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د.روال دشتي وكامل احلرمي وعامر التميمي في مقدمة احلضور بالندوة 

كرستوفر رول وأحمد معرفي خالل الندوة

كفاية العلبان عبدالعزيز اجلابر

متطلبات استكمال الوضع النهائي لالتحاد الجمركي

الخرافي: اللجنة المقترحة همزة وصل بين الجمارك والصناعيين
كش��ف رئيس احتاد الصناعات الكويتية 
حسني اخلرافي عن ان اللجنة التي بادر مدير 
عام االدارة اجلمركية ابراهيم الغامن بالدعوة 
إليها خالل الندوة ملناقشة جميع األمور التي 
تخص الصناعيني لدى اجلمارك ميكن اعتبارها 

قائمة على اعتبار انها بادرة طيبة وسيكون لها 
انعكاسات ايجابية على القطاع الصناعي، مؤكدا 
ان اللجنة ستكون عبارة عن همزة وصل بني 
الطرفني به��دف تذليل كثير من العقبات التي 

تعوق الصناعيني الكويتيني.

فيما يتعلق مبتطلبات استكمال الوضع النهائي 
لالحتاد اجلمركي أش��ار الصهيل إلى متطلبات 

أساسية تتمثل في:
� اتف��اق دول املجلس على آلي��ة التحصيل 

املشترك وتوزيع احلصيلة اجلمركية.
� إلغ��اء رس��وم احلماي��ة اجلمركي��ة التي 
تس��توفيها بعض الدول األعض��اء على بعض 

السلع األجنبية.
� إلغاء القوانني احمللية في بعض دول املجلس 

التي يتم مبوجبها حماية الوكيل احمللي.
ولف��ت الصهيل إلى أن من أهم املعوقات التي 
تعترض مسيرة تطبيق االحتاد اجلمركي هو عدم 
التزام بعض دول األعضاء بتنفيذ القرارات املتعلقة 
باالحتاد اجلمركي واإلبقاء على املهام اجلمركية 
للمراكز احلدودية البينية خالل الفترة االنتقالية 
إضافة إلى عدم االكتفاء باملستندات املتفق عليها 
في إطار املجلس إلعفاء املنتجات الوطنية واملتمثلة 
ف��ي الفواتير احمللية اخلاصة للمنتجات الوطنية 
والبيان اإلحصائي ناهيك عن طول إجراءات الفحص 
املخبري والتفتيش والتخليص اجلمركي في بعض 

املنافذ اجلمركية البينية بدول املجلس.
وبهذه املناسبة أكد احتاد الصناعات الكويتية 
على أهمية أن حتث احلكومة اجلهات واألجهزة 
احلكومية املختصة بالش��أن الصناعي لإلسراع 
في تس��مية ممثليها في مركز اخلدمة املتكاملة 
ل��دى الهيئة العام��ة للصناعة، علم��ا أن اجلهة 
الوحيدة املمثلة حاليا في املركز هي اإلدارة العامة 

للجمارك.
وذكر االحت��اد في بيان له خ��الل الندوة أنه 
يق��ع على عاتق اإلدارة العام��ة للجمارك � كجهة 
حكومية معنية في تنفيذ خطة التنمية � مسؤولية 
مواكب��ة االحتياجات املتنامية للقطاع اخلاص في 
توريد احتياجات ومتطلبات تنفيذ املشاريع وكذلك 
مجاراة الزيادة املتوقعة في حجم صادرات املنتجات 

احمللية.
ودعا احتاد الصناعات إلى ضرورة تنفيذ ما 
ورد في خطة التنمية بخصوص تيسير اإلجراءات 
اجلمركية من خالل استخدام التكنولوجيا احلديثة، 
واستحداث دليل اإلجراءات اجلمركية وصوال إلى 

اجلمارك االلكترونية و»جمارك بال أوراق«.
ويرى احتاد الصناعات أهمية أن يعاد النظر 

في بعض السياسات اجلمركية منها:
� أن يكون العمل على مدار السنة من خالل 
الدوام اإلضافي في أيام العطل واإلجازات الرسمية 
ملا في ذلك من تسريع إلجراءات التخليص اجلمركي 
ومنعا من أن يتحمل املورد/املصنع تكاليف رسوم 

األرضيات لفترة العطل.
� إعفاء بعض الواردات اخلاصة باملصانع من 
الرسوم اجلمركية وخصوصا الواردات التي تدخل 

كمواد أولية للصناعات.
� إعفاء املنشآت الصناعية من الرسوم املقررة 
� كليا وليس جزئيا � ولطول فترة قيام املنشأة 
وليس لفترات محددة، متاشيا مع ضوابط اإلعفاءات 

الصادرة عن مجلس التعاون عام 2009.

