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 كشفت مجلة «ميد»، البريطانية المتخصصة 
في الشـــؤون االقتصادية في منطقة الشـــرق 
األوسط، عن إطالق قطر العنان لفورة إنشائية 
استثنائية بتكلفة إجمالية تصل إلى ٦٠ مليار 
دوالر، إثر نجاح عرضها المقدم للفيفا بالفوز 
في اســـتضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 

فيفا ٢٠٢٢.
  وكشفت ميد عن خطة تبلغ كلفتها اإلجمالية 
٤ مليـــارات دوالر لتشـــييد ٩ مالعب كرة قدم 
جديدة متطورة وصديقة للبيئة، وتوسيع ٣ 
مالعب موجودة من قبل. وستقوم قطر بحلول 
عام ٢٠٢٢ ببناء أكثر من ٨٠ ألف غرفة فندقية 
جديدة، منها ١٠ آالف- ١٥ ألف غرفة ســـتكون 

جاهزة بنهاية عام ٢٠١٠.
  وأشارت الى ان تكلفة البرنامج اإلجمالية قد 
تصل إلى ٢٠ مليار دوالر لتحســـين وتوسيع 
شبكة الطرق في البالد، ويتضمن تخصيص ٦٨٧ 
مليون دوالر إلنشاء «طريق لوسيل السريع»، 
الســـريع»، و«طريق دخان  الدوحة  و«طريق 

السريع»، و«معبر خليج الدوحة». 
  وتـــم تخصيص ٢٥ مليـــار دوالر لتغطية 
مشروع مترو الدوحة، وهي شبكة مترو عالي 
السرعة تصل «مطار الدوحة الدولي الجديد» 
بمركز «سيتي سنتر الدوحة»، وجزء من الشبكة 
الخليجية المقترحة التي تربط قطر بالبحرين، 

إضافة إلى خط حديدي للشحن يربط بين دول 
مجلس التعاون الخليجي على نحو أوسع. 

  كما تم رصد مبلغ ٤ مليارات دوالر إلنشاء 
«جسر صداقة قطر والبحرين» الثابت بطول 
٤٥ كم بين البلدين والذي سينطلق العمل فيه 
بحلول يونيو القادم. ويشكل هذا الجسر عامال 
مهما الستضافة بطولة كأس العالم كما ورد في 
تقرير التقييم الصادر عن الفيفا، الذي أعطى 

مخطط االستضافة زخما جديدا لألمام. 
  وعلق محلل قطاع اإلنشاءات في «ميد» أندرو 
روسكو ان باقة المشاريع المعدة لنهائيات كأس 
العالم ستشـــكل دفعا قويا يصب في مصلحة 
المنطقة واالقتصاد القطري الذي سيتسنى له 
تنويع موارده بعيدا عن اعتماده على عوائد النفط 
والغاز. وقد جرى التخطيط لتنفيذ مشـــاريع 
تقارب قيمتها ٦٠ مليار دوالر، األمر الذي بات 
محتما حدوثه عقب نجاح ملف قطر الستضافة 
هذه التظاهـــرة العالمية المهمة، معطيا قطاع 
المشاريع الذي بلغ ذروته في البالد دفعة قوية 

لعشر سنوات قادمة. 
  وتم تســـليط الضوء علـــى مجمل الفرص 
والتحديات التي تفرضها استضافة قطر لكأس 
العالم ٢٠٢٢، من خالل «مؤتمر ميد لمشـــاريع 
قطر» السنوي المنعقد خالل الفترة ٨-٩ فبراير 

في الدوحة.  

