع، اما سياسة التكويت 
فلها سلبيات وايجابيات وقد 
أتينا بشـــريك أجنبي ليكون 
مسؤوال عن سياسات األهداف، 
وهي شركة عاملية متخصصة 
في هـــذا اجلانـــب، واعتقد ان 

من خــــالل القانون ٨٩/٦٠ ولم 
تكلل اخلطة بالنجاح بســــبب 
حل مجلس األمة وهي اخلطة 
٥٠/٥٠ وتأتي هذه اخلطة احلالية 
بدعم من موروث اقتصادي كبير 
ورؤية لصاحب السمو األمير.

  وقال انــــه مت خالل اجتماع 
للمجلــــس األعلــــى للتخطيط 
ومجلس الوزراء وضع التصور 
وبدأنا في وضع وحتديد مالمح 
اخلطة بصورة ســــنوية وقد 
ظهرت للوجــــود اول خطة في 
العــــام ٢٠٠٩ وبذلك تكون هذه 
اخلطة هي أول خطة مدروسة 
بعناية وتتميــــز بفكر تنموي 

كويتي خالص.
  وأضاف ان اخلطة تتميز بأنها 
انطلقت من شراكة حقيقية بني 
القطاعني اخلــــاص واحلكومي 
إضافة إلى انهــــا اعتمدت على 
سياسات ومؤشرات وألول مرة 
بناء على تخطيط استراتيجي 
وليس شموليا وهو األمر اجلديد 
كليا على الكويت، واوضح الفهد 
ان اخلطــــة تعتمــــد دورا اكبر 
للقطاع اخلاص، وهي فلســــفة 
جديدة وثقافة لم تكن موجودة 
من قبــــل في اعتماد أســــلوب 

القياس للمؤشرات.

  الفكر الجديد

  وقــــال ان الكويــــت كانــــت 
تعتمد في السابق على ان تقوم 
وزارة املالية بتحديد املشاريع 
وامليزانيات ألي مشروع اما اآلن 
الفكر اجلديد يقوم أوال بطرح 
األهداف ثم املقترحات ثم وضع 
امليزانية املالئمة لكل مشروع 
على حدة وما بني التوجهني كانت 
املعضلة األساسية أما بعد وجود 
هذا الفكر اجلديد والتعاون بني 
السلطتني استطعنا ان نعالج 

تلك املعضلة.
  واشــــار الفهد الــــى ان نظم 
التخطيط واملتابعة في الكويت 
ضعيفة لذلك يصعب ان تضع 
الدولة سياســــتها لنسبة ٦٣٪ 
مــــن التنمية البشــــرية كونها 
سياســــات متشــــابكة مع أكثر 
من جهة حكوميــــة، مؤكدا انه 
ســــتتم مواجهتها مــــن خالل 
برامج مشتركة تعمل عبر جلان 
ذات خبرة للقضــــاء على تلك 
اإلشكاليات، مضيفا ان توجيهات 
رئيس احلكومة الى جانب دعم 
الوزراء للخطة قد ساعدا على 

جتاوز العقوبات.
  وقال ان هذا التشــــابك كان 
من خالل جلان مشتركة وليس 
من خالل برامج مما كان ميثل 
معضلة كبيرة في تنفيذ املشاريع 
وقال ال ميكن ان تكون هناك خطة 
تنموية بعيدة عن املجتمع املدني 
واخلطــــط املطروحة وال ميكن 
لوزير مبفرده ان ينفذ سياسة 
تنمية وإمنا تكون بتعاون جميع 

الوزارات واجلهات.
  وتطرق الفهد الى ما يحلم به 
الكويتيون ان يشاهدوا األمور 
املوجودة في دبي وقطر موجودة 
في الكويت وهذا ما ســــتحققه 
البعض يراهن  اخلطــــة وكان 
على فشــــل اخلطة إال اننا فيما 
يتعلق مبراحل تنفيذ اخلطة فانه 
مت االنتهاء من جمع املعلومات 
والبيانات كما مت طرح ٢٥٪ من 
املالية احلالية  السنة  مشاريع 
ويعد ذلك حتقيقا إلجناز ٢٥٪ 
من اخلطة رغــــم تأخر اعتماد 

امليزانية للسنة املالية.

  المرحلة األولى

  وقال الفهد ان املرحلة األولى، 
وفي خالل ستة أشهر فقط ووفق 
املؤشرات، شملت إنفاق ١٠٪ من 
ميزانية العام احلالي والتي قدرت 
بنحو ١٤٪ مبا يعادل ٩٠٠ مليون 

التنمية،  السياسة تتدخل في 
ليـــس غريبا على  وهذا االمر 
الكويت وشـــطارتنا ان نعمل 
في االجتاهني، فالكويت متلك 
حرية وسقفا عاليا في احلوار 
وعلينا اال نتقوقع في هذا املجال 
دون املضي قدمـــا في التنمية 
وهناك قوانني ميكن ان نسأل 
من خاللهـــا الوزراء عن تنفيذ 

اخلطة من عدمه.

  نظرية المؤامرة

  وقال ان نظرية املؤامرة جزء 
من ثقافتنا السياســـية ولكن 
علينا ان نتعامل مع هذا اجلانب 
التشاؤمية مدعومني  والنظرة 
مبا مت حتقيقه من اخلطة، وكل 
هذه األمور قـــد يراها البعض 
سلبيات اال ان املضي قدما في 

تنفيذ اخلطة أمر ايجابي.
  وأكد الفهد اننا نســـمع كل 
اآلراء واالنتقادات والتشـــاؤم 
والتفاؤل ونأخـــذ منها ما هو 
حقيقـــي بعيدا عـــن األجندة 
السياســـية حتـــى ال نضيع 
وال يضيع معنـــا البلد ونحن 
نفتح أذرعنا لشـــركاء أجانب 
لنعمل معا في الكويت، مشددا 
على انه ال يوجد شك في دور 
الذي سيدخل  القطاع اخلاص 
كثيرا في دعم املشروعات من 
بتروكيماويـــات ومـــن اعالم 
ولوجســـتيك وتخزين ونقل 
ومواصـــالت، وهو ميثل بيئة 
آباؤنا  جديـــدة تعامل معهـــا 
في املاضي وها نحن نســـعى 

لترسيخ ذلك اليوم.