في ندوة حول »دور السياسات الجمركية في ظل تنفيذ خطة التنمية«

الغانم: إدارة الجمارك تسعى إلقامة 4 مناطق جمركية 
للمشاركة في خطة التنمية بنظام المستودعات العامة

شريف حمدي
أفاد مدير ع����ام اإلدارة العامة 
الغ����امن بأن  إبراهيم  للجم����ارك 
مشاركة اإلدارة في خطة التنمية 
ترتكز على إقامة 4 مناطق جمركية 
تضم ارض معارض دائمة ومنطقة 
جمارك متكاملة، ومنطقة جمارك 
للمواد الكيماوية ومنطقة جمارك 
للبريد السريع ووكالء الشحن، 
وذلك وفق نظام املستودعات عن 
طريق شركات متلك فيها الدولة 
24%، و26% للمس����تثمر و%50 
أسهما يتم توزيعها على املواطنني، 
مش����يرا الى انه جار العمل حاليا 
الجناز منطقة امل����واد الكيماوية 

اجلمركية. 
وقال الغامن ف����ي كلمته التي 
ألقاها خالل ندوة »دور السياسات 
اجلمركي����ة في ظ����ل تنفيذ خطة 
التنمية »اننا نسعى إلى تطوير 
املوظف����ني اجلمركيني عبر توفير 
معهد خ����اص لتدريبهم ومنحهم 
دورات مكثفة في التثقيف اجلمركي 
واألمن والسالمة وإعداد باحثني 
قانونيني ومهندسني كيميائيني، 
وذلك للعمل مبنظور اشمل وأعم 

في املرحلة املقبلة. 
وأشار الغامن إلى أن اجلمارك 
تسعى لتخفيف القيود ومساندة 
الصناعيني عبر توفير التسهيالت 
من خالل توفير نقطة دخول واحدة 
بالنسبة للمستورد واملورد، بحيث 
ميكن ألي مس����تورد خليجي أن 
يقوم بإدخال بضاعته ويتم عمل 
بيان لها وبناء عليه ميكن إدخال 
هذه البضاعة جلميع الدول على 

انها بضاعة خليجية. 
وذكر أن غي����اب التعاون بني 
الوزارات واجله����ات املعنية في 
الدولة يؤثر سلبا على االقتصاد 
احمللي، الفتا إلى ان إدارة اجلمارك 
التزمت بنظام النافذة الواحدة ولكن 
اجلهات األخرى لم تتفاعل معها 
إلنهاء جميع إجراءات الصناعيني 

واملستوردين. 
وأوض����ح أن التاجر الكويتي 
توجد لديه 13 إشكالية مع الهيئات 
واملؤسسات احلكومية في متابعة 
املستندات، مما يؤدي إلى عرقلة 
آلية النافذة الواحدة، مضيفا انه 
ال توجد ثقة بني اجلمارك والتاجر 
الكويتي، حيث كان من املفترض 
أن يتم نظام التفتيش العشوائي 
كل 3 اشهر ثم منح شهادة اإلفراج 
اجلمركي للتاجر اال ان هناك من 
أساء استخدام هذه الثقة فتم إلغاء 

هذا النظام. 
وعن التبادل التجاري العربي 
أكد الغامن أنه مازال ضعيفا، مستدال 
على ذلك بأنه عندما تصل البضائع 
من مصر على سبيل املثال تكون 
البضائع »متبهدلة« نتيجة الفحص 
في نقاط اجلمارك على كل حدود 
متر عليها، مشيرا إلى ان عالقتنا 
باجلمارك العاملية مميزة جدا وان 
نسبة اإلعفاء بلغت 40% بعد ان 

كانت %20. 
وذكر الغامن أنه في ظل زيادة 
اإلعفاءات اجلمركي����ة فإن حجم 
الواردات في 2007 بلغ 12.5 مليون 
طن بقيمة 6.2 ملي����ارات دينار، 
وبلغت قيمة الرس����وم اجلمركية 
عليها 224 مليون دينار وفي 2008 
بلغ حجم الواردات 31 مليون طن 
قيمتها 7 مليارات دينار، وبلغت 
قيمة الرس����وم عليها 214 مليون 
دينار، وفي 2009 بلغت الواردات 
18 مليون ط����ن بقيمة 6 مليارات 
دينار بضريبة 190 مليون دينار، 
وفي 2010 بلغت 15 مليونا بقيمة 6 
مليارات دينار والرسوم لم تتضح 