 قطرـ  CNN: بينما كانت أنظار العالم تتركز 
على حصول قطر على حق تنظيم مونديال ٢٠٢٢، 
أعلنت هذه الدولة الخليجية الصغيرة، قصة 
أخرى أكثر أهمية في عالم الموارد الطبيعية، 
والذي اشـــتهرت فيه قطر بإنتاجها من الغاز 

الطبيعي.
  وعلى عكس أنباء كأس العالم، فإن رقم ٧٧ 
مليون طن متري من الغاز، ال يبعث الحماسة 
في أوساط العامة، ولكنه بالتأكيد حدث مهم في 
أوساط قطاع الطاقة. فقطر اآلن احتفلت بإنتاج 
ذلك الرقم من إنتاج للغاز الطبيعي المســـال، 
وهـــي بالفعل تعد أكبر مصدر للغاز الطبيعي 
قبل دول جنوب شرق آسيا ماليزيا وإندونيسيا، 
كما أن قطر تملك أسطوال من ٥٤ ناقلة ضخمة 

ينقل منتجاتها إلى الشرق والغرب.
  ويقـــول وزير الطاقة القطـــري المخضرم، 
عبـــداهللا بن حمد العطية إن األســـطول يوفر 
لقطر القدرة على البقاء على رأس قاعدة العمالء 

المتغيرة بسرعة.
  ويضيـــف «يمكننا اليوم، بســـبب مرونة 
منتجاتنا وخطة النقل، الوصول إلى أي عميل 
جديد، حتى في اليوم التالي». وتعد قطر عامال 

مؤثرا في السوق لهذا المنتج (الغاز المسال) 
وقدمت رهانا كبيرا علـــى تكنولوجيا جديدة 
لضغط الغاز الطبيعي إلى شكل سائل عندما 
تسلم الشـــيخ حمد بن خليفة آل ثاني مقاليد 
الســـلطة في البالد. ويأتـــي اإلعالن عن أرقام 
اإلنتـــاج في المدينة الصناعية القطرية براس 
لفان، خالل األسبوع نفســـه الذي أعلنت فيه 
مؤسسة قطر، حزمة أكبر رعاية في تاريخ كرة 
القدم، وهي التوقيع مع برشلونة لمدة خمس 

سنوات، بقيمة ٢٢٥ مليون دوالر.
  وال شك أن الزمن تغير جدا بالنسبة لقطر، التي 
كانت قريبة من اإلفالس في بداية التسعينيات، 
عندما كانت أسعار النفط متراجعة، وقطر لم 
تكن العبا كبيرا في سوق النفط الخام لتتحمل 
تلك التقلبات. ويقول الوزير العطية إنه يأمل 
في توســـيع الطاقة اإلنتاجيـــة لتصل إلى ١٠ 
مالييـــن طن في المســـتقبل القريب. ولوضع 
هذا في المنظـــور، فإن قطر تنتج من الغاز ما 
يعادل خمســـة ماليين برميل يوميا من النفط 
الخام، وهو إنتاج جيد بالنســـبة لدولة يبلغ 
عدد سكانها ١٫٦ مليون نسمة فقط، ٧٠٪ منهم 

من الوافدين. 

 أعلنت دبي انترناشـــيونال كابيتال، ذراع 
االستثمارات في الملكية الخاصة لدبي القابضة، 
عن توصلها إلى اتفاق من حيث المبدأ مع لجنة 
التنسيق التي تمثل دائني الشركة، حول المالمح 
الرئيســـة لخطة إعادة هيكلة نحو ٢٫٥ مليار 
دوالر من االلتزامـــات المـالية المــترتبة على 

الشركة.
  وبموجب المالمح الرئيســـية لخطة إعادة 
الهيكلة التي تم االتفاق عليها، ســـيقوم دائنو 
دبي انترناشيونال كابيتال بتمديد فترة سداد 
االلتزامات المالية المترتبة على الشركة والتي 
تبلغ ٢ مليـــار دوالر إلى ٦ أعوام، ويحصلون 
على كوبون بفائدة نقدية نسبته ٢٪ من قيمة 
التسهيالت االئتمانية التي تمت إعادة هيكلتها. 
هذا ويتطلب االتفاق من حيث المبدأ الحصول على 
موافقة بقية دائني الشركة، والذي يوصي جميع 

أفراد لجنة التنسيق الذين يمثلون ما نسبته 
٦٧٪ من إجمالي ديون الشركة بقبوله.

