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منوذج «risk on-Risk off». وأشار بلوم إلى أن هيكلية 
األسواق تتغير اليوم، وهو لم يعد مفهوما علميا بقدر 
ما حتول إلى واقع ملموس تعيشه األسواق التي باتت 
مترابطة مع بعضها البعض بشكل كبير حتى ان أسواق 
العمالت التي كانت تتداول بعيدا عن أســــواق األسهم 
والسندات لفترة طويلة، أصبحت مرتبطة بها بشكل 
كبير اليوم، معتبرا أن التصرفات الصادرة عن األسواق 
اليوم غير ناضجة وأشــــبه بعمل النحل الذي ينصب 
على جمع اللقاحات من األزهار بطريقة أوتوماتيكية، 
فالكل بات يقوم بالشيء نفسه في الوقت نفسه، فإما 
أن يبيعوا الدوالر في الوقت نفسه أو يشتروا اليورو 

في نفس الوقت على سبيل املثال.
  واستشهد بلوم بأسعار الفائدة واعتبره امليزان الذي 
يقيس حرارة اجلســــم التي تنبه إلى اخلطر الصحي 
إذا ما وجد، مشيرا إلى أن هذا امليزان الذي كان يعتمد 
لقياس الدورة االقتصادية ولبناء توقعات للمستقبل 
قد اختفى حاليا، بعد أن قاربت أسعار الفائدة مستويات 
الصفر. كما أن منحنى العائد الذي كان يعتمد كمقياس 

للدورة االقتصادية أيضا لم يعد يعني شيئا. 
  وأشار بلوم إلى أن الدوالر األميركي تآكل مع الوقت 
إلــــى أن وصل إلى ما هو عليــــه اليوم، وقد يصل إلى 
مراحل أســــوأ في الفترة املقبلة مع غياب االستقرار، 
وهــــذا التآكل أدى إلى حتوالت كبــــرى، ومنها حتول 
دول كبرى مثل روسيا والبرازيل والكويت إلى ربط 

عملتها بسلة عمالت. 

التزال قائمة، ومنها ارتباط السياســــة املالية بأسعار 
النفط وارتباط السياسة النقدية باالحتياطي الفيدرالي 
والعمالت اخلليجية بالدوالر األميركي، باستثناء الكويت، 

واستمرار الدين احمللي وضعف أسواق األسهم. 
  وحذر ويليامز من ضعف االعتماد على املواطنني 
في سوق العمالة، داعيا الدول اخلليجية لضمان إقامة 
دائمة ومســــتقرة للوافدين العاملني فــــي هذه الدول 
وفرض ضرائب عليهم، مما يضمن بقاءهم في الدولة 
التي يعملون بها لفترات أطول ما ينعكس اســــتقرارا 

أكبر على سوق العمل اخلليجي. 
  من جهته قال رئيس استراتيجيات العمالت األجنبية 
في بنك «اتش.اس. بي.سي» ديڤيد بلوم ان األمر االيجابي 
الوحيد من تردي األوضاع في الغرب، هو بدء أسواق 
املنطقة واقتصاداتها باالعتماد على نفسها، والتوقف 
عن اللحاق بالكذبة الكبرى التي تزعم أن األموال كلها 
ستتجه نحو الغرب، ألن االستثمار مستمر في النمو 
في األسواق الناشئة. وذكر بلوم أن األزمة املالية التي 
عصفت باألسواق العاملية غيرت معظم األسس التي 
كانت ترتكز عليها التوقعات والتحليالت االقتصادية 
التي باتت تقتصر اليوم على وجود املخاطر أو عدمها 
من دون اللجوء إلى أي أحداث أو أرقام تراكمية تؤدي 
إلى نتيجة معينة، فإما أن تســــتثمر في مكان ما أو ال 
تستثمر، وإما أن تشتري الدوالر أو ال تشتريه.  وأضاف 
ان األصول اخلطرة ظهرت فجأة في وقت واحد وباتت 
تتحــــرك جميعها في وقت واحد إلــــى أن حتولنا إلى 

في السابق والتي صاحبتها سلبيات كثيرة. 
  وذكر ويليامز أن التمويل احمللي اختفى منذ سنتني 
من املنطقة، وقد كان النمو االئتماني في ٢٠٠٩ قدر بـ 
٠٪ بعد أن حصلت صدمة في املنطقة بســــبب األزمة 
املالية، وحتفظ البنوك عن اإلقراض ومنها في الكويت 
واإلمارات العربية املتحدة حيث شهدت األسواق انكماشا 
حقيقيا في النمو االئتمانــــي، متوقعا أن يتراوح هذا 
النمو بني ٨ و١٠٪ في الدورة االقتصادية املقبلة، وأن 