حتى اآلن. 
أما عن الصادرات فقال انها في 
عام 2007 بلغت 1.6 مليون طن وفي 
2008 بلغت 2.7 مليون طن وفي 
2009 بلغت 4.5 ماليني طن وفي 
2010 بلغت 3.9 ماليني طن برسوم 

بلغت 1.6 مليون دينار. 

غسيل األموال واإلرهاب

وكش����ف أن الواليات املتحدة 
تضغط على اجلمارك حيث سبق 
أن مت عقد جلستني للحديث عن 
غسيل األموال واإلرهاب بوضع 
اشتراطات خاصة بالتصدير إلى 
أميركا لتكون نظيفة 100% خشية 
احتوائها على اي مواد قد تستخدم 

في املتفجرات. 
ودعا إلى عقد لقاء اسبوعي مع 
الصناعيني ملعرفة املشاكل اخلاصة 
بالتصدير والصناعة ملناقش����تها 
م����ع دول اخلليج املجاورة بهدف 
تنشيط عمليات التصدير للمنتج 
الكويتي، مشيرا إلى ان اجلمارك 
لديها 5 اتفاقيات ثنائية مع عدة 
جهات وميكن ان توقع اتفاقية أو 
مذكرة تفاهم مع احتاد الصناعات 

لتسهيل عمل الصناعيني. 
وحول مش����اكل التصدير إلى 
العراق، أوضح الغامن أن اجلانب 
الكويتي ليس لديه مش����اكل في 
هذا اإلطار، غير ان هناك مشكلة 
أساسية في العراق تكمن في حتكم 

حتسني الوضع التنافسي للكويت 
ومنو ايجابي في معدل النش����اط 

االقتصادي.
النمو االقتصادي  إن سياسة 
سترتكز على تش����جيع اإلنفاق 
االس����تثماري اخلاص من خالل 
إعطاء القطاع اخلاص دورا رياديا 
في متويل وتنفيذ وإدارة املشاريع 
التي يبلغ إجمالي تكاليفها 30 مليار 
دينار منها ما يربو على 2 مليار 
دينار خالل سنوات اخلطة األربع 
ستصرف إلحداث تغييرات ملموسة 

في هيكل الناجت الصناعي.
وتسعى الدولة في خطتها إلى 
زيادة مساهمة القطاع اخلاص في 
االستثمار الصناعي الوطني مبا 
يزيد على مليارين و400 مليون 

دينار خالل مدة اخلطة.
وأوضح االحت����اد ان كل هذا 
النشاط االقتصادي سيكون بحاجة 
إلى توظيف كل اإلمكانيات املتاحة 
لدى وزارات ومؤسس����ات الدولة 
املختلفة، وسيتطلب جهودا إضافية 

ملواكبة هذا الزخم التنموي.
ولضمان جناح خطة التنمية 
في شقها الصناعي شدد االحتاد 
على انه ينبغي على احلكومة أن 
حتث اجلهات واألجهزة احلكومية 
املختصة بالشأن الصناعي لإلسراع 
في تس����مية ممثليها ف����ي مركز 
اخلدمة املتكاملة لدى الهيئة العامة 
للصناعة، علما أن اجلهة الوحيدة 
املمثلة حاليا في املركز هي اإلدارة 
العامة للجمارك، وساهمت من خالل 
ذلك في خفض ع����دد اإلجراءات 
الوق����ت اخلاص باجناز  وتقليل 

املعامالت الصناعية.
ولفت الى انه سيقع على عاتق 
اإلدارة العامة للجمارك مسؤولية 
مواكبة االحتياجات املتنامية للقطاع 
اخل����اص في توري����د احتياجات 
ومتطلبات تنفيذ املشاريع وكذلك 
مجاراة الزيادة املتوقعة في حجم 

صادرات املنتجات احمللية.
وذكر االحتاد انه ضمن سياسة 
التحول إلى مركز مالي وجتاري 
أشارت خطة التنمية إلى التوجه 
لتيس����ير اإلج����راءات اجلمركية 
التكنولوجيا  من خالل استخدام 
احلديث����ة، واس����تحداث دلي����ل 
لإلجراءات اجلمركية وصوال إلى 
اجلم����ارك االلكترونية و»جمارك 