  كما تم التوصل إلى اتفاق حول إعادة هيكلة 
تسهيالت ائتمانية أخرى تبلغ قيمتها ٥٠٠ مليار 
دوالر، حيث سيقوم دائنو الشركة بتمديد فترة 
سداد التسهيالت إلى ٤ سنوات، ومن دون أي 
تغييـــر على قيمة كوبون الفائدة النقدية، كما 
أوصى أعضاء لجنة التنسيق بقبول العرض.

  من جهة أخرى، قال رئيـــس مجلس إدارة 
شـــركة نخيل العقارية علي راشـــد لوتاه «ان 
الشركة تســـعى الى اتفاق نهائي مع الدائنين 
التجارييـــن قبل نهاية ينايـــر المقبل، بعد ان 
حصلت علـــى موافقات ٨٥٪ من مجموع الذمم 
الدائنة والمطالبات (من حيث القيمة)»، مشيرا 
الى ان العمل يجري للوصول الى ما نسبته ٩٥٪ 

من حجم الموافقات قبل نهاية الشهر نفسه. 

 قطر.. عمالق غاز وزنه ٧٧ مليون طن

 «دبي إنترناشيونال كابيتال» تتوصل إلى اتفاق
   مع الدائنين إلعادة هيكلة ٢٫٥ مليار دوالر

 «نخيل»: اتفاق نهائي مع الدائنين قبل نهاية يناير المقبل

 «الوطني»: ٢٠٪ خصم لحاملي البطاقات 
االئتمانية من مطاعم مجموعة العيسى الدولية

 يستمر العرض حتى بداية يناير المقبل

 الشيخ طالل اخلالد خالل زيارته جناح بنك الكويت الدولي في املعرض

 فورة في املشاريع الصغيرة في السعودية بال رؤية واضحة

احلصرية مخصصة 
بطاقات  حلاملـــي 
الوطني االئتمانية 
ملنحهم القيم املضافة 
مبجرد استخدامهم 
لبطاقـــات الوطني 
لـــدى  االئتمانيـــة 
تســـديد فواتيرهم 
وقيمة مشترياتهم». 
وجتدر اإلشارة إلى أن بطاقات 
الوطني االئتمانية التي تتمتع 
بتغطية واســـعة على النطاق 
الوسيلة األكثر  العاملي تعتبر 
سهولة لسداد قيمة املشتريات 
الـــذي تتيح فيه  الوقـــت  في 
حلامليها االستفادة من العديد 
من املزايا واخلصومات واملكافآت 

املجزية. 

العديدة للبنك مع  املشاركات 
مؤسســـات حكومية كاإلدارة 
الدم  العامـــة لإلطفاء وبنـــك 
إلى جانب  البيئية،  والهيئات 
املســـاهمة في دعـــم اجلهات 
االجتماعيـــة املتمثلة في دور 
الرعايـــة االجتماعية لألطفال 
ودار املسنني وجمعية املكفوفني 
وجمعية إغاثة املنكوبني والعديد 

من اجلهات األخرى.
  وأشار بنك الكويت الدولي 
إلى أهمية مشاركة املؤسسات 
اخلاصـــة فـــي دعـــم البرامج 
االجتماعيـــة  واألنشــــطة 
واإلنسانية، مبا يضمن تكافل 
جمـيــــع شـــرائـح املجتـمـــع 
وتكريـــس مفاهيــــم الـــوالء 
أفـــراده، على  واالنتمـــاء بني 
مستوى الدولة بقطاعيها العام 
واخلاص من اجل خدمة املجتمع 

الكويتي. 

عمل حقيقيـــة، وال تدخل ضمن 
نطاق املشـــاريع الصغيرة التي 

تدعم اقتصاد البلد».