يبدو مختلفا عن الدورة السابقة.
  وقال ويليامز ان العقبات الهيكلية في وجه النمو 

قائمة والتي تفرض تكلفة إضافية على رأس املال في 
الوقت الذي تقف فيه السعودية وقطر ومصر في موقع 
الريادة االقتصادية للمنطقة، وتظهر ســــلطنة عمان 

وأبوظبي مؤشرات ألداء جيد للفترة املقبلة.
  وأضاف أن التمويل األجنبي يعتبر أمرا أساسيا لدفع 
املشــــاريع الرأسمالية إلى األمام، الفتا الى ان التمويل 
األجنبــــي بدأ بالعودة من جديــــد إلى املنطقة، بعد أن 
ضمنت احلكومات التمويل طويل األجل للمشاريع على 
املدى الطويل.  وأشار ويليامز إلى أن سوق السندات 
في املنطقة بلغ ما بني ٢٠ و٢٥ مليار دوالر في األشهر 
الســــتة املاضية، وهو بداية للعودة الى سوق متويل 
أكثر استقرارا في الفترة املقبلة، والى رأس املال العاملي، 
معتبرا أن الدورة االقتصادية اجلديدة بدأت فعليا، وأن 
الشهية العاملية للمخاطر عادت من جديد مع توافر املال 

الرخيص وعودة التدفقات النقدية الى املنطقة. 
  واعتبر ويليامز أن أسعار النفط تعتبر داعمة حاليا 
ولكنها منخفضة نوعــــا ما وهي لن تتمكن من تقدمي 
العوائد نفسها التي قدمتها في الفترة املاضية، بعد ان 
أدت ارتفاعات أسعار برميل النفط في الفترة املاضية 
الــــى زيادة في االنفاق الرأســــمالي، وقد أدى التراجع 
في أســــعار النفط الى تراجع في االنفاق الرأســــمالي 
في العديد من الدول ومنها امارة أبوظبي على سبيل 
املثال، مضيفا أنه من االفضل بقاء أسعار برميل النفط 
متراوحــــة بني ٧٠ الى ٩٠ دوالرا للبرميل، ألن الزيادة 
ما فوق الـ ٩٠ دوالرا قد تؤدي الى الطفرة التي حدثت 

 منى الدغيمي 
  ناقشت الندوة السنوية لبنك «اتش.اس.بي.سي» 
أهم التطلعات املستقبلية ملنطقة الشرق األوسط في 

ظل تداعيات األزمة املالية العاملية.
  وأكدت أن الدورة االقتصادية اجلديدة في منطقة 
الشرق األوسط بدأت فعليا، وأن الشهية العاملية للمخاطر 
عادت من جديد كما اكدت أن اإلنفاق في املنطقة اليزال 
ضخما. وأشــــارت الندوة إلى أن أسعار النفط تعتبر 
داعمة القتصاديات املنطقة حاليا ولن تتمكن من تقدمي 
العوائد نفسها التي قدمتها في الفترة املاضية النخفاضها. 
وشددت على أن العقبات الهيكلية في وجه النمو في 
املنطقة التزال قائمة، في ظل ارتباط السياسة املالية 
بأسعار النفط وارتباط السياسة النقدية باالحتياطي 
الفيدرالي والعمــــالت اخلليجية بالــــدوالر األميركي 

واستمرار الدين احمللي وضعف أسواق األسهم. 
  بداية قال كبيــــر االقتصاديني في «اتش. اس. بي. 
سي» ملنطقة الشرق األوسط ساميون ويليامز ان الغيمة 
الســــوداء التي كانت تظلل اقتصاد املنطقة عام ٢٠٠٩ 
قد عبرت ومن املتوقع أن يكون النمو أقوى في الفترة 
املقبلة. وأضاف أن الكويت تظهر مقومات منو واضحة 
للفترة املقبلة، بالرغم من استمرار البيئة السياسية 

في فرض حتديات على هذا النمو. 
  وأعرب عن تفاؤله بخطة التنمية التي أقرت نصف 
مشاريعها هذا العام، مشيرا إلى انه مؤشر جيد للتغير 
القوي في االقتصاد الكويتي مع بقاء املخاطر السياسية 

 ندوة «اتش.اس.بي.سي»: الكويت تظهر مقومات نمو واضحة للفترة المقبلة 

 ساميون ويليامز وديڤيد بلوم خالل الندوة

 مليارديران أميركيان يفرحان
  بدفع مزيد من الضرائب

 منطقة اليورو تخطط آللية دائمة 
لحل أزمات الديون السيادية  

 واشنطنـ  يو.بي.آي: قال املليارديران األميركيان وارين بافيت 
وبيل غيتس إنهما يريدان دفع ضرائب أعلى إضافة إلى مساهماتهما 