بال أوراق«.
ويرى االحتاد في هذا الصدد 
أهمية أن يع����اد النظر في بعض 

السياسات اجلمركية فمن ذلك: 
ان يكون العمل على مدار السنة 
من خالل الدوام اإلضافي في أيام 
العطل واإلجازات الرسمية ملا في 
ذلك من تسريع إلجراءات التخليص 
اجلمركي ومنعا م����ن أن يتحمل 
املورد/ املصنع تكاليف رس����وم 

األرضيات لفترة العطل.
أن يك���ون إعف���اء املنش���آت 
الصناعية من الرسوم املقررة كليا 
وليس جزئيا، ولطوال فترة قيام 
املنش���أة وليس لفترات محددة، 
وذلك عم���ال بضوابط اإلعفاءات 
الصادرة عن مجلس التعاون عام 

.2009
وفيما يخص اتفاقية االحتاد 
اجلمركي بني دول مجلس التعاون 
املطبقة منذ عام 2003 من خالل 
االتفاق على تعرفة جمركية موحدة 
بنسبة 5% وأن يتم معاملة السلع 
الوطني���ة املنتجة بدول مجلس 
التعاون معاملة املنتجات الوطنية 
والسماح لها باالنتقال بني الدول 
األعضاء بكامل حريتها، اش���ار 
االحتاد الى انه من املالحظ أن هناك 
ثمة عراقيل عديدة التزال تعترض 
التنفيذ األمثل لالتفاقية منها اتخاذ 
القرارات الفردية بشأن اإلجراءات 
اجلمركية وإبرام اتفاقات جتارة 
حرة مع دول خارج إطار املجلس 
دون التنسيق مع بقية دول املجلس 
وعدم وضع مواصفات خليجية 
موحدة وغيرها من املعوقات، لذا 
ينبغي إعادة النظر في مجمل هذه 
القضايا والعمل على تذليل جميع 
معوقات التجارة البينية بني دول 

مجلس التعاون.
من جهت����ه ذكر عضو مجلس 
ادارة هيئة الصناعة احمد الزاحم 
»ان منافذ اجلمارك تعتبر واجهة 
اي بل����د عل����ى مس����توى العالم 
وليس فقط على مستوى الكويت 
ولألسف اجلهاز التنفيذي هو من 
يعطل قبول شهادات االنتهاء من 
تسعيرة البضائع ورسوم تخليص 
البضائع والس����ؤال الذي يطرح 
نفسه هو أين سياسة العقاب ملن 
يخترق الثقة ويؤثر بالسلب على 

املستوردين؟
من جانبه تس����اءل مدير عام 
ش����ركة ABC عدنان املوسى عن 
كيفية تنسيق االجراءات احلكومية 
لتسهيل األمور الصناعية، مطالبا 
بتخفيف القيود والعمل على انفتاح 
السوق ملا فيه من مصلحة عامة، 
الفتا الى ان االس����تفادة س����تعم 
على 90% من العاملني في احلقل 

الصناعي واملجتمع.

بعض القوى السياسية العراقية 
في بعض املنافذ. 

النافذة الواحدة

التي تواجه  وحول املعوقات 
اإلدارة في تنفيذ نظام آلية النافذة 
الواحدة قال ان هناك اوراقا خاصة 
البلدية والتفتيش  بالفحص في 
ال تنتهي في يوم واحد، وبالتالي 
تعرقل عملنا األمر الذي يجعل من 
الصعب اس����تخراج شهادة خالل 
يوم واح����د، داعيا في هذا الصدد 
إلى تفعيل فكرة املوظف الشامل، 
خاصة أن 70% من السلع املستوردة 
يتم ارسالها إلى املختبرات وتتأخر 
في اخلروج، الفتا الى انه لن تنتهي 
هذه املشكلة إال بعقد اجتماعات مع 

البلدية واجلهات املعنية. 
وأكد أن اجلمارك مقصرة في 
مساندة املصدرين، حيث ان اجلانب 
التصديري ليس على املس����توى 
املطل����وب، فاملنتج����ات الغذائية 
اخلليجية من اإلمارات والسعودية 
يتم ادخالها في يوم اإلنتاج نفسه، 
في حني أن منتجاتنا تتأخر لعدم 
الكويتي،  املنتج  اعتماد شهادات 
مؤكدا ان هناك مساعي حلل هذه 