  «موتوا قهر»

  وعـــن التمويل قـــال الفهد 
«نحن لـــم نوجد بدعة جديدة 
ولـــم نتكلم عن جتربة جديدة 
ولم نقل ان التمويل هو اجلزء 
األصيل ونحن ملتزمون بالرأي 
احلكومـــي وال ميكـــن القبول 
بقول حكومة برأســـني ونحن 
نؤكد ان احلكومة هي حكومة 
واحدة فقط وهي حكومة الشيخ 
ناصر وليس لدينا سوى رئيس 
واحد هو الرئيس ناصر احملمد 
ومن يقـــل كالم غير ذلك فهو 
باطل وموتوا قهرا، ومن يريد 
ان يغرد خارج السرب فليغرد 
ونحن ملتزمون في النهاية مبا 
يقدمه وزير املالية ومحافظ بنك 

الكويت املركزي».

  مجموعة شركات

  واضاف: التمويل طويل األمد 
املدعوم ليس بدعة ولو كان بدعة 
ملا كان هناك الصندوق الكويتي 

للتنمية ملساعدة الدول.
  وتابـــع: لدينا مجموعة من 
الشركات بعضها طرح حديثا 
وبعضها وجد في وقت سابق 
بقانـــون مثـــل املســـتودعات 
ومســـاكن منخفضة التكاليف 
ووافق عليـــه مجلس الوزراء 
ومجلـــس األمة وهناك قوانني 
يجب علينـــا ان ننفذها ضمن 
التي  اخلطة مثل اخلصخصة 
يجـــب علينا البحـــث لها عن 
عالج او ردها الى مجلس االمة 
اذا تعثر ذلـــك. وزاد: البعض 
يقول ان البنـــوك لديها قدرة 
على التمويـــل ونحن لم ننف 
ذلك، فالبنوك مولت مشاريع 
العطريات والبتروكيماويات في 
اوقات سابقة، ومشروع املياه 
املعاجلة وفق نظام «بي.او.تي» 
مت متويله من البنوك بالكامل 
وهناك اكثر من آلية للتمويل 
وبعض املشاريع ال حتتاج الى 
متويل وجميع املشاريع مبنية 

على جدوى اقتصادية.
البعـــض يطالـــب    وقـــال: 
باحتســـاب كل تكاليف اخلطة 

ونحن نقول ان هذا االمر غير 
ممكـــن فعلينـــا ان نحدد لكل 
مشروع كلفته فاألرقام تتغير 
ونحن نتحدث عن اول خمس 
شـــركات منها ثالث شـــركات 
لن حتتـــاج الى متويل تنموي 
وهي الصحية وانتاج الكهرباء 
واملستودعات واملخازن وكلها 
مبنية علـــى جدوى اقتصادية 
وتشـــجع االجنبي على دخول 
الكويت ولـــن حتتاج لتمويل 

تنموي.

  تجربة آللئ الخيران

  وذكر ان مشـــروع تأسيس 
شركة تطوير اخليران اخلاص 
بإنشاء مدينة إسكانية متكاملة 
والتي تعادل مســـاحتها ثلث 
املساحة احلضرية في الكويت 
إلنشاء ٣٧ ألف وحدة سكنية 
ســـينجز على مـــدى ١٥ عاما 
ويحتاج الى ما بـــني ٤ الى ٦ 
مليارات دينار، وهذا املشروع 
ال يحتـــاج الى متويـــل الننا 
بحاجة إلى جتربة تشبه جتربة 
آللئ اخليران بحيث يستطيع 
القسائم  املســـتثمر أن يطور 
السكنية ومرافق املدينة ويطرح 
القســـائم بأسعار  للمواطنني 
يســـتطيع من خاللها حتقيق 

هامش ربح معقول.
  وتابع: هذا املشروع بحاجة 
إلى إعادة دراسة احلوافز املقدمة 
للمســـتثمرين ألنه بصيغته 
احلالية ال يضمن وجود متويل 
من جهة، ومن جهة أخرى، فإنه 
ال يضمن حتقيق عائد مجزي، 
فال ميكن التصور ان املستثمر 
يســـتطيع أن  يجنـــي العائد 
من خالل اســـتثمار املساحات 
التجارية واالستثمارية داخل 
املدينة، وهذه الصيغة وحدها 
ال تكفل للمســـتثمر أن يحقق 

عائدا مجزيا ومقبوال.
  وقال الفهد:  في جتربة آللئ 
اخليران استطاع املطور أن يبيع 
الوحدات الســـكنية بعد تطوير 
املدينة، الفتا الى امكانية التمويل 
التســـليف ومساهمة  عبر بنك 
املواطن وبالتالي قد ال نحتاج الى 
متويل ولدى احلكومة رؤية في 
التمويل من خالل تطوير أدوات 
جديدة لتأسيس أكثر من شركة 
تقـــدم التمويل بصيغ شـــبيهة 
الغربية  الدول  بالشـــركات في 
حيث تساهم احلكومة من خالل 
بنك التسليف في رأسمال الشركة 
داعيا البنوك أيضا للمشـــاركة 

فيها.
  ولفـــت الى انه مـــن االفضل 
للدولة ان متنح مثل هذا النوع 
من املشاريع للقطاع اخلاص حتى 
ال تتحمل ميزانيتها مبالغ تصل 
الى ٦ مليارات دينار وقد اجتمع 
مجلس الوزراء مبحافظ املركزي 
واكدوا علـــى التمويل التنموي 
والدعـــم طويل االمـــد املدعوم 
واجتمعنـــا في اللجنة الرباعية 
مع وزير التجارة ووزير املالية 
البنك املركزي واكدنا  ومحافظ 
علـــى ضرورة وجـــود قروض 
طويلة االجل مدعومة وهو يؤكد 
وجود اتفـــاق على التوافق بني 

االطراف املعنية.
التمويل  الى ان ملف    واشار 
هو جانب فني بحت وليس اجندة 
سياسية وبالتالي يجب النقاش 
املطول فيه حتى نصل الى االفضل 

لكل ما يتعلق بهذا االمر.
  وفيما يتعلق بالتوجه نحو 
االســـتثمار اخلارجـــي، بّني انه 
ال ميكـــن لدولة االســـتثمار في 
مشـــروعات نفطية باقل من ١٢ 
او ١٣٪، ومت التوجه الى شـــرق 
آســـيا واوروبا وأميركا لعرض 
استراتيجيتها التي القت مباركة 

من صاحب السمو األمير.