  دور ضعيف في الناتج المحلي

  وفي الفتـــرة األخيرة، اعتمد 
الصندوق اخليري مبلغ ٨ ماليني 
ريال لتمويل مشاريع صغيرة، 
كمـــا مت اعتماد مبلغ ١٥٫١ مليون 
ريـــال لتمويل ١٣٤٤ مشـــروعا 
صغيرا في إطار برنامجي «األسر 
املنتجة» واملشاريع الصغيرة يتم 
تنفيذها مبوجب اتفاقيات يوقعها 
الصندوق مع اجلهات املتعاونة، 
وتتضمن متويال بقروض ميسرة 
تتراوح بني ٥ و١٥ ألف ريال وذلك 

حسب طبيعة املشروع. 
  ومازال دور املشاريع الصغيرة 
ضعيفا في دعـــم الناجت احمللي 
اإلجمالـــي، وهو ما أكده محافظ 
مؤسسة النقد العربي السعودي 
د.محمد اجلاســـر خـــالل ندوة 
«املنشآت الصغيرة واملتوسطة» 
التي كشف فيها أن مساهمتها ال 
تتجاوز ٣٣٪ من إجمالي مساهمة 
القطاع اخلـــاص، في حني يبلغ 
النـــاجت في دول أخرى ٥٧٪. وال 
يتوقع أن يزيد هذا الرقم كثيرا، 
فاخلطط لتنمية املشاريع الصغيرة 
تواجه معضلة كبيرة تتمثل في 
قرار البنك السعودي للتسليف 
واالدخار، اجلهة املمولة الكبرى 
فـــي الســـعودية، إيقاف متويل 
املشروعات الصغيرة والناشئة 
في الوقت الراهن بعد تلقي إدارة 
البنك تقارير داخلية تفيد بعدم 
جدوى تلك املشاريع وعدم جدية 

غالبية املقترضني. 
  وكشفت مصادر داخل البنك 
لـ «العربية.نت» أن املمول األكبر 
للمشاريع الصغيرة سيضع مطلع 
العام اجلديد آلية جديدة سواء في 
املشاريع التي يتم متويلها، وكذلك 
آلية التقدمي والسداد. وكان البنك 
أعلن في تقريره السنوي أنه مول 
املشاريع الصغيرة بـ ١٫٩ مليار 
ريال من خالل أكثر من ١٥٫٢ ألف 
طلب قرض لتبلغ نسبة الزيادة 
التي حتققـــت لهذه النوعية من 
القـــروض ٨١٪ مقارنة مبا كانت 

عليه في عام ٢٠٠٨. 

الشيء باستثناء جلان مختصة 
في الغرف التجارية». 

  الوعي واألفكار

  وتسهم املشـــاريع الصغيرة 
التـــي تدعمها جهـــات حكومية 
وأخـــرى خاصة فـــي مقدمتها 
مشـــروع «باب رزق جميل» في 
توفير آالف الوظائف للشـــباب 
السعودي، وبأرقام تفوق ما توفره 
االستثمارات األجنبية والتي أعلن 
محافظ هيئة االســـتثمار عمرو 
الدباغ أنها وفرت أكثر من ١٠١ ألف 
وظيفة لسعوديني، بنسبة ٢٧٪ 
من جملة العاملني في االستثمارات 
األجنبية وأكـــد املدير التنفيذي

لـ «باب رزق» جميل عبدالرحمن 
الفهيد أن البرنامج ســـاهم منذ 
تأسيسه عام ٢٠٠٣ في خلق ١٥٣٤٧ 
فرصة عمل للمواطنني، مضيفا أن 
املشروع يخطط ألن يوفر في العام 
املقبل ٤٦٠٠٠ فرصة عمل جديدة.  

وبدوره، لفت احمللل االقتصادي 
حسن أمني الشقطي إلى أن غياب 
التوجيـــه واملســـاندة يقلل من 
فعالية املشـــاريع الصغيرة في 

دعم التنمية االقتصادية. 
  وأضاف أن «مشكلتنا في الوعي 
بأهمية املشاريع الصغيرة واألفكار 
اجلديدة، فاألفكار احلالية هي ذاتها 

املوجودة منذ ٢٠ عاما».
  ورأى أن «الـــكل يتحدث عن 
مساعدة الشباب ودعمهم، لكن 
هذه املساعدة غير منظمة وغير 
نافعة، وهي محصورة في الغرف 
التجارية والصندوق الصناعي 
وبنك التسليف، وهي أيضا جهود 
مبعثرة يتوه بينها الشباب الذي 