املشكلة خالل الفترة املقبلة.
وبادر الغامن بإطالق دعوة الى 
احتاد الصناعات الكويتية لتشكيل 
جلنة مشتركة بني االدارة واالحتاد 
يناط بها تذليل جميع املعوقات 
الت����ي تعترض طري����ق املصنع 

الكويتي. 
وش����دد الغامن على أن إدارته 
تعتبر خط الدفاع األول من خالل 
جهودها الرامي����ة ملنع دخول أو 
خ����روج املمنوع����ات واملقيد من 
البضائع ال جتيزها قوانني الدولة 
أو تضع اشتراطات للسماح بها، 
مش����يرا الى اخلطط والسياسات 
التي تساهم في احلد من عمليات 
التهريب اجلمركي عبر سن القوانني 
السياسات واإلجراءات  وحتديث 
اجلمركية مبا يتالءم واملتغيرات 

احمللية والعاملية.
إلى مس����اءلة  الغامن  وتطرق 
البضائع املقيدة والتي حتتاج إلى 
إفراجات من وزارات الدولة املختلفة 
كوزارة الداخلية بالنسبة لألسلحة 
واملتفجرات، وزارة الصحة كاألدوية 

واملواد اإلشعاعية، والبلدية كفحص 
العامة لإلطفاء  األغذية، واإلدارة 

كنظم األمن والسالمة.
أما بالنسبة للتعاون اإلقليمي، 
أوضح الغامن أنه مت إنشاء مكتب 
للملكي����ة الفكرية والذي يختص 
امللكي����ة وحماية  بالكش����ف عن 
أصحاب العالم����ات التجارية من 
البضائع املقل����دة، مضيفا أنه مت 
البحث والتحري  إنش����اء مكتب 
ومكتب جمع وحتليل املعلومات 
)RILO( والذي يختص بالتنسيق 
مع اجلهات اإلقليمية والعاملية للحد 
التهريب اجلمركي  من عملي����ات 
املختلفة، وشدد على أهمية التعاون 
املثمر مع مكتب االرتباط األميركي 
لتحديث اخلطط وتطوير العمل 
وفقا لنظم منظمة اجلمارك العاملية 

.)WCO(
وأضاف الغامن: »نقوم بجهود 
حثيثة لبلورة رغبة صاحب السمو 
االمير لتحويل الكويت الى مركز 
اقتص����ادي وجت����ارى عبر إتباع 
السياسات وتس����هيل اإلجراءات 
الكويت  اجلمركية حتى تك����ون 
محورا الستقطاب رؤوس األموال 

واملشاريع«.
وفيما يخص دور اإلدارة العامة 
للجمارك في السعي لتذليل جميع 
الصعوبات واملعوقات التي تواجه 
الغامن  الكويتي����ة، لفت  املصانع 
إلى انه مت متابعة كل الصعوبات 
واملعوق����ات الت����ي تواجههم من 
خالل ضب����اط االتص����ال إضافة 
إلى حل الكثير من هذه املش����اكل 

والصعوبات.
وبنينّ أن اإلدارة العامة للجمارك 
تقوم حاليا بتنفيذ سياسات الدولة 
اإلمنائية من خالل خطة التنمية 
ومشاركتها في العديد من املشاريع 
في هذه اخلطة، كما تقوم من جانب 
آخر بتطوير جميع أعمالها وتطبيق 
امليكنة االلكترونية جلميع أعمالها 
اجلمركية وغير اجلمركية إضافة 
إلى قيام اإلدارة بعقد الكثير من 
البرامج التدريبية لتطوير املوظف 
اجلمرك����ي واإلط����الع عل����ى كل 

املستجدات من هذا اجلانب.