ــة لرئيس احتاد املصارف الكويتية حمد املرزوق   في مداخل
ــتفيد األول من خطة التنمية  قال ان القطاع املصرفي هو املس
وهي خطوة جبارة وجهد مشكور من الشيخ أحمد الفهد ولكن 
التشريعات التي صدرت ميكن أن نطلق عليها تنازالت اللحظات 
ــبب عدم حتديد املخاطر في هذه التشريعات وهذا  األخيرة بس
النقص ال يعيب القانون فحسب بل يفرغه من محتواه بالكامل 
مثلما حدث مع قانون اخلصخصة فاجلميع كان مرحبا به ألنه 
كان ميثل الفرصة واألمل للكويت لتطوير آليات العمل وتوفير 
ــنويا  ــة أننا نحتاج ٢٢ ألف فرصة عمل س ــرص العمل خاص ف
ــنوات املقبلة  ــر س ــا يوازي ٢٥٠ فرصة عمل خالل العش أي م
ــم من الفرص لن يتوافر إال من خالل القطاع  مؤكدا أن هذا الك

اخلاص.
  وزاد املرزوق أنه عندما مت إقرار قانون اخلصخصة أقر فيه 
ــهم الذهبي وهو ما يعطي للحكومة ـ حتى  ما يسمى ببند الس
ــائال  لو امتلكت حصة صغيرة ـ حق الڤيتو على القرارات متس
ــتثمر األجنبي في  ــي يوفر العمل للمس هل هذا املناخ السياس
الكويت، معتبرا أن هذا اخللل يوازي ما حدث في قانون الـ «بي 
أو تي» الذي أهدر املبادرات ويكفي أنه على مدار ثالثة أعوام لم 

تكن هناك مبادرة واحدة.
ــم احلكومي ولكن  ــى الدع ــد اعتراض عل ــع أنه ال يوج   وتاب
ــن املخاطر  ــؤدي إلى مزيد م ــات التي قد ت ــي اآللي ــكالية ف اإلش
ــذا فنحن كاحتاد مصارف وضعنا  واخلراب للقطاعات القائمة، ل
ــعر ميسر تضمن  ــندات بس عدة خيارات لكم من خالل طرح س
احلكومة االكتتاب فيه وهذه اآللية متثل دعما مباشرا للشركات.

ــم خاصة أن هناك  ــاؤال عن مخاطر الدع   وطرح املرزوق تس
بعض األفكار يتم طرحها من بعض النواب مثل صندوق متويلي 
ــتغرق  ــاج لترتيب كوادر وآليات يس ـــ ١٠ مليارات والذي يحت ب
ــنوات الفتا إلى أن شركة اخليران لم تتقدم بأي  تطبيقها عدة س

طلب متويلي للبنوك أو تتقدم شركة أخرى ومت رفض طلبها.
ــار قائال: «انكم قلتم انه ال توجد سياسة إسكانية فلماذا    وأش
ــاج إلى تعديل؟ فاحلكومة  ــد احلكومة هذه القوانني التي حتت تؤي
ــاص كما أنها تدعو  ــكن اخل حرمت على القطاع اخلاص بناء الس
ــاعده وال  ــة في جذب العمالة وال تس القطاع اخلاص إلى املنافس

تسانده.

  الخصخصة والسهم الذهبي

ــهم الذهبي  ــال: «ان قانون اخلصخصة والس ــد قائ   ورد الفه
يجب أن يوضعا في النظام األساسي وهما ال يعدان ڤيتو لعضو 
مجلس اإلدارة احلكومي في الشركة بل مت وضعهما للصالح العام 
ــكلة التمويل فهي  ــا قراءة إيجابية لهذا اجلانب أما عن مش فلدين
ــوق املصرفي ألن االحتاد  ــاج آلليات فاحلكومة لم تأخذ الس حتت
ــتعنا بالقطاع اخلاص  ــاس ونحن اس املصرفي والبنوك هما األس
في خطة التنمية حيث يقوم ببناء مدينة سكنية ومخازن ومحطة 
ــال البتروكيماويات  ــح الباب له للعمل في مج ــاء واآلن نفت كهرب
فنحن ندعم القطاع اخلاص ونتمنى أن يكون له مساحات جديدة 
في خطة التنمية سوءا من خالل الدعم املباشر والتوجيه املقبول 
ــاندة مجلس األمة  ــة جماعية للعمل مبس ــث تكون هناك آلي بحي

لتوفير التمويل للمشاريع التنموية املقبلة».

ــاءل رئيس حترير جريدة «السياسة» الزميل أحمد اجلار   تس
اهللا عما يعوق احمد الفهد لتطبيق خطة التنمية.

ــؤولني    فرد الفهد قائال: «لو خليت خربت» فهناك بعض املس
ــدوث بعض العرقلة في  ــع اخلطة مما أدى إلى ح ــون م ال يتماش
ــيات للطرح حيث  ــذ واآلن يتم حتضير املقاولني واالساس التنفي
ــهر مارس املقبل لتقييم السنة األولى  ــيتم عقد مؤمتر في ش س
ــويق اخلطة التنموية من ناحية اخرى، موضحا  من ناحية ولتس
ــو جديد في اخلطة  ــرح كل ما ه ــتعداد لش ان احلكومة على اس
ــار عاملي لتفعيل اخلطة ووضع  ــتعانة مبستش ــبق االس حيث س
ــف» مت تسييس األمر، مؤكدا  ــس األساسية لها ولكن «لألس األس
ــفى جابر بدأ العمل  ــاريع بدأت في التنفيذ فمستش أن هناك مش
فيه بعد ان كان يقال عنه «حفرة جابر» وغيره من املشاريع التي 
بدأت وحتركت مثل جسر جابر ومدينة غرب الصليبخات وميناء 
ــعد العبداهللا اإلسكانية  بوبيان ومحطة الزور والصبية ومدينة س

أما عن مدينة احلرير فهي حاليا في جلنة الفتوى والتشريع.

 في مداخلة له خالل اجللسة، قال نائب رئيس مجلس االدارة 
ــة الدولية  ــارات املالي ــركة االستش ــب العضو املنتدب في ش نائ
ــلمي ان اموال الكثيرين من املستثمرين اهدرت  (ايفا) صالح الس
باالضافة الى املال العام على مشاريع اثبتت فشلها مثل مشروع 
الدسمة وغيرها من املشاريع االسكانية. وفي رد عليه قال الشيخ 
احمد الفهد ان الشركات املساهمة هي احلل االمثل لتنفيذ مثل هذه 
املشاريع، الفتا الى انه متى اعيدت الثقة في االستثمارات وجناح 

بعضها، فستعود عجلة التنمية الى الدوران بشكل سريع. 

ــيخ احمد الفهد على اهمية دعم البنوك كجزء من  ــدد الش  ش
املنظومة االقتصادية بحيث يجب حل جميع مشاكل القطاع وهو 
ــريك  ــا خصوصا ان البنوك يجب ان تكون الش ــزء من واجبن ج
ــن البنوك فقدت  ــى ان العديد م ــي التنمية، الفتا ال ــي ف االساس
ــتهالكية  ــكاني والقروض االس مصادر للدخل مثل التمويل االس
فضال عن االزمة املالية وقانون االستقرار الذي فرض عليهم اخذ 
مخصصات، فكلها عوامل حتول دون متويل البنوك للغير خالل 
ــى اتخاذ مخصصات  ــو االمر الذي دفعها ال ــابقة وه الفترة الس

لتغطية التزاماتها، قائال «هم في معضلة واهللا يكون بعونهم».