اخليرية الواسعة.
  وقـــال بافيت خالل ظهوره وغيتس فـــي برنامج «ذيس ويك» 
على شبكة «إيه بي سي» االميركية إن «األغنياء سيقولون دائما، 
أعطونا فقط مزيدا من املال ونحن سنذهب خارجا ونصرف املزيد 
وعندها سينهال كل شيء فوق رؤوس البقية منكم»، وأضاف: «آمل 

بأن الشعب األميركي يعي ذلك».
  ووعـــد بافيت بوهب ٩٩٪ من ثروته املقـــدرة قيمتها حاليا بـ 
٥٠ مليار دوالر. بدوره قال بيـــل غيتس الذي قاد مبادرة لفرض 

الضرائب على األغنياء إن أمله خاب بسبب فشلها.
  ويدير غيتس وزوجته مليندا «مؤسسة غيتس» املقدرة قيمتها 
بـ ٣٥ مليار دوالر التي تركز على حتسني الرعاية الصحية عامليا 

والتعليم في الواليات املتحدة. 

 بروكسل ـ رويترز: اتفق وزراء مالية منطقة اليورو أول من 
أمس على إنشاء آلية استقرار أوروبية ستكون مبنزلة نظام دائم 

حلل أزمات الديون السيادية اعتبارا من منتصف عام ٢٠١٣.
  وكان املوعد األصلي إلجراء محادثات آلية االســــتقرار التي 
ستتضمن في نهاية املطاف مشاركة حملة السندات من القطاع 
اخلاص في حتمل تكلفة إعادة هيكلة ديون سيادية هو منتصف 

ديسمبر.
  لكن القلق من أن أســــواق املال قد جتبر البرتغال واسبانيا 
أيضا على طلــــب دعم مالي على غرار اليونــــان وايرلندا عجل 

باملباحثات.
  وفيما يلي بعض تفاصيل اآللية التي كشــــف عنها مسؤولو 

االحتاد األوروبي:
  ما اآللية اجلديدة؟ سترتكز آلية االستقرار األوروبي على آلية 
االستقرار املالي األوروبي املعمول بها حاليا والتي تقدم التمويل 
لدول منطقة اليورو التي توصد في وجهها أبواب الســــوق لكن 

بشروط صارمة.
  متــــى يبدأ العمل بهــــا؟ لن يبدأ العمل باآلليــــة اجلديدة قبل 
أول يوليو ٢٠١٣. وستقوم املفوضية األوروبية والبنك املركزي 

األوروبي بتقييم فعاليتها اإلجمالية في ٢٠١٦.
  كيف ستعمل؟ ستتضمن كل إصدارات السندات اجلديدة في 
منطقة اليورو اعتبارا من أول يوليو ٢٠١٣ شــــرطا يلزم دائني 
األقلية مبا توافق عليه أغلبية حملة السندات عند إعادة هيكلة 

ديون سيادية.
  وقالت باريس إن األغلبية املطلوبة للتوصل إلى اتفاق ستكون 
فــــي حدود ٧٥ إلى ٨٠٪ من حائزي الســــندات. وســــيصاغ هذا 
النوع من الشــــروط على غرار املعمول به في الواليات املتحدة 

وبريطانيا.
  كيف ستعالج األزمات املختلفة؟ ســــتفرق اآللية بني أزمات 
السيولة وأزمات سداد الديون. أزمات السيولة: إذا كانت حكومة 
بلــــد عضو في منطقة اليورو قادرة علــــى أداء التزاماتها لكنها 
تواجه مشاكل ســــيولة مؤقتة فإن املفوضية األوروبية والبنك 
املركزي األوروبي وصندوق النقد الدولي ســــيقومون بتحليل 

قدرتها على خدمة الديون.
  وعلى أساس ذلك التحليل سيستحث املستثمرون من القطاع 
اخلاص على مواصلة شراء الســــندات السيادية حلكومة البلد 
املعني. وســــيقدم االحتاد األوروبي الدعم املالي للحكومة دون 

إلزام القطاع اخلاص بأي دور.
  أزمات ســــداد الديون: إذا حتولت أزمة السيولة إلى أزمة في 
سداد الديون فإنه سيجري التفاوض في كل حالة بشكل منفصل 
للتوصل إلى اتفاق مع الدائنني. لن تكون هناك حلول تلقائية. 
وســــيكون على الدولة صاحبة املشكلة أن تتفاوض على خطة 
إعادة هيكلة شاملة مع الدائنني من القطاع اخلاص وستقدم آلية 

االستقرار األوروبي املساعدة بشأن السيولة.
  ما شــــكل مشاركة القطاع اخلاص؟ سيتقرر هذا في كل حالة 
على حدة ومبا ينسجم مع سياسات صندوق النقد الدولي. من بني 
اخليارات املتاحة قد يطلب من مستثمري القطاع اخلاص تعليق 
سداد الدين أو تأجيل مدفوعات الفائدة أو خفض الفائدة أو حتى 