ال يعرف أين يتجه».
  وقلل الشطقي من أهمية فرص 
العمل التي توفرها تلك املشاريع 
حاليـــا. واعتبر أن «مشـــروع 
«باب رزق جميل» يوفر قروضا 
متناهية الصغر وليست فرص 

مبشروع يحتاج فيه إلى أربعة 
مســـاعدين يواجه صعوبة في 
احلصول على التأشيرات، فضال 
عن أن اجلهات املختصة تفرض 
عليه توظيف سعوديني فيتوقف 
املشروع ويدخل الشاب نفسه في 

طابور البطالة».
  وطالب القاسم مبزيد من الدعم 
اللوجســـتي قبل املادي، مشيرا 
إلى أن اخلطة التنموية التاسعة 
حضت علـــى ضرورة إنشـــاء 
هيئة مختصة لدعم املشـــاريع 
الصغيرة وتنميتها، ولكن القطاع 
البنكي يحجم عـــن متويل تلك 

املشاريع.
  واعتبر أن «اجلهات احلكومية 
تقوم بعمـــل جيـــد ولكن غير 
منظم، حتى في بنك التســـليف 

واالدخار». 
  وتابع أنه «في كثير من الدول 
يوجد جهات ترعى هذه املشاريع، 
أما في اململكة فنحن نفتقر إلى هذا 

 تشهد الســـعودية فورة في 
املشـــاريع الصغيرة التي وصل 
عددهـــا إلى أكثر مـــن ٨٠٠ ألف 
الشباب على  مشروع يستحوذ 
النسبة الكبرى منها. لكن هناك 
عدم وضوح رؤية جتاه اجلهات 
التي ميكن أن تسهم في توجيه 
وإجناح تلك املشـــاريع، ناهيك 
التمويل  التي تقدم  عن اجلهات 
الالزم لها، األمر الذي دفع مجلس 
الشورى السعودي إلى التوصية 
باستحداث هيئة عامة وعليا لرعاية 
املنشـــآت الصغيرة واملتوسطة 
تكون مســـتقلة وتتبع مجلس 
الوزراء وتعمل على التنســـيق 
بني أربع جهات رئيســـية لدعم 
هذه املشـــروعات وهي صندوق 
املوارد البشرية وبنك التسليف 
وصندوق املئوية واملؤسســـة 

العامة للتدريب املهني.
لــــ «العربية.   وفي حديـــث 

نت»، طالب عدد من االقتصاديني 
احلكومة مبزيد من الدعم للمشاريع 
الصغيرة وتوحيد اجلهات التي 
ميكن أن تقدم املساعدة للراغبني 
في احلصول على التمويل الالزم 
لبدء مشاريعهم اخلاصة. وأكدوا 
أن هناك فورة في هذا اجلانب ولكن 
ضعف التخطيط والتوجيه يؤدي 

إلى فشل غالبيتها وتعثرها.

  التمويل األسهل

القاسم    وأشار رئيس مكتب 
للمحاسبة واالستثمار فهد القاسم 
إلى أن الوقت هو وقت املشاريع 
الصغيـــرة أكثر من املشـــاريع 
الكبيرة  الكبيـــرة، فاملشـــاريع 
يصعب توفير رأس املال لها في 
ظل املنافســـة الكبيرة بينها في 
السوق. وتابع بأن احلجم املوجود 
للمشـــاريع الصغيرة مازال أقل 

من املأمول.
القاســـم من دور هذه    وقلل 
املشـــاريع في خلق فرص عمل 
حقيقية، موضحـــا أن «النظام 
ال يســـاعد وال يدعم املشـــاريع 
الصغيرة بالشكل املثالي. ليس 
فقط الدعم املالي بل اللوجستي من 
توجيه وتنظيم. فال توجد جهة 

تهتم بهذه املشاريع وتنظمها».
  ورأى أنه «في حال تقدم شاب 

الشخصيات واملؤسسات ذات 
اإلسهامات البارزة عبر «ملتقى 
املوسوعة اإلسالمية»، واالحتفال 