 قال اخلبير االقتصادي واإلعالمي يوسف اجلاسم انه من 
ــي امليزانية باعتباره احد  ــروري تنويع مصادر الدخل ف الض
ــة التنمية، وان هذا  ــية التي تعمل عليها خط األعمدة الرئيس
ــرة في إحداث خلل بنيوي في  ــر من أهم العوامل املؤث العنص
ــائال عن اثر اخلطة على قطاعات السوق املختلفة  الدولة. متس
ــرية. ورد الفهد قائال ان  ــة البش ــك فيما يتعلق بالتنمي وكذل
السياسات املطلوبة منا خالل السنوات األربع املقبلة تتضمن 
ــات تنمية بشرية. وفيما يتعلق  ٢٦٠ سياسة ٦٣٪ منها سياس
ــع مصادر الدخل ذكر ان خطة الدولة تهدف إلى حتقيق  بتنوي
عائدات غير نفطية مبقدار ٤٨٠٠ مليون دينار، مشيرا إلى ان 

هذا املبلغ كبير على ٥ سنوات. 

 رأي اتحاد المصارف في القوانين 
االقتصادية األخيرة وردّ الفهد 

 معوقات خطة التنمية

 المال العام أهدر على مشاريع أثبتت فشلها

 البنوك جزء من المنظومة االقتصادية 

 ٦٣٪ من سياسات الخطة.. للتنمية البشرية

 رأي اتحاد المصارف في القوانين 

 (متين غوزال)  عصام الصقر وشيخة البحر ونبيلة العنجري وجانب من احلضور  الشيخ أحمد الفهد متحدثا في امللتقى 
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الهارون والغانم والمرزوق زاروا جناح »االمتياز« .. و»األهلي« استعرض خدماته »التجاري« شارك في رعاية الملتقى

أعلن���ت ش���ركة االمتي���از 
لالس���تثمار عن مش���اركتها في 
املعرض املقام على هامش ملتقى 
الكوي���ت املالي الثاني الذي عقد 
حتت رعاية سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد، حيث 
قام وزير التجارة والصناعة احمد 
الهارون ورئي���س غرفة جتارة 
وصناعة الكويت علي ثنيان الغامن 
ورئيس مجلس احتاد املصارف 
حمد املرزوق بزيارة جناح شركة 

االمتياز لالستثمار.
وقالت شركة االمتياز في بيان 
صحافي ان رعاية سمو رئيس 
الش���يخ ناصر  الوزراء  مجلس 
احملمد لهذا امللتقى تهدف لترسيخ 

ف���ي حتويل  النه���ج احلكومي 
الكويت الى مرك���ز مالي، ودفع 
عجلة االقتصاد الكويتي في إطار 

خطة التنمية التي يعول عليها 
الكويتي للخروج من  االقتصاد 

تداعيات األزمة املالية العاملية.

أعلن البنك األهلي الكويتي عن مش��اركته 
في رعاي��ة ذهبية ف��ي ملتقى الكوي��ت املالي 
في دورته الثانية برعاية س��مو رئيس مجلس 
ال��وزراء الش��يخ ناصر احملمد، وال��ذي انعقد 
خ��ال الفترة م��ن 31 أكتوبر حت��ى 1 نوفمبر 
2010، وحض��ره عدد كبير من الش��خصيات 
الب��ارزة في عالم االس��تثمار وامل��ال وخبراء 
االقتص��اد ومحافظ��ي البن��وك املركزية في 
ع��دد م��ن دول املنطقة، إضافة إل��ى مجموعة 
من كبرى املؤسس��ات املالية واالستثمارية في 
الكويت واملنطقة. وقال البنك في بيان صحافي 
ان جناح��ه حظ��ي باهتمام احلض��ور وكبار 
الش��خصيات في هذا امللتقى حيث اس��تقبل 
نائب رئيس مجل��س اإلدارة والعضو املنتدب 
بالبنك علي هال املطيري كا من وزير التجارة 
والصناعة أحمد الهارون، ورئيس غرفة جتارة 

وصناع��ة الكويت علي الغ��امن، ورئيس احتاد 
مصارف الكويت حمد امل��رزوق. وفي تعقيب 
له عل��ى أهمية هذا امللتقى، أش��ار أمني س��ر 
مجلس اإلدارة عبد األس��طى أم��ني إلى أهمية 
الدور الذي متارسه البنوك املركزية في الرقابة 
على البنوك احمللية وض��رورة تطبيق مبادئ 
اإلدارة السليمة وأهمية تعزيز االستقرار املالي 
والنقدي مبا ي��ؤدي إلى توفير بيئة اقتصادية 
مش��جعة للتطور االقتصادي والتنمية. وأشار 
إل��ى انه في إطار جهود جلن��ة بازل في مجال 
اإلصاح��ات املالي��ة املتعلق��ة بتطوي��ر نظم 
وأس��اليب العمل الرقابي على املستوى الدولي 
فإن حزمة إصاحات »بازل 3« املتعلقة بتقوية 
معيار رأس املال ومعيار السيولة ووضع نسبة 
للرفع املالي س��وف يكون له��ا مردود إيجابي 

على استقرار البنوك وحتسني أدائها. 

في ظل اهتمام البنك التجاري الكويتي 
برعاية مختلف األنشطة االقتصادية في 
البالد، اعلن البنك عن مشاركته في ملتقي 
الكويت املالي الثاني الذي انعقد في دورته 
الثانية حتت رعاية سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد، وبحضور 
حش���د من القيادات املالي���ة واملصرفية 
واالستثمارية من الكويت والدول العربية 
باإلضافة إلى قيادات مصرفية دولية وعدد 

من اخلبراء.
وقد نظ���م امللتقى مجموعة االقتصاد 
واألعمال بالتعاون مع بنك الكويت املركزي 
واحتاد املصارف الكويتية، وقد قام وزير 
التجارة والصناعة احمد الهارون، ورئيس 
غرفة جتارة وصناعة الكويت علي ثنيان 
الغامن، ورئيس مجلس إدارة احتاد مصارف 

الكويت حمد املرزوق، والرئيس التنفيذي 
ملجموعة االقتصاد واألعمال رؤوف أبو 
زكي بزيارة جناح البنك، حيث كان في 
اس���تقبالهم كل من نائب رئيس مجلس 
العوض���ي ورئيس اجلهاز  اإلدارة علي 
التنفي���ذي بالوكالة إلهام محفوظ وعدد 

من املديرين التنفيذيني. 
وأوضحت رئي���س اجلهاز التنفيذي 
بالوكالة إله���ام محفوظ أن رعاية البنك 
التجاري لهذا امللتقى تأتي في إطار تفاعله 
مع جميع األنشطة االقتصادية التي تسلط 
الضوء عل���ى القطاعني املصرفي واملالي 
في الكويت، كما يسعى البنك إلى تعزيز 
مكانته في إبراز دور القطاع املصرفي في 
مواجهة التحديات التي تواجه الصناعة 

املصرفية احمللية والعربية.