االتحاد الجمركي الخليجي

من جانبه، قال رئيس مكتب 

التدقيق العام واإلحصاء واحلفظ 
ورئي����س جلنة االحتاد اجلمركي 
حسام الصهيل ان من ضمن األمور 
االيجابية التي نتجت عن تطبيق 
االتفاقي����ة مس����اهمتها في زيادة 
التجارة البينية للدول األعضاء في 
االحتاد اجلمركي وتقليل الصعوبات 
والقيود التي تواجه تنقل السلع 
الوطنية بني دول االحتاد إضافة إلى 
زيادة التخصيص واالستفادة من 
اقتصادات احلجم وزيادة املنافسة 
وتقليل تكلفة الس����لع األجنبية 
باستيفاء رسم جمركي ملرة واحدة 

في دول االحتاد اجلمركي.
وبنينّ الصهيل في عرضه حول 
»دور االحتاد اجلمركي بدول مجلس 
التعاون اخلليجي بتسهيل حركة 
التجارة«، أن أهم الفوائد التي تعود 
على دول مجلس التعاون من العمل 
بقانون جمركي موحد تتمثل في 
توحي����د اإلجراءات اجلمركية في 
إدارات اجلم����ارك بدول  جمي����ع 
املجلس ودعم التبادل التجاري فيما 
بني دول املجلس وبقية دول العالم 
إضافة إلى العمل بنقطة الدخول 
الواحدة وتسهيل تنقل السلع داخل 
دول االحتاد اجلمركي، كما يساعد 
على العمل بإدارات جمركية موحدة 
في االحتاد اجلمركي لدول املجلس، 
حيث اشتملت أحكام النظام املوحد 
للجمارك على متطلبات هذا االحتاد، 
باالضافة الى املساهمة في تعزيز 
املوقف التفاوضي بشكل جماعي 
التجمعات  ل����دول املجلس م����ع 

االقتصادية الدولية.

الخطة التنموية

انه عندما  الى  وأشار االحتاد 
أعلنت الكويت عن خطتها التنموية 
متوسطة األجل، حرصت على أن 
أهدافها اإلس����تراتيجية  تتضمن 
ال����دور اإلنتاجي، وأكدت  تعزيز 
أهمية الشراكة الفاعلة بني القطاعني 
العام واخلاص، كما أشارت ضمن 
أهدافها إل����ى حصر وإزالة جميع 
املعوقات اإلدارية والتنظيمية في 
بيئة االستثمار واألعمال وتسهيل 
وتبسيط إجراءات االستثمار أمام 
القطاع اخل����اص، وهذه األهداف 
الشك متثل حتديا واضحا خلطة 
التنمية، وس����يؤدي حتققها إلى 

الصهيل: اتفاق دول المجلس على آلية التحصيل المشترك  وتوزيع 
الحصيلة الجمركية من أهم متطلبات استكمال االتحاد الجمركي الخليجي 

إبراهيم الغامن ومحمد موسى صالح وحسام الصهيل خالل الندوة

خالل ندوة »الجمعية االقتصادية« عن اآلفاق المستقبلية لالقتصاد العالمي

كرستوفر رول: النفط البحري يمثل أكثر
 من 30% من إجمالي النفط العالمي المكتشف

»بيتك«: دورنا االجتماعي مع المعاق
تجسد في تأسيس »بوابة التدريب«

أحمد مغربي 
قال كبير االقتصاديني في شركة 
بريتش بتروليوم »كرستوفر رول« 
ان من����و الطلب على النفط خالل 
الس����نوات املقبلة سيأتي بشكل 
أساس����ي من األس����واق الناشئة 
التي ته����دف الى تنمية الصناعة 
املقبلة، مشيرا  الس����نوات  خالل 
الى ان منظمة التعاون والتنمية 
االقتصادية »oecd« شهدت استقرارا 
في معدالت الطلب على النفط في 
نفس الفترة. وأوضح رول خالل 
الن����دوة التي أقامته����ا اجلمعية 
الكويتية عن اآلفاق  االقتصادية 
العاملي  املس����تقبلية لالقتص����اد 
وعالقتها بالقطاع النفطي وأسواق 

الطاقة على املدى القريب والبعيد، ان معدالت الطلب 
على مصادر الطاقة كالنفط والغاز وغيرها من املشتقات 
النفطية شديد االرتباط بحركة االقتصاد التاريخية 
واملستقبلية. وشرح رول األحداث االقتصادية التي 
مر بها العالم خالل الثالثني العام الفائتة واملتغيرات 
التي طرأت على أس����واق النف����ط اثر هذه التغيرات 
وما نتج عنها من ارتفاعات وانخفاضات في أسعار 
الطاقة، حي����ث قال ان االزمة املالية العاملية عصفت 
باالقتصاد الدولي وأدت الى تراجع واضح في أسعار 
النفط اخلام ال����ى 35 دوالرا للبرميل ودفعت الدول 
املصدرة واملستوردة للنفط إلى اتخاذ سياسات عديدة 