خفض أصل الدين املستحق لهم على احلكومة ذات الصلة.
  وســــتكون مبادئ إعادة الهيكلة والدعــــم مطابقة للمتبع في 

صندوق النقد الدولي مع املساواة الكاملة بني الدائنني.
  ما حجم صندوق الدعم؟ لم يتحدد بعد حجم آلية االستقرار 
األوروبي لكن وزير املالية البلجيكي ديدييه ريندرز قال إن حجم 
األموال ينبغي أن يتجاوز القيمة احلالية آللية االستقرار املالي 

األوروبي والبالغة ٤٤٠ مليار يورو.
  وستعمل اآللية اجلديدة بنفس الطريقة احلالية آللية االستقرار 
املالي فتجمع املال في السوق بضمانات حكومية من دول منطقة 

اليورو. ولن يساهم دافعو الضرائب بتمويل مباشر.
  ماذا سيكون وضع قروض آلية االستقرار األوروبي؟ ستحظى 
بوضــــع دائن له األفضلية ولن تتقدم عليها إال قروض صندوق 

النقد الدولي.
  كيف ســــيكون التمهيد القانوني؟ ســــيبحث زعماء االحتاد 
األوروبي منتصف ديســــمبر تعديــــالت ضرورية على معاهدة 

االحتاد إلنشاء آلية االستقرار األوروبي. 

 ٢٠٠ مليار دوالر قيمة الفرص المتاحة في سوق المشاريع المحلية 
 الزنكي أكد خالل مؤتمر «ميد» السنوي السادس أن للقطاع النفطي نصيباً كبيراً من مشاريع التنمية 

 البحر: تمويل المشاريع في خطة التنمية ال يشكل معضلة للمصارف  

 الكويت ستنفق ٩٠ مليار دوالر
  في مشاريع نفطية على مدى ٥ سنوات

ــة البترول   أ.ف.پ: قال العضو املنتدب للتخطيط في مؤسس
ــوي انفاق ٩٠ مليار  ــم الرفاعي أمس ان بالده تن الكويتية هاش
ــا على مدى  ــة داخل البالد وخارجه ــاريع نفطي دوالر في مش

السنوات اخلمس املقبلة.
  وقال انه «سيتم انفاق حوالي ٩٠ مليار دوالر خالل السنوات 

اخلمس املقبلة لتحقيق استراتيجيتنا».
  وثلث هذا املبلغ مخصص ملشروعني كبيرين يشمالن إنشاء 
مصفاة بكلفة ١٤ مليار دوالر، إضافة الى تطوير مصفاتني بكلفة 

١٦٫٣ مليار دوالر.
  وتشمل مشاريع التطوير كذلك رفع القدرة االنتاجية للكويت 
ــن ٣٫١ ماليني برميل في اليوم حاليا الى ٣٫٥ ماليني برميل في  م
٢٠١٥، حسبما قال الرفاعي خالل مؤمتر حول املشاريع الكويتية 

تنظمه مجلة ميد االقتصادية. 

الرشـــيد ان هناك سياسة تتبعها 
الشركة منذ عام ١٩٩٥ تقضي بان 
يتم تعويض كل برميل يتم انتاجه 
وتصل نسبة التعويض حاليا الى 
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  التزام «البترول»

  وقـــال مدير مشـــروع الوقود 
النظيف في شركة البترول الوطنية 
عبداهللا العجمي ان مشروع الوقود 
النظيف املمتـــد تنفيذه على مدى 
أربع ســـنوات في انتظار املوافقة 
من املجلس األعلى للبترول ليبدأ 
في اعمال التأهيل وطرح املناقصات 
إلـــى إمكانية  وتشـــير التوقعات 
احلصول على املوافقات الالزمة قبل 
نهاية العـــام احلالي يتبعه تأهيل 
الشـــركات لتطرح املناقصات قبل 
منتصف ٢٠١١ ويبدأ تنفيذ املشروع 
منتصـــف عـــام ٢٠١٢ وينتهي من 
تنفيذ املشـــروع بحلول منتصف 

عام ٢٠١٦.
  ومـــن جهته اكد رئيس مجلس 
ادارة شـــركة التنميـــة النفطيـــة 
املنتـــدب للتخطيط في  والعضو 
مؤسســـة البترول هاشم الرفاعي 
اهمية مشروع املصفاة اجلديدة حيث 
سيســـاعد على تقليل االنبعاثات 
الضارة وتقليل نسبة الكبريت في 
النفط. علما ان االنتاج من النفط 
قـــدرات عالية  الى  الثقيل يحتاج 
للمصافي. الفتا الى ان هناك عمليات 
حتديث مســـتمرة علـــى املصافي 
احمللية لزيـــادة القدرة التكريرية 
النتاج نوعيات عاملية يتم تصديرها 
الى االسواق اخلارجية وفي انتظار 
النهائية ملشروع املصفاة  املوافقة 