.. وفي جناح شركة االمتياز لاستثمار

 جانب من جلسة العمل الثانية

.. وفي جناح »األهلي« بامللتقى الهارون والغامن واملرزوق في جناح »التجاري« بامللتقى

حملت اجللس���ة األولى مللتقى 
الكويت املالي الثاني في يومه األخير 
عنوان: »عناوين املرحلة املقبلة في 
اقتصاديات املنطقة العربية« حيث 
ناقشت 4 محاور رئيسية وهي: ماهية 
السياسات املطلوبة الستعادة مسار 
التنمية  النمو وحتقيق مش���اريع 
املطلوبة في املنطقة وبحث مدى جناح 
التنويع االقتصادي والدور  جهود 
املطلوب من احلكومات في املرحلة 
املقبلة وكيفية دعم القطاع اخلاص 
الستعادة قوة الدفع التي فقدها من 
جراء االزمة املالية العاملية.. وفيما 

يلي تفاصيل اجللسة: 
بداي���ة قال مدير ع���ام ورئيس 
مجلس إدارة صندوق النقد العربي 
جاس���م املناعي ان عناوين املرحلة 
املقبلة في الواقع كثيرة ومتشعبة، 
الفت���ا الى انه بعد هذه األزمة هناك 
عناوين كثيرة تؤثر في تقدم االقتصاد 
في العالم العربي وهناك 4 عناوين 
تتصدر أهداف ال���دول العربية في 

املرحلة املقبلة.
واضاف املناعي ان من اهم األهداف 
التي تؤثر في تق���دم االقتصاد في 
العرب���ي ه���ي املتغيرات  العال���م 
واملستجدات االقتصادية، مؤكدا ان 
اقتصاد ال���دول العربية يرتبط مع 

االقتصاد العاملي.
وأشار املناعي الى ان أي مستجدات 
وتغيرات ستنعكس بشكل مباشر 
على االقتصاد العربي، موضحا ان 
االقتصاد العربي يعتمد على املوارد 
الطبيعية ويتأثر بشكل كبير بسوق 
النفط من حي���ث الطلب والعرض 
واألسعار وما يحدث في االقتصاد 

العاملي.
وأوضح أن الدول غير النفطية 
السيما دول املغرب العربي مثل تونس 
واملغرب ترتبط اقتصاداتها بشكل 
كبير باالقتصاد األوروبي وما يحدث 
في السوق األوروبي وقدرتها على 
استيعاب كمية كبيرة من صادرات 

دول املغرب العربي.
العربية  الدول  إن  املناعي  وقال 
غير بعيدة عن حرب العمالت القائمة 
حاليا على الساحة الدولية، مشيرا 
الى ان الدول العربية عانت من تدهور 
ال���دوالر وتذبذب أس���عار الصرف 
للعمالت املختلفة من عام 2003 إلى 
2007 وتداعيات ذلك التي أفرزت جملة 

من املشاكل منها التضخم.
وقال املناع���ي ان من العناوين 
املقبلة هي  التي ستتصدر املرحلة 
الرقابية  التش���ريعات والقوان���ني 
املصرفية، ونريد ان نبني تأثيرها على 
اقتصاداتنا وممارساتنا املالية وهي 
لها تأثير واضح في كيفية االقتراض 
وعلى املصارف الصغيرة وسيكون 
هناك ف���رص لدمج بعضها، ويجب 
ان نعطي هذه التشريعات اهتماما 
أكثر، مشيرا إلى أن اجلميع اتفق على 
ان هن���اك تأثير على معدالت النمو 

االقتصادي وفي حجم التنفيذ.
وأض���اف املناع���ي أن م���ن أهم 
األسئلة التي تطرح اآلن ولها تأثيرات 
مستقبلية هو ماذا تعلمنا من دروس 
األزمة املالية؟ الفت���ا إلى أن العالم 
عموما والكويت خصوصا مر بكثير 
من األزمات، ولذلك يجب أن نتعلم 

من دروس األزمات.
وتساءل املناعي: هل لدينا قوانني 
وتش���ريعات تضمن لنا عدم تكرار 
األزمة م���رة أخرى؟ وه���ل توجد 
تش���ريعات تضبط س���وق العقار 
وس���وق األوراق املالية بحيث يتم 
التحكم وفق األطر القانونية؟ مشيرا 
إلى أن السلطات الرقابية لم تقصر 
بتاتا، ومتت معاجلة املوضوع ولكن 

الوقاية خير من العالج.
وقال املناعي إن كثيرا من دول 

متحورت اجللس���ة الثانية 
للملتقى ح���ول موضوع آفاق 
االستثمار في األسواق اخلليجية 
حيث س���لطت الض���وء على 
مجموع���ة م���ن القضايا ذات 
الصلة الوثيقة باالستثمار في 
دول املجلس ومنها: اجتاهات 
األس���واق اخلليجية في 2010 
وبعدها واملقومات االقتصادية 
العاملية واالقليمية التي حترك 
األسواق في نفس الفترة، كما 
أب���رزت احلاجة الى تش���ديد 
االنظمة الرقابية ومدى احلاجة 
الى وضع قي���ود على تدفقات 
االستثمار األجنبي الى األسواق 

املالية اخلليجية.
وقد استهل اجللسة الثانية 

نائب رئيس مجلس اإلدارة الحتاد الش���ركات االستثمارية صالح 
السلمي قائال: ان قطاع االستثمار في دول مجلس التعاون اخلليجي 
حتديدا يقف على أعتاب مرحلة جديدة، مش���يرا إلى انه بعد أن منا 
بوتيرة سريعة خالل األعوام القليلة املاضية تباطأ معدل منوه إلى 

حد كبير نتيجة لألزمة املالية.
 وزاد قائال : ان قطاع االس���تثمار اخلليجي مازال ميلك إمكانات 
كثيرة للنمو في وسط هذه الظروف، معتبرا ان وضع قطاع االستثمار 

في املنطقة أفضل بكثير مقارنة بنظرائه في األسواق املتقدمة.
وأضاف أن خطط التنويع االقتصادي التي انتهجتها معظم دول 
مجلس التعاون اخلليجي مازالت متضي في املسار املرسوم لها رغم 