مثل تخفيض اإلنتاج.
وأشاد رول بالسياسات االحترازية والعالجية التي 
اتخذتها ال����دول األعضاء في منظمة الدول املصدرة 
للنفط )أوپيك( عندم����ا أعلنت عن قراراها بخفض 
اإلمدادات في معدالت التصدير مبا يتواءم مع الطلب 
العاملي للنفط ويدفع أسعارها نحو استعادة اخلسائر 

التي منيت بها نتيجة االزمة.
وعلق رول علي السياسات الصينية التي اتبعتها 
لتفادى تأثيرات االزم����ة املالية العاملية على منوها 
والتي دعمت االستهالك احمللي من خالل التحفيزات 
التي أطلقته����ا في حث املصارف الصينية على رفع 
معدالت االقراض وحتفيز إقامة املشاريع اإلنشائية 

املتعلقة بتنمية البنية التحتية.
م����ن جانب آخر، أكد ان هن����اك العبني مهمني في 
حتفيز الطلب العاملي على النفط خالل الفترة املقبلة 
متمثلني في الصني والهند باعتبارهما من اهم الدول 
وأكبرها منوا في الفترة احلالية واألكثر منوا من حيث 
االستهالك والطلب على النفط، مشيرا الى ان معدالت 
املخاطر في القط����اع اخلاص بلغت 130% في بعض 
األحيان. وبني العالقة بني ارتفاع العجز في القطاع 
العام وانكشاف القطاع اخلاص مع ارتفاع معدالت 
البطالة وازدياد نسبة البطالة والعاطلني عن العمل 
مما دفع االستهالك ومعدالت الشراء واالقتراض الى 

التراجع نتيجة لذلك.
وبسؤاله حول تأثير أزمة التسرب النفطي الذي 
تعرضت له شركة بريتش بتروليوم في خليج املكسيك 
على االقتصاد العاملي وعلى أسواق النفط، بني ان أثره 
كان محدودا على أسعار النفط والذي شهد استقرارا 

خالل الفترة السابقة والالحقة للحادث.
اال انه أكد على تأثير احلادث في تغيير وتعديل 
وتكثيف اإلجراءات التي يتخذها املش����رعون جتاه 

أكد مساعد املدير العام لقطاع 
اخلدمات املساندة في بيت التمويل 
الكويتي )بيتك( عبدالعزيز اجلابر 
أن الدور االجتماعي الذي يضطلع 
به »بيتك« كان قد تضمن جزءا 
مهما وأساسيا لشريحة املعاقني 
وهو ما دفع »بيت���ك« إلى إقامة 
مش���روعات عدة في هذا املجال 
الع���ام األخير  متثل���ت خ���الل 
في مش���روعني حيويني أولهما 
إنشاء ش���اليهات »بيتك« لذوي 
االحتياجات اخلاصة في منطقة 
الزور وكذلك تأسيس شركة بوابة 
التدريب عبر ش���ركة االستثمار 

البش���ري التابعة ل� »بيتك« إميانا بأهمية االرتقاء 
بهذه الشريحة وجعل مطالبها أولوية في منظومة 

»بيتك« االجتماعية.
ومبناسبة تنظيم فعاليات اليوم العاملي للمعاق 
بإدارة »بوابة التدريب« ومش���اركة جميع اجلهات 
العاملة في مجال خدمة ذوي اإلعاقة والتي تنطلق 
عصر اليوم مبجمع ديس���كفري أوضح اجلابر أن 
دخول »بيتك« كش���ريك اس���تراتيجي لهذا احلدث 
يتمثل في اس���تكماله للدعم الذي يقدمه لشريحة 
املعاقني إضافة إلى متكني الش���ركات التابعة له في 
تنفيذ املشروعات الهادفة والتي حتقق عائدا ليس 
بالضرورة أن يكون مادي���ا بقدر خدمة أهدافه في 

تنمية املجتمع كمؤسسة مالية إسالمية.
وذكر اجلابر أن »بيتك« يعتزم في املرحلة املقبلة 
تكثيف جهوده في تنويع الشرائح املستهدفة ضمن 
برنامجه االجتماعي وذلك بالتواصل مع شرائح أخرى 
في س���بيل حتقيق التواصل مع املجتمع بأكثر من 
شكل ومناسبة، إضافة إلى حتقيق أكبر قدر ممكن 