اجلديدة لتعزيز صادرات النفط.
  وعن ابرز املعوقات امام تنفيذ 
اســـتراتيجية الكويت قال انه مت 
اعتماد ميزانيات املشاريع ونحن 
املوافقة على املشاريع  انتظار  في 
االســـتراتيجية للمضـــي قدما في 

تنفيذها. 
التي  الثالثـــة،    وفي اجللســـة 
خصصت ملشاريع الطاقة واملياه، 
التخطيـــط ومتابعة  حتدث مدير 
املشروعات في وزارة املاء والكهرباء 
محمـــد بوشـــهري عن املشـــاريع 
املقرر انشاؤها في هذا  احلكومية 
املجال. الفتا الى ان مشروع منطقة 
اخليران يتوقع االنتهاء من انشائه 
في سبتمبر العام ٢٠٢٨، خاصة ان 
الطلب على الطاقـــة بات اكبر من 
العرض بشـــكل الفت، ويتوقع ان 
يفوق الطلب حجم العرض في العام 
٢٠١٥، اال ان مشروع خيران سيسد 

هذه الفجوة.
  واستعرض بوشهري املشاريع 
القطاع  الى  التي سيتم اســـنادها 
اخلـــاص ومنها مشـــروع الدوحة 
والشـــويخ ومنطقـــة الشـــعيبة، 
باالضافة الى مشروع الزور الذي 
مت اغالق باب الطلبات للمشـــروع 
قبل امس، وتوقع ان يتم االنتهاء 
من مشروع الزور في سبتمبر عام 
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  وشهدت اجللســـة الرابعة من 
امللتقى واخلاصة بتمويل  أنشطة 
املشروعات من خالل الشراكة بني 
 (ppp) العـــام واخلاص القطاعني 
مناقشـــات حول اشـــراك البنوك 
االستثمارية في متويل مشروعات 
اخلطة التنموية، وفي هذا الصدد 
قال مدير ادارة متويل الشـــركات 
في مشاريع الكويت الدارة االصول 
(كامكو) عبداحلميد محرز ان البنوك 
االستثمارية ميكنها ان تلعب دورا 
كبيرا في متويل املشروعات من خالل 
القاعدة الرأسمالية التي متتلكها في 
السوق، حيث ان هناك اتفاقا بني هذه 
املؤسسات للمساهمة في أي متويالت 
تتطلبها مشروعات اخلطة، شريطة 
ان تكون هناك رؤية واضحة حول 

هذه املشروعات. 

 شريف حمدي
  حظيت املشاريع الكويتية بقدر 
وافر من اهتمام مؤمتر ميد السنوي 
السادس للمشاريع ٢٠١٠، بعد ان 
سلط املؤمتر الضوء على الفرص 
املتاحة في السوق احمللي والبالغة 
قيمتها ٢٠٠ مليـــار دوالر، كما مت 
التطرق الى احدث املستجدات حول 
مشاريع البنية التحتية واإلنشاءات 
مبشاركة عدد من كبار صناع القرار 
ورجال االعمال، حيث اســـتعرض 
املؤمتـــر فرصـــا فريـــدة لتطوير 
الشـــراكات التجاريـــة وفتح آفاق 
جديدة لالستثمار من خالل تركيز 
املؤمتر في يومه االول على خطة 
التنمية خاصة قطاعي النفط والغاز 

ومشاريع املياه.
  وتوقـــع الرئيـــس التنفيـــذي 
ملؤسسة البترول الكويتية فاروق 
الزنكي ان تتم مناقشة مشروعي 
املصفاة اجلديدة والوقود النظيف 
مع املجلس االعلى للبترول في اقرب 
وقت، مشـــيرا الى ان اسباب تأخر 
املشـــروعني تعود الى ان املجلس 
االعلى طلب من املؤسسة ومن شركة 
البترول الوطنية معلومات إضافية 

حولهما.
الزنكـــي في تصريح    وأوضح 
صحافـــي على هامش مشـــاركته 
في املؤمتر ان مؤسســـة البترول 
جاهزة بجميع املعلومات اخلاصة 
باملشروعني ومستعدة ملناقشتهما 
عندما يتم حتديد موعد لالجتماع 
املقبل مع املجلس االعلى للبترول، 
معربـــا عن امله في احلصول على 

االعتمادات اخلاصة باملشروعني.
  وأضاف ان تكلفة مشروع املصفاة 
اجلديدة ال تزال ضمن اطار امليزانية 
احملددة له والبالغة ٤ مليارات دينار، 
وان القيمة النهائية ملشروع الوقود 

النظيف لم يتم حتديدها بعد.
التي    وحول خطة االســـتثمار 
تعتزم املؤسسة تنفيذها خالل العام 
املقبل، اوضـــح الزنكي ان اخلطة 
ممتدة الى عـــام ٢٠٣٠، وهي خطة 
طموحة تشتمل على تنفيذ مشاريع 
رئيســـية مثل املصفـــاة اجلديدة 
ومشـــروع الطاقـــة النظيفة، كما 
تشمل استكمال مشاريع االستكشاف 

واالنتاج احلالية.