األزمة االقتصادية، مما يعطي فرصة لنمو قطاع االستثمار.
وتابع: »نرى أن التنفيذ الفعلي التفاقية االحتاد النقدي اخلليجي 
سيشكل إحدى كبريات القوى احملركة لنمو قطاع االستثمار اخلليجي 

في األعوام املقبلة«.
وقال السلمي ان املنطقة العربية مليئة بفرص االستثمار، وعلى 
خالف االقتصادات املتقدمة، مشيرا إلى ان سوق االندماج واالستحواذ 
في دول مجلس التعاون اخلليجي ال يعد س���وقا متقدما ومع ذلك، 
دعت األزمة إلى ضرورة قبول صفقات االندماج واالستحواذ بصفتها 

وسيلة ملزاولة األعمال التجارية.
وتوقع أن تزداد أنش���طة االندماج واالستحواذ في منطقة دول 
مجل���س التعاون اخلليج���ي في األجل القصير، الفت���ا إلى أن هذه 
األنشطة تتركز في القطاعني املالي والعقاري نظرا حلاجتهما املاسة 

إلى األموال. 
ورأى أن تضطلع حكومات دول مجلس التعاون اخلليجي بدور 
كبير في سوق االندماج واالستحواذ في املنطقة بغية تقدمي أي نوع 
من التوجيه في الس���وق، الفتا ال���ى انه على الرغم من الصعوبات 
التي تواجهها حاليا صناعة التمويل اإلس���المي، فإن إمكانيات منو 

سوق الصكوك على املدى الطويل مازالت إيجابية.
وقال ان التعافي السريع لسوق الصكوك يتوقف إلى حد كبير 
على عملية إعادة تأهيل الصناع���ة املالية العاملية، وخصوصا في 

دول مجلس التعاون اخلليجي.
وذكر الس���لمي ان حجم االس���تثمارات األجنبي���ة والبينية في 
املنطق���ة مازالت دون الطموح مقارن���ة باملناطق األخرى، موضحا 
ان الوقائع تؤكد أن قوانني االس���تثمار في معظم الدول العربية ال 
تشجع االستثمار األجنبي رغم أهميته وضرورته حيث ان شروط 
توفير النجاح الدارة املش���روعات االقتصادية بش���كل عام يتطلب 

سرعة اتخاذ القرارات.
وتابع قائال: »بصراحة، نحن في احتاد الش���ركات االستثمارية 
لس���نا أفضل حاال وال أكثر قدرة على حسم رؤيتنا املستقبلية في 
ظل ضبابية وس���طحية وبطء اإلجراءات واإلصالحات االقتصادية 
اجلارية في املنطق���ة العربية، والتي تعد أحد أهم املعوقات جلذب 
االستثمارات بكل أشكالها، ولهذا، فإن أي محاولة للتحليل، في ظل 

هذه املعطيات، تظل رؤية اجتهادية«.
ولفت الى ان حوكمة الشركات باإلضافة إلى الشفافية تعتبر من 
كبريات القضايا التي تواجه القطاع املالي في دول مجلس التعاون 
اخلليجي وبقية الدول العربية. وأن على القطاع املالي في جميع الدول 

العربية أن يقطع شوطا طويال ملعاجلة قضايا حوكمة الشركات.
وأضاف قائال: »يرى احتاد الشركات االستثمارية ضرورة إعادة 
صياغة بعض هذه القوانني بحيث تبرز بوضوح أن املجال مفتوح 
أمام االستثمارات األجنبية ملزاولة جميع األنشطة واملشروعات ذات 

اجلدوى االقتصادية«.
وفي رده على تساؤل حول املساهمني واملستثمرين في الشركات 
التي تعرضت إلخفاقات قال السلمي أن ما حدث بالكويت ليس له 
عالقة مب���ا حدث في االقتصادات العاملية وانه غير مبرر وقد صب 
املستثمرون جام غاضبهم على القطاع اخلاص على الرغم من عدم 
وجود أس���باب تبرر نقاط اخللل، وأش���ار الى أن احتاد الشركات 
االس���تثمارية قدم تص���ورات عالجية منذ بداي���ة األزمة للنهوض 
بالقطاعني املالي واالس���تثماري إال أنها لم تؤخذ على محمل اجلد، 
الفتا إلى أن هناك فرصا عديدة في كل من س���ورية واإلمارات على 
س���بيل املثال يجب التركيز عليها والقيام مبا يجب جتاهها خاصة 
أن هذه الدول أبدت حتسنا ملحوظا في بيئتها االستثمارية، مشيرا 
إلى أن هناك بودار لعودة الثقة إلى العديد من القطاعات في اآلونة 
األخيرة على الرغم من أن بعض أسعار أسهم الشركات مازالت أقل 

من قيمتها السوقية.

الثالثيني���ات، خ���الل األزمة املالية 
الس���ابقة وان هذه املنطقة واجهت 
حتديات خصوصا في القطاع املالي، 
لكنها اآلن حتت الس���يطرة، حيث 
متكنت القيادات من عمل استقرار.

وساق سفاكياناكس مثاال سلطنة 
عمان التي قال انها استطاعت جتاوز 
االزمة رغم عدم اعتمادها على النفط، 
التصدير وتنوع  واعتمادها عل���ى 
مص���ادر الدخل عكس الس���عودية 
النفطي  القطاع  التي تعتمد عل���ى 
مما ادى ال���ى اعطاء صورة منطية 
القتصادات دول اخلليج، لذا البد من 
الشفافية  إعادة تغييرها من خالل 
في التطبيق وعدم االكتفاء بالكالم 
الى فتح اس���واق جديدة  والسعي 

وحتقيق انفتاح حقيقي.
واشار الى ان هناك حتديا جديدا 
قائما على خلق فرص عمل جديدة 
في املنطق���ة والعالم ويتم ذلك من 
خالل تنويع االستثمارات املختلفة 
وعدم االعتماد على النفط وتشجيع 
االستثمار الداخلي، حتى يتم تعزيز 
االقتصاديات اخلليجية، مضيفا ان 
الكويت ليس���ت كهولندا او بعض 
الدول االوروبي���ة، فعليها االعتماد 
على القدرات احمللية وبذل الكثير من 
اجلهود وتنويع االقتصادات وعدم 
االعتماد على النفط كمصدر رئيسي 
للدخل بل تنويع االقتصاد وحتويله 

الى اقتصاد معرفة.
وذك���ر انه في الس���عودية يتم 
انف���اق نحو 29% م���ن الدخل على 
التربي���ة والتعليم، وهو امر طيب، 
متس���ائال:ملاذا ال يتم االعتماد على 
العمالة الوطنية وعدم االس���تعانة 
بالعمالة األجنبية الن هذا االمر يعزز 
اقتصاديات دول اخلليج ويرفع نسبة 

النمو االمنائي.
النمو  وش���دد على ان نس���بة 
االئتماني تبلغ ف���ي اخلليج بني 4 
و5% واعتبرها نسبة جيدة، ولكن 
تخطيها الى 8% مثال س���يؤدي الى 
بعض اإلشكاليات، األمر الذي يحتاج 
الى تنظيم، مش���يرا الى ان الكويت 
تزخر بالطاقات ويجب ان تواصل 
تنفيذ املشاريع التنموية ألن تأخيرها 
ام���ر يضعف من البني���ة التنموية 

للكويت. 