باحلاصلني على البيوت اخلاصة 
العامة لإلســـكان في  بالهيئة 
مدينة سعد العبداهللا، وكذلك 

قضاياهم وشؤونهم، وقد جتسد 
ذلك في العديد من األنشـــطة، 
البنك للمبدعني من  منها دعم 

 أكد بنك الكويت الدولي أن 
رعايته ألنشطة ملتقى ومعرض 
النجاحات األول ٢٠١٠ «الدعم 
التنمـــوي.. جناح  املجتمعي 
أقيم خالل  الـــذي  مجتمـــع»، 
يومي ٥ و٦ ديســـمبر، حققت 
األهداف املرجوة منها املتمثلة 
في إبراز دور البنك ومساهماته 
كنموذج ملشاركة القطاع اخلاص 
ومؤسسات املجتمع املدني في 

خدمة املجتمع الكويتي.
  وقـــال البـنـــك فـــي بـيان 
صـحـافـــي أمس ان مشـــاركة 
فـــي  ســـاهمت  «الدولـــي» 
توضيح دوره الفعال في دفع 
عجلـــة التنمية فـــي الكويت 
على املســـتويني االقتصادي 
واالجتماعي، حيث يضع البنك 
قضايا املسؤولية االجتماعية 
في أول قائمة اهتماماته، ويهتم 
بشرائح املجتمع املختلفة وجميع 

بنـــك   أطلـــق 
الكويـــت الوطني 
خاصـــا  عرضـــا 
حلاملـــي بطاقات 
الوطني االئتمانية 
لالستفادة من خصم 
بواقع ٢٠٪ من قيمة 
فواتيرهم لدى أي 
من مطاعم مجموعة 

العيسى الدولية، وذلك من ١٩ 
ديسمبر اجلاري وحتى األول 

من يناير املقبل.
  وأوضح الوطني ان مجموعة 
الدولية تضم  العيسى  مطاعم 
أسماء شهيرة وتتمتع بشعبية 
واسعة مثل واترليمون، كاسبر 
أند غامبينيز، كافيه بالن، زهر 
الليمون، ذا ســـبايس كلوب، 

ليفينغ كولورز.
  وقد أصبـــح بإمكان جميع 
حاملي بطاقات الوطني االئتمانية 
اآلن االستفادة من خصم فوري 
بنسبة ١٠٪ على قيمة فواتيرهم 
إلى خصم آخر بنسبة  إضافة 
١٠٪ كنقاط في برنامج مكافآت 
الوطنـــي لدى ارتيادهم أيا من 

هذه املطاعم».
  وأضـــاف «أن هـــذه املزايا 

 «الدولي» يعرض مساهماته في معرض النجاحات األول

 نقص التوجيه يقود المشاريع الصغيرة
  في السعودية إلى متاهة الفشل

 ضمن إستراتيجية البنك السنوية

 اقتصاديون يقللون من دورها في عالج مشكلة البطالة

 ميد: قطر تطلق العنان لفورة إنشائية 
استثنائية بـ ٦٠ مليار دوالر 

 

 «JHG» عماد جمعة يطلق مجموعة
  «المتحدة القابضة» من بيروت

 أطلقت «JHG» برئاسة رجل األعمال اللبناني 
عمــــاد جمعة مجموعــــة املتحــــدة القابضة من
La table d'Alfred وذلك خالل حفل على شــــرف 
ممثلي املؤسســــات اإلعالنية والتجارية الكبرى 

في لبنان.
  ويأتي هــــذا احلفل في اطــــار التطور املطرد 
والســــريع للمجموعة، التي تضم عدة شركات 

اعالنية واعالمية رائدة في لبنان ومعظم الدول 
العربية على امتداد الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

باالضافة الى أفغانستان وباكستان.
  كما يتضمن احلفل اطالق عدة مشاريع جديدة 
للعام ٢٠١١، من شــــأنها ان تساهم بشكل ايجابي 
وملحوظ في تطوير قدرات املجموعة والدفع قدما 

بقطاعي اإلعالم واإلعالن في لبنان واملنطقة. 