  مشاريع خمسية

  واشار الى ان حجم االستثمارات 
التي ســـتقوم بها املؤسسة خالل 
االعوام اخلمس املقبلة سيكون ضخما 
خصوصا في مجال التكرير والوقود 
البيئي واالستكشاف والتطوير، وان 
املؤسسة في امت اجلاهزية من اجل 
مناقشة جميع املشاريع املطروحة 
في اطار اخلطة والتي سيتم طرحها 
وفقا لالجراءات القانونية املعمول 

بها واملتفق عليها.
  ولفت الى ان مشـــاريع القطاع 
النفطي تستحوذ على نسبة كبيرة 
من اجمالي املشاريع التي يتم طرحها 
في خطة الكويت التنموية لالعوام 
املقبلة، معربا عن تفاؤله بعام ٢٠١١ 

في تنفيذ املشاريع الكبيرة.
  واضـــاف قائال: «لدينـــا قدرة 
اكبر من حصتنا احملددة  إنتاجية 
في منظمـــة الدول املصدرة للنفط 
«أوپيك»، ونقوم بجميع االستثمارات 
الالزمة للحفاظ على معدالت انتاج 
ثابتة، كما ندعمها من خالل خطة 
طموحـــة للوصـــول باإلنتاج الى 
٤ ماليـــني برميل يوميـــا بحلول 

.«٢٠٣٠

  خطة التنمية

  من جهتها قالت نائب الرئيس 
الوطني  الكويت  التنفيذي لنبـــك 
شـــيخة البحر ان خطـــة التنمية 
احلالية خطـــة طموحة ومفصلية 
الكويت، وان  بالنسبة ملســـتقبل 

اجلسور املعلقة حيث مت توقيع عقد 
جسر اجلهراء وجسر عبدالناصر 
في املراحـــل النهائية مـــع ديوان 
احملاسبة، ولفت الى ان الوزارة بدأت 
في تلقي عروض مشـــروع محطة 
الزور الكهربائية على ان يتم التوقيع 

قبل نهاية يناير املقبل.
  وبني الكليب ان «األشغال» نفذت 
خالل األعوام اخلمس املاضية نحو 
٨١ مشروعا تخص البني التحتية 
بقيمة ٢٠٤ ماليني دينار، الفتا الى ان 
مشروع الطريق الدائري االول يتوقع 
االنتهاء منه خالل يوليو من العام 
٢٠١١، فيما يتوقع االنتهاء من مشروع 
طريق الصبية خالل مايو من العام 
٢٠١٢ بقيمة استثمارات تبلغ نحو ٤١ 
مليون دينار فيما تخطط الوزارة 
لالنتهاء من مشروع طريق اجلهراء 
خالل النصف االول من العام ٢٠١٢ 

بتكلفة ٢٥ مليون دينار. 

  جلسات المؤتمر

  وفي اجللسة الثانية، قال رئيس 
مجلس إدارة شـــركة نفط الكويت 
سامي الرشـــيد ان «نفط الكويت» 
قريبة من حتقيق إستراتيجية ٢٠٢٠ 
والوصـــول بالطاقة االنتاجية الى 
اربع ماليني برميل يوميا موضحا 
ان االنتـــاج احلالي للشـــركة ٣٫٣ 
ماليني برميل يوميـــا من ضمنها 
٣٠٠ الف برميل يوميا من املنطقة 

املقسومة.
  وأوضح ان الشـــركة تســـعى 
للوصـــول الى طاقة انتاجية تقدر 
بـ ٦٠ الف برميل يوميا من النفط 
الثقيل بحلول عام ٢٠١٥-٢٠١٦ و٢٧٠ 
الف برميل يوميا بحلول عام ٢٠٣٠ 
مشـــيرا الى ان االنتاج من النفط 
املتبقية  النسبة  الثقيل الستكمال 
للوصول الى ٤ ماليني برميل يوميا 
املستهدفة في خطة مؤسسة البترول 
الوطنية مؤكـــدا على ان االولوية 
والتركيز حاليا هو الوصول الى ٦٠ 
الف برميل يوميا من النفط الثقيل 
وذلك في تصريحات صحافية على 