اي مش����روعات جديدة في مجال املنصات البحرية 
لإلنتاج من حتت سطح البحر، الفتا الى انه ال بديل 
عن التوجه الى البحار من اجل تعزيز انتاح النفط 
العاملي خصوصاوان النفط البحري ميثل اكثر من 

30% من إجمالي النفط العاملي املكتشف.
وبالتالي فانه من املس����تبعد غ����ض نظر الدول 
والش����ركات عن عمليات اإلنتاج واالستكشاف من 
احلقول البحرية، اال انه سيرافق تشدد في عمليات 
اإلنشاء والرقابة على معايير األمان والسالمة اكثر 
فأكثر خالل الفترة املقبلة، كما ستتصاعد حدة املشاكل 
بني الش����ركات النفطية وش����ركات املقاوالت املنفذة 
للمشاريع مما س����يتطلب إجراءات اكثر تشددا في 

التعاقد.
وعن رؤيته املس����تقبلية للطاقة النظيفة خالل 
الس����نوات املقبلة، رأي كرستوفر رول ان استهالك 
الطاقة البديلة سيتركز بشكل كبير على تعزيز قطاعات 
املواص����الت والنقل اكثر من غيره����ا من القطاعات، 
مشيرا الى ان التوقعات التي تشير الى ارتفاع الطلب 
العاملي على النفط خالل الفترة املقبلة نتيجة ازدياد 
االس����تهالك في قطاع املواصالت ال يعد أمرا مرجحا 
في اطار التكنولوجيات احلديثة لتقليل اس����تهالك 
الوقود، وخروج تقنيات جديدة في تشغيل وسائل 

املواصالت.
ذكر كرستوفر رول توجه شركة بريتش بتروليوم 
لبيع أسهمها والبحث عن شريك استراتيجي لشراء 
حصة من الش����ركة، قائال ان جميع ش����ركات العالم 
تبحث عن فرص استثمارية جيدة تعود بالنفع املالي 
عليها، وهو األمر الذي ينطبق على »بي بي« أيضا، 
موضحا ان سعر سهم الشركة يعتبر في مستويات 
متدنية مما يش����جع على تقدم العديدين الستغالل 
الفرصة واالستفادة منها. بني كرستوفر رول ان إنتاج 
واستهالك الغاز في تزايد مستمر وأن الغاز الطبيعي 
سيكون اكثر موارد الطاقة منوا في السنوات املقبلة، 
وذلك راجعا الى عدد من األمور منها انه طاقة نظيفة 
حترص العديد من الدول إلي توفيره حملطات الكهرباء 

واالستخدام املنزلي.
وعن انحدار سعر الغاز مقارنة بالنفوط األخرى، 
أشار الى ان أسعار الغاز بوجه عام مرتبطة بالدولة 
التي يت����م التداول فيها واألقالي����م، ووفقا للتعامل 
مع األس����عار، ففي الواليات املتحدة يعتمدون على 
حترير سعر الغاز الطبيعي على عكس األسعار في 

اوروبا وآسيا.

من رس���الته في تنمية الفرد واملجتمع حيث متثل 
ذلك خالل العامني األخيرين في التركيز على مجاالت 
الصحة والتعليم واألمن ودعم املبدعني وأصحاب 
املشروعات الصغيرة، إلى جانب شريحة املعاقني. من 
جهتها أشادت مدير عام شركة بوابة التدريب كفاية 
راشد العلبان بالدعم املستمر الذي يقدمه »بيتك« 
إلجناح مشروعات الش���ركة الهادفة إلى النهوض 
واالرتقاء باخلدمات املقدمة لألفراد ذوي اإلعاقة وهو 
ما يؤكد اس���تمراريته في العطاء من خالل رسالته 
االجتماعية، مشيرة إلى أن املشروعات التي تعمل 
عليها الشركة تتوافق مع أعلى معايير اجلودة في 
هذا املجال حيث انها تنظم بشراكة دولية مع كبرى 
اجلهات في الوالي���ات املتحدة األميركية. وأضافت 
العلبان أن الفعالية املقامة اليوم تعد اخلطوة األولى 
إلطالق أولى مشروعاتنا والذي يخدم مشروع الدولة 
التنم���وي املتمثل في الدمج التعليمي واالجتماعي 
لألفراد ذوي اإلعاقة وهو ما دفعنا لالس���تفادة من 

اخلبرات الدولية في تطبيق هذا املشروع.

)أنور الكندري(