مرحلة التعافي 

من جانبه، قال مستش���ار اول 
صندوق النقد الفرد كامر ان االقتصاد 
العاملي لم يبلغ بعد مرحلة التعافي 
وعزا ذلك الى منو معدل البطالة في 

الدول الغربية.
وتوقع ان يتراجع منو االقتصادات 
املتقدمة، مشيرا الى أن منو الناجت 
اإلجمالي لهذه االقتصادات خالل العام 

احلالي سيبلغ نحو %3.
ولفت إلى أن الطلب على النفط 
م���ازال مرتفعا الس���يما في الصني 
متوقع���ا أن يزيد هذا الطلب إلى ما 
نسبته 40% موضحا ان زيادة الطلب 

وفي رده على تس���اؤل آخ���ر حول الرقابة الذاتية في الش���ركات 
وتعرض العديد من الش���ركات االستثمارية ملشكالت نتيجة لوجود 
خل���ل في األنظمة الرقابية كما يرى البع���ض، قال ان البنك املركزي 
يفرض رقابة صارمة على أكثر من 100 شركة استثمارية تعمل حتت 
رقابته فضال عن وجود رقابة ذاتية مسبقة قبل وجود قوانني ورقابة 
البنك املركزي وعلى الرغم من ذلك فإن نس���بة اإلخفاقات في القطاع 
االس���تثماري ال تتجاوز 2%، مشيرا الى أنه ميكن القول أن نحو %90 
من القطاع االستثماري لم تتعرض ألي إخفاقات بسبب تطبيق البنك 
املركزي للرقابة الصارمة ووجود رقابة داخلية من قبل مجالس إدارة 

هذه الشركات.

القطاع العقاري

من جانبه قال نائب رئيس قس���م العقار ملنطقة الشرق األوسط 
وشمال افريقيا في شركة املركز املالي بسام العثمان إن النظرة للقطاع 
العقاري ترتكز على 3 محاور رئيس���ية، مشيرا إلى ان احملور األول 
يركز على وضع إطار للمحركات االقتصادية التي يتأثر فيها القطاع 

العقاري.
وأضاف العثمان أن املراقبني للقطاع العقاري تفطنوا الى االصالحات 
في املنطقة بش���كل عام كما أن احملركات االقتصادية إيجابية، مشيرا 
الى أن نسبة النمو االقتصادي في املنطقة في تطور إيجابي ما بني 4 
و5% خالل العام احلالي والقادم، مؤكدا أنه إذا ما قارنا هذه النس���بة 
بنس���بة النمو في املناطق االقتصادية األخرى يدخل في إطار املعدل 

العاملي للنمو املتوقع وهذا امر جيد ومطمئن.
وأشار العثمان الى أن احملور الثاني يعتمد على النظرة املستقبلية 
لالقتصاد والتي يرى فيها منوا عاليا مع منو سكان عال، وهذا بالتأكيد 

سيزيد من الطلب على الوحدات السكنية في املنطقة.
وتوقع ان ينمو قطاع التخزين واملكاتب التأجيرية والقطاع اللوجستي 
خالل الفترة القادمة نظرا ملعدالت التجارة والنش���اط التجاري الذي 
س���يصاحب الزيادة الكبيرة في معدالت النشاط االقتصادي للخطط 
التنموية التي وضعتها العديد من الدول، مؤكدا على أن هناك تنافسا 
في االسعار املقدمة للمستثمرين من قبل أصحاب العقارات خالل الفترة 

القادمة للحصول على أكبر نسبة ممكنة من احلصة السوقية.

اقتصادات واعدة

م���ن جهته قال مدير منطقة الكويت ف���ي البنك الدولي د.رضوان 
شعبان ان اقتصاديات دول اخلليج متكنت من التعافي من أثار األزمة 
العاملية، مشيرا إلى أنه بالرغم من بعض الشكوك التي تثار حولها إال 

أن هذه االقتصاديات واعدة وحتمل الكثير من فرص النمو. 
وكش���ف عن تعثر دول مجلس التعاون من اآلثار السلبية لالزمة 
أكث���ر من غيرها في دول املنطقة وخاصة الدول العربية غير املنتجة 
للنفط التي متكنت من التعافي بسبب زيادة طلب البلدان الناشئة على 
النفط، متوقعا ارتفاع معدالت النمو في هذا العام وذلك بفضل رزمة 

التحفيزات الكبيرة التي اتخذتها دول مجلس التعاون اخلليجي. 
وأشار شعبان الى ان النمو االقتصادي في اخلليج يعرقل بسبب 
القيود التي مت فرضها على السياسات االئتمانية الفتا الى ان حتسني 
بيئة االعمال في هذه الدول عنصر بالغ االهمية لتحرير هذه االقتصادات 

من القيود التي فرضت على السياسات االئتمانية.
 وعن اهمية حتسني بيئة االعمال في زيادة القدرات االقتصادية قال 
شعبان ان حتسني هذه البيئة يعزز توزيع الطلب على االئتمان وهذا هام 
جدا خاصة انه يساهم في توفير تعاف مستدام من آثار األزمة وحتقيق 

التنوع االقتصادي وإرساء أسس اقتصاد مستدام ومستمر.
وأشار إلى أن النمو االئتماني في مجال الطفرة التي شهدتها دول 
اخلليج في وقت سابق كانت ترتكز على ثالثة مجاالت وهي العقارات 
والبورصة والقروض الشخصية قائال ان تعزيز بيئة األعمال لن يأتي 
م���ن خالل رفع الطلب من على االئتمان فقط وامنا التنويع االئتماني 

وذلك ألن التركيز على جانب معني ليس في صالح اجلميع.
وتاب���ع: وفقا ملا ورد في تقرير البنك الدولي حول مؤش���ر القيام 
باالعمال فقد ظهر ان دول اخلليج حققت جناحات متميزة خالل السنة 
املاضية وعلى رأسها الس���عودية والبحرين حيث جاءت السعودية 
في املركز الثالث عش���ر والبحرين جاءت في املركز العشرين وهو ما 
يظهر مدى التقدم الذي أحرزته هذه الدول اال انه يوجد بعض البلدان 
التي تستطيع إحراز تقدم مأمول ومنها الكويت وعمان اللتان احتلتا 
مرات���ب متأخرة حيث احتلت الكويت املرتبة 61 وعمان 65 وذلك من 

اصل 130 دولة .