هامش املؤمتر.
  وحول إنتاج الغاز بني الرشيد 
ان الكويت لن تكتفي ذاتيا من الغاز 
قبل عام ٢٠٢٥ مشيرا الى ان الشركة 
بصدد توقيع املرحلة الثانية النتاج 
الغاز احلر والوصول الى ٦٠٠ مليون 
قدم مكعبة بحلول عام ٢٠١٣ واملقدر 
تكلفتها بنحـــو ٤٧٠ مليون دينار 
وهي معتمدة من مؤسسة البترول 

الكويتية.
  وأفاد الرشيد بأن الشركة تستعد 
للمرحلة الثالثة النتاج الغاز احلر 
للوصـــول الى مليار قـــدم مكعبة 
بحلول عامي ٢٠١٦/٢٠١٥ والشركة 
ماضية في خططها االستراتيجية 
حيث ان االحتياجات املســـتقبلية 

من الغاز في منو مستمر.
  وفيما يتعلق بتقديرات املخزون 
االحتياطي من النفط للكويت قال 

البنـــوك الكويتية ســـتلعب دورا 
حيويا هاما في دعمها ومساندتها 
لتحقيق اهدافها، مؤكدة ان الشراكة 
بني القطاعـــني العام واخلاص من 
شـــأنها ان حتقق الرؤية السامية 
في حتويل الكويت الى مركز مالي 

وجتاري.
  ورأت البحر ان حتقيق اهداف 
او معظمها مشـــروط بأن  اخلطة 
نضمن لها التنفيذ، فالتنفيذ الناجح 
يعني ضمان استمرارية املشاريع، 
لكنه يعني ايضا خلق بيئة افضل 
لألعمال وتعزيز دور القطاع اخلاص 
العمل  الذي يستطيع خلق فرص 
املطلوبة، وهنـــا ال يجب ان نغفل 
حقيقة الترابط الوثيق بني االهداف، 
مؤكدة ان الشـــراكة بني القطاعني 
اخلاصـــة والعام كفيلـــة بتحقيق 

اهداف اخلطة.
  وأضافت ان اخلطة تســـتهدف 
بشـــكل خاص زيادة وتيرة النمو 
االقتصـــادي الى ٨٫٨٪ بالنســـبة 
للقطاع اخلاص مقابل ٢٫٧٪ بالنسبة 
العام، وخصخصة بعض  للقطاع 
القطاعات واملؤسسات احلكومية 
عالوة على اشراك القطاع اخلاص 
في تنفيذ املشـــاريع الكبرى، كما 
تستهدف اخلطة بصورة عامة تهيئة 
االرضية املناسبة النطالقة القطاع 
اخلاص، مشيرة الى ان الكويت كانت 
تدرك منذ امد طويل ان ثمة بعض 
االختالالت التي حتتاج الى املعاجلة، 
ولهذا مت طـــرح اخلطة في الوقت 
املناســـب وهي حتمل في طياتها 
جميع املكونات والعناصر الالزمة 

لتحقيق هذا األمر.
  واشارت البحر الى ان مسألتي 
التنفيـــذ والتوقيت حتظيان بقدر 
كبير من االهمية بالنسبة إلجناح 
اخلطة، وفيما يتعلـــق بالتوقيت 
رأت ان األمور بدأت تتحرك وأملت 
أن تتسارع وتيرتها مع استكمال 
اجراءات احلكومة وتشـــكيل فرق 
العمل والسعي لتقليص املعوقات. 
التركيز على  البحر اهمية  وأكدت 
الهدف الرئيســـي املتمثل في خلق 
قطاع خاص نشـــط وقـــادر على 
حتقيق النمو املناسب في اجمالي 
الناجت احمللي وخلق فرص العمل 

الالزمة.
  وقالـــت البحـــر ان ٢٠٪ مـــن 
الكويتيـــني يعملون فـــي القطاع 
اخلاص وتستهدف اخلطة الوصول 
بهذه النسبة الى ٦٠-٧٠٪ بحلول 
عام ٢٠٣٠، وهذا يستلزم خلق حوالي 

٤٠٠ ألف فرصة عمل للكويتيني.
البحر ان حجم اإلنفاق    وقالت 
الـــذي تلحظه اخلطة اخلمســـية 
احلالية التي تنتهي في السنة املالية 
٢٠١٣-٢٠١٤ يصل الى ١٠٥ مليارات 
دوالر خصص منها مبلغ ١٦٫٥ مليار 
دوالر (٤٫٨ مليارات دينار) للسنة 
املالية احلالية ومت تخصيص حوالي 
٧٫٣ مليارات دوالر من املبلغ االجمالي 

خالل السنوات االربع املقبلة لتمويل 
اخلطة، مشـــيرة الى ان هذا يشمل 
كال من املشاريع املمولة من القطاع 
اخلاص وبعض التمويل قصير األجل 
للمقاولني وهذا يعني منوا مبقدار 
٣٫٧ مليارات دينار سنويا مقارنة 
البالغة  بقاعدة االئتمان املصرفية 
٢٥ مليار دينار، وقد يتخذ هذا النمو 
منحنى تصاعديا في العامني املقبلني 
من اخلطة وقد كانت وتيرة النمو في 
االئتمان املصرفي قد سجلت معدال 
وسطيا يقدر بـ ١٨٪ خالل السنوات 
العشر املاضية، وقد تخطى في بعض 
السنوات حاجز الـ ٢٠٪ وحتى الـ 

٣٠٪ قبل اندالع األزمة املالية.

  أهم المشروعات

  من جهتـــه اســـتعرض وكيل 
العامة عبدالعزيز  وزارة األشغال 
الكليب اهم املشـــروعات احلالية 
التي تقوم بتنفيذها الوزارة ضمن 
اخلطة التنموية، حيث اكد ان عدد 
املشـــروعات التي يجري تنفيذها 
من قبل «األشغال» يبلغ نحو ١٦٧ 
مشروعا بتكلفة اجمالية تقدر بـ ١٫٨ 
مليار دينار، وقد مت توقيع عقود 
٣٥ مشروعا منذ بداية ابريل حتى 
نهاية سبتمبر املاضي بتكلفة ٦٠٠ 

مليون دينار.
  وأشار الكليب الى ان هناك نحو 
٦٤ مشروعا في مرحلة الطرح بتكلفة 
نحو مليار دينـــار، باإلضافة الى 
البدء في املرحلة األولى من ميناء 
بوبيـــان بتكلفة ٣٢٨ مليون دينار 
وجار عمل الدراسات لعمل طريق 
يربط امليناء مبدينة الكويت مرورا 

بخور الصبية.
  ولفـــت الكليـــب الـــى ان اهم 
املشروعات احلالية مشروع جسر 
الشيخ جابر، حيث يتوقع التوقيع 
النهائي لعقده خالل املرحلة املقبلة 
وقبل نهاية العام املالي احلالي، كما 
مت توقيع العقـــد اخلاص ببعض 

١٦٫٥ مليار دوالر لهذا العام للمشاريع 
اما املبلغ  في ميزانية احلكومـــة، 
املتبقي والبالغ ٩٫٢ مليارات دوالر 
فقد خصص ألغراض اخرى خارج 

امليزانية كاملشاريع النفطية.
  ولفتـــت البحر الـــى ان املبلغ 
املرصود في امليزانية رقما قياسيا 
بالنسبة للكويت، كما انه سيتزايد 
خالل السنوات املقبلة مع تسارع 
وتيرة تنفيذ املشـــاريع، وكشفت 
البحر انه ميكن اإلشـــارة في هذه 
املرحلة املبكرة نسبيا من عمر اخلطة 
اخلمسية وبعد مرور ٦ اشهر من 
الســـنة املالية الى ان احلكومة قد 
امليزانية املعتمدة  أنفقت ٢٤٪ من 
على مشاريع البنية التحتية مقارنة 
مبعدل وســـطي تاريخي لم يتعد 

.٪١٨
اذا ما    وأضافـــت قائلة: «انـــه 
اســـتثنينا الســـنة املالية احلالية 
(٤٫٨ مليـــارات دينار) فإن اخلطة 
تشـــير الى إنفاق مـــا يزيد على ٧ 
مليارات دينار سنويا حتى ٢٠١٤، 
حيث ســـيتوزع التمويل مناصفة 
بني القطاع اخلاص واحلكومة، وقد 
متكنت احلكومة خالل السنة املالية 
٢٠٠٩-٢٠١٠ من انفاق حوالي ٨٥٪ 
من األموال املرصودة للمشاريع في 
امليزانية واذا ما أخذنا بعني االعتبار 
هذا الرقم باإلضافة الى عدد وحجم 
املشاريع التي سيجري تنفيذها فإن 
معدل االجنـــاز البالغ ٨٥٪ يعتبر 
معـــدال متفائال وجيـــدا لالقتصاد 
وللخطة بحد ذاتهـــا ويضمن لنا 
تنفيذ مشـــاريع بقيمة ٦ مليارات 
دينار سنويا، حصة القطاع اخلاص 

منها ٣ مليارات دينار».
  وعلى مستوى متويل املشاريع 
الواردة في خطة التنمية اكدت البحر 
انه ال يشكل معضلة بالنسبة للنظام 
املصرفي الكويتي، مشيرة الى ان 
بنك الكويت الوطني يقدر ان يسجل 
منو ائتمان معـــدال يقرب من ١٥٪ 
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