شرق آسيا اتخذت الكثير من األدوات 
وصندوق النقد الدولي كش���ف عن 
مواقف���ه االس���تثمارية حيث دعا 
الصندوق في البداية إلى عدم املساس 
بحركة رؤوس األم���وال بني الدول 
وبعضه���ا ولكن هذا االجتاه بدأ في 

التراجع.
وردا على سؤال عن دعم إصالحات 
االقتصاديات العربية ودور صندوق 
النقد العربي في هذا املجال قال جاسم 
املناعي ان صن���دوق النقد العربي 
يش���جع ويدعم اإلصالحات لكنه ال 
يطلبها أو يفرضها أو يتدخل فيها، 
ألنها تقوم على رغبة الدولة، ونحن 
مستعدون للمساعدة في حال وجود 

رغبة.
واضاف انه خالل األزمة املالية 
وجدنا كثيرا من الدول العربية بحاجة 
الى التمويل ليس لسد فجوة معينة 

بل لدعم اقتصادها.
وقال املناعي ردا على سؤال آخر 
ان الهواج���س احلالية حول األزمة 
ساهمت في عجلة النمو االقتصادي 
وأكدت ذلك تقارير البنك الدولي والتي 
اشارت الى ان هناك ارتفاعا في نسب 
النمو ما بني 6 و7% في بعض الدول 
لكن املشكلة ان سوق العمل يحتاج 
ال���ى 8 ماليني فرص���ة عمل خالل 
العق���د احلالي، لذا البد من املواءمة 
بني الع���رض والطلب في املؤهالت 
ونظم التعليم لتخريج كوادر مؤهلة 
تتماشى مع سوق العمل لنكون على 

الطريق السليم.

تحديات قائمة 

من جانبه حتدث مدير املجموعة 
وكبير االقتصاديني في البنك السعودي 
الفرنسي جون س���فاكياناكس عما 
ينتظرنا في املستقبل وما يواجهنا 
من حتدي���ات وكيف ميكننا املضي 
قدما، وقال هناك العديد من البلدان 
لديها وجهات نظر مختلفة، مشيرا 
الى ان منطقة اخلليج العربي حتتاج 
الى الوحدة وبناء القدرات لتوحيد 
الصوت والرسالة وحتسني الوضع 

االقتصادي.
واضاف انه عندما تتضافر اجلهود 
ميكننا أن نعزز القدرات واالستثمارات 
البينية، وال اريد القول ان املنطقة 
ستنهض في حال عمل كل دولة على 
حدة، لكن التعاون يساهم في حل 
املش���كالت لوجود ثوابت جتمعنا، 
وان عملنا س���يكون افضل في حال 

توحيد اجلهود.
وأش���ار س���فاكياناكس الى ان 
السياس���ات املتبعة في البلد تلقي 
بظاللها عل���ى املنطق���ة، لكن هذه 
السياسات س���تبلي بالء حسنا إذا 
ما متكنا من تس���خير طاقات هذه 
املنطقة، مشيرا الى كثير من التحديات 
التي ميكن ان تواجهها دول املنطقة 

في املستقبل.
واضاف ان هناك بلدانا مصدرة 
للنف���ط كانت في ح���ال جيدة في 

سوف متارس ضغوطا عديدة وأن 
حرك���ة رؤوس األم���وال إلى الدول 

النامية ستشهد منوا متسارعا.
وقال ان القروض شهدت ارتفاعا 
ملحوظا خ���الل الفترة املاضية في 
منطقة الش���رق األوسط. وتابع أن 
ال���دول التي ال تعتم���د على النفط 
حتاول حتفيز وضعه���ا املالي مبا 
الطفرة اخلاص���ة بقطاع  يعك���س 

االستثمارات بها.
و قال كامر ان العديد من الدول 
كالكويت عمدت الى زيادة حتفيزها 
املالي مش���يرا إلى أن الطلب يرتفع 
في دول املنطق���ة والتحفيزات يتم 

تعزيزها تدريجيا.
وأضاف ان املنطقة شهدت ارتفاعا 
في معدالت السيولة بهدف دعم القطاع 
املصرفي كما شهدت مصارفها زيادة 
في الودائع املالية متوقعا أن يستمر 
القطاع املصرفي اخلليجي في النمو 
على خ���الف القطاع اخلاص والذي 

وصف منوه بالبطيء.
وقال ان الدول اخلليجية تعمل 

على التعافي من األزمة تدريجيا.
 واس���تدرك بقول���ه أن التعافي 
اليزال بطيئا وعزا ذلك إلى ضعف 
اجلهود في تنوي���ع مصادر الدخل 
خاصة للدول التي تعتمد على النفط 
كمصدر دخلها الوحيد والذي بدوره 

يحكم قاعدة العرض والطلب.
ومن ضمن التحديات التي تواجه 
دول املنطقة قال كامر أن انخفاض 
أس���عار األصول في أغل���ب الدول 
اخلليجية أثر سلبا على اقتصاديتهم، 
مشيرا إلى أن هناك متغيرات متعددة 
شملت عملية اإلقراض والتي أعتبرها 
من املسائل الش���ائكة. وأضاف أن 
اإلقراض املصرفي للدول اخلليجية 
تأثر سلبا نتيجة األزمة، مشيرا إلى 
أن بعض الدول استطاعت أن تتخطى 
هذه األزمة بسن ضوابط تنظم عملية 

اإلقراض.

التضخم

ودع���ا كامر إلى ضرورة مراقبة 
النمو بدقة وحتفيز السياسات املالية 
بصفة مس���تمرة واعتماد سياسة 
الرقابة النقدية ف���ي املنطقة وذلك 
بهدف الس���يطرة على منو نس���ب 
التضخم، مشيرا إلى أنه في الفترة 
السابقة سعت الدول اخلليجية إلى 
السيطرة النسبية على نسب التضخم 

املتفاوتة.
وأكد كامر عل���ى ضرورة إعادة 
توجيه اإلنفاق نحو االس���تثمارات 
احلمائية مس���تندا على جملة من 
املقترحات الس���يما منها توس���يع 
النشاطات االقتصادية على  قاعدة 
املدى القصير واملتوس���ط وتوحيد 
إلى تفعيل  النقدي إضاف���ة  اإلطار 
األدوات املالية التي كانت لديها صدى 
إيجابي في الفترة املاضية. مشيرا إلى 
أهمية معيار بازل 3 بالنسبة حلماية 

املصارف من أي أزمة قادمة.

جاسم املناعي مترئسا جلسة العمل األولى